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RESUMO 

 

Este trabalho se desenvolveu na intenção de refletir sobre a pesquisas referente 

ao negro e a educação. Para isso foi apresentada o pensamento de Gilberto Freyre, 

Florestan Fernandes, Abdias do Nascimento, Guerreio Ramos e Carlos Hasenbalg. Estes 

autores foram responsáveis por construir um conjunto de conhecimentos relacionados à 

questão do negro numa perspectiva ampla. Como estes pesquisadores não trataram de 

forma específica da educação, mas de forma espaça procuramos localizar o momento 

em que surgem as pesquisas específicas sobre o negro e a educação. A década de 1980 

pode ser considerado o momento em que há uma ampliação do interesse por essa 

temática e acontecem em todo país diversos encontros. Diante da necessidade de 

entender melhor quais eram as reivindicações e propostas desta década escolhemos 

alguns trabalhos como artigos da revista Cadernos de Pesquisa de 1987 que teve como 

tema a “Raça Negra e Educação”, um Diagnóstico sobre a situação educacional de 

negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo de onde foram verificados alguns 

elementos de valor nacional e os Anais do VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste 

realizado no Recife em 1988. Este último também teve como tema o negro e a 

educação. Extraímos destes trabalhos alguns elementos que consideramos terem sido 

marcantes naqueles anos de 1980 em todo país quando se tratava do negro.  Por fim, 

escolhemos o Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco para percebemos como a temática do negro e a educação foi tratada neste 

Programa. Conseguimos encontrar 6 (seis) dissertações entre todas as dissertações 

defendidas entre os anos de 1982 e 2005.  E nas dissertações localizamos como os 

autores revelaram seu envolvimento com o tema, algumas críticas realizadas diante da 

situação do negro na educação de uma forma geral e ainda como é apresentada a função 

da educação diante das dificuldades encontradas pelo negro.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: NEGRO, EDUCAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO  
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ABSTRACT 

 

 

This work was written with the intention of drawing a timeline of research done 

on the Negro (Afro-Brazilian) and his educuation in Brazil, South America. Presented 

are the literary works of Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Abdias do Nascimento, 

Guerreiro Ramos and Carlos Hasenbalg. These authors were responsible for 

constructing a wide-range body of knowledge about the Negro. As these authors did not 

deal with education specifically, but a variety of other subjects as well, our work was in 

part to locate the specific point in which the research dealt with the Negro and 

education. The 1980’s can be considered the time period during which there is increased 

interest in this theme, and, in various parts of the country a variety of meetings are held 

on this subject. Due to the need to better understand which were the revindications and 

proposals of that decade, several texts were selected, such as articles from the 

“Cadernos de Pesquisa”, 1987, entitled “Raça negra e educação” (The Negro Race and 

Education), a diagnosis on the situation of education for Negros (black or mulato) in the 

State of São Paulo; from these were extracted elements of national value, as well as 

from the “Anais do VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste”, minutes of a 

meeting held in Recife in 1988. The main subject of the event was the Negro and 

education. From these documents we were able to draw on elements that we can 

consider outstanding at that time - the 1980’s - when the entire country was dealing with 

the subject of the Negro and his education. Finally, we chose the Post-Graduate Studies 

in Education Program of the Federal University of Pernambuco to carry out this study 

so as to perceive how the Negro and his education are treated in this Program. We 

managed to find 6 (six) theses whose authors touch on this subject, among all the theses 

listed in the University between 1982 and 2005. In the texts we located the points where 

their authors reveal their involvement with the subject, some criticism stated due to the 

situation of the Negro in education - generally speaking - and also presented is how 

education functions in face of the difficulties the Negro faces. 

KEYS WORDS: AFRO-BRAZILIAN, EDUCATION, POST-GRADUATE 
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A preocupação com o tema do negro e a educação surgiu depois de ter 

trabalhado no Centro de Formação do Educador Popular Maria da Conceição situado no 

Morro da Conceição, bairro da periferia do Recife. Desde a década de 1980 que esta 

entidade vem desenvolvendo atividades educacionais, culturais e profissionalizantes 

com a comunidade na qual está instalada e circunvizinhas. No entanto, a valorização da 

cultura afrodescendente tem sido norteador das demais atividades citadas. 

Trabalhando como professor nesta instituição, envolvido nos debates 

relacionados à educação e a questão racial, entrei em contato com textos e trabalhos que 

se dedicam a reduzir a dificuldade que o negro vem sofrendo ao longo destes anos. A 

partir desta experiência procurei entender como o tema do negro e educação foi 

trabalhado nas dissertações de Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. 

Este trabalho nasceu a partir da pergunta: como é que o negro vem sendo tratado 

na universidade enquanto tema de pesquisa? E durante minha experiência na instituição 

acima citada, pude perceber que a educação é vista como um instrumento importante na 

formação da identidade da comunidade negra e esta há vários anos vem lutando para 

ampliar o acesso e permanência aos diversos níveis da educação regular não apenas de 

forma presencial, mas como conteúdo. Na perspectiva de levar em consideração a 

contribuição dos afrodescendentes na formação da sociedade brasileira. 

É constante a reivindicação da inserção da História da África nos currículos das 

escolas e universidades. Com base nesta questão a minha pergunta inicial toma um novo 

direcionamento mais focal que é: Qual tem sido a contribuição do Programa de Pós-

graduação em Educação na Universidade Federal de Pernambuco para as questões 

relacionadas ao negro? Para responder a esta pergunta me concentrei em analisar as 

dissertações que foram feitas pelos alunos do Programa de Pós-graduação em Educação 

desde as primeiras defesas em 1982 até o ano de 2005. 

Este trabalho ficou então dividido em três momentos. O primeiro capítulo é 

dedicado a pesquisadores que trabalharam sobre a questão racial de uma forma mais 

geral. Realizou-se um levantamento bibliográfico onde foram selecionados cinco 

pesquisadores que estenderam suas pesquisas no século XX. Apesar de serem de anos 

diferentes, porém é possível constatar uma modificação e inserção de formas diferentes 

de se perceber a questão racial no Brasil. São eles Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, 

Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e Carlos Hasenbalg. Outros pesquisaram 
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também a temática, mas me dedicarei a apresentar um pouco das idéias destes, tendo 

como objeto suas principais obras que tratam sobre as questões raciais no Brasil.  

A princípio Gilberto Freyre e Florestan Fernandes foram estudados, onde cada 

um, à sua forma, de acordo com sua época e realidade construíram trabalhos que ainda 

hoje servem de referência na área. É recorrente referência a outros pesquisadores como 

Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e Carlos Hasenbalg que têm uma 

representatividade na literatura específica com enfoque diferente dos dois primeiros e se 

enquadram numa literatura mais crítica e militante. Nenhum deles dedicou suas 

pesquisas exclusivamente a um tema educacional. Mesmo assim suas pesquisas 

construíram a trajetória negra no Brasil desde a colonização portuguesa até o final do 

século XX.  

Cada autor com sua especificidade contribuiu para a construção de conceitos, e 

alguns deles com olhares diferenciados sobre a situação do negro na sociedade 

brasileira. E neste capítulo o interrese é de mostrar em linhas gerais a percepção destes 

autores sobre a situação do negro mesmo que eles não tenham estudado de forma 

particular o negro e a educação.  

Considerando a década de 80 como fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento sobre o negro e a educação de forma ampliada, foram selecionados 

basicamente dois encontros e um relatório produzido sobre a temática. Esses três 

documentos, dentre eles, dois de São Paulo, foram escolhidos pela sua 

representatividade naqueles anos. Após a leitura dos mesmos foram destacadas as 

principais reivindicações e propostas discutidas. Porém, nesta década aconteceram 

diversos encontros, seminários e trabalhos que tinham como fim esta temática. 

Os documentos selecionados foram  o “Diagnóstico sobre a situação de negros e 

a educação em São Paulo” e a revista Caderno de Pesquisa que teve como título “Raça 

Negra e a Educação”. Os dois organizados pela Fundação Carlos Chagas e que 

contribuem na perspectiva de perceber quais os assuntos mais discutidos naqueles anos. 

O outro trabalho que usado para se entender os anos 80 foram os anais do VIII 

Encontro de Negros do Norte Nordeste que teve também como tema o negro e a 

educação. Destes trabalhos foram apresentadas as principais preocupações naquele 

momento e exposto nos mesmos. Não foi dado prioridade às questões locais, mas 

sempre foi dada atenção aos elementos que pudessem ser estendidas para todo país. 
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A intenção é a de levantar elementos que pudessem ter valor nacional e 

pudessem corresponder aos anseios dos mais variados setores envolvidos com a questão 

do negro e a educação na década 1980. A perspectiva que foi usada é de reivindicação e 

de luta já que grande parte dos presentes nos encontros e dos pesquisadores tem um 

posicionamento em defesa de uma educação inclusiva e de reparação às dificuldades 

que o sistema educacional causou ao negro ao longo dos anos. 

Por fim, o trabalho se deteve as dissertações do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Essa escolha se deu por ser esta a 

única instituição com Mestrado em educação no Estado de Pernambuco. E para 

selecionar as dissertações, foi realizado um levantamento de todas as dissertações 

defendidas por este Programa desde 1982 e 2005. O ano de 1982 foi o ano da primeira 

defesa de dissertação do Programa. E o ano de 2005 o ano de defesa das últimas 

dissertações apresentadas e relacionadas ao tema de pesquisa deste trabalho. 

Depois desse levantamento foi feita a triagem das dissertações pelos temas pode 

se verificar no corpo da pesquisa em algum momento era discutida a relação entre o 

negro e a educação. Dentre todas foram selecionadas sete (7) dissertações que integral 

ou parcialmente falavam sobre negro e a educação. Entretanto uma delas não foi 

encontrada, apesar de ter sido defendida não foi depositada em seu formato definitivo1. 

Feita a leitura das seis (6)  dissertações encontradas foram selecionados temas e 

idéias recorrentes em todas elas e que pudessem dar uma visibilidade em relação ao 

posicionamento das autoras2 das dissertações em relação ao negro. Foram escolhidos os 

seguintes temas nas dissertações: críticas e denúncias; universidade, ciência e pesquisa; 

função da educação; professor e livro didático 

Qual a contribuição destas pesquisas para se entender melhor a situação do 

negro no espaço educacional? A partir de quando os trabalhos relacionados ao negro e a 

educação foram produzidos no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE? 

Quais as denúncias e reivindicações elaboradas nestas pesquisas e qual a perspectiva de 

educação é apresentada nestas dissertações? Estas são algumas questões que este 

trabalho pretende responder. 

                                                 
1 A pesquisa de Maria Giseuda Machado com título de:  Afrodescendência e relações escolares: 
in(ex)clusão social na Comunidade de Castainho do ano de  2005 não foi depositada em seu formato 
definitivo. 
2 Todas as 6 (seis) pesquisas foram realizadas por mulheres. 
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A partir destes momentos selecionados das dissertações, esta pesquisa pretende 

promover a reflexão do que foi pesquisado até o ano de 2005 sobre o negro e a 

educação. Não foi usada nenhuma tese de doutorado já que as primeiras defesas se 

realizaram no ano de 2006 e nenhuma relacionada à questão do negro e a educação. 

As discussões e trabalhos aqui apresentados seguirão de acordo com as próprias 

temáticas levantadas pelos trabalhos e dissertações que foram selecionados para análise. 

Logo pode parecer que algumas temáticas ficaram de fora. 
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CAPÍTULO I 
 

PESQUISA SOBRE A QUESTÃO RACIAL NO BRASIL  
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A questão racial ganhou proeminência no Brasil a partir do século XIX quando 

uma preocupação em se entender a composição racial do país e quais as conseqüências 

que poderia trazer. Já que o período de colonização em terra brasileira possibilitou o 

contato entre o índio, o branco e o negro. Daí em diante estes três grupos mantiveram 

contatos e mais precisamente no século XIX, alguns pesquisadores no Brasil e no 

mundo se interessaram em compreender melhor como este encontro se deu. 

Algumas instituições foram criadas e se dedicaram a trabalhar a questão racial 

brasileira. O denominado racismo científico surge então com a formação de instituições 

ditas científicas e que desenvolveram teorias que tratavam de buscar uma identidade 

para o Brasil. Nesta construção o negro era visto como inferior e motivo de 

degenerescência da nação. Faculdades de direito, de medicina, museus etnográficos, e 

institutos historiográficos e geográficos juntaram coro na defesa de idéias de 

branqueamento como uma saída para o Brasil (SCHWARCZ:1993). 

Segundo Skidmore (1976), na segunda metade do século XIX há o 

desenvolvimento de uma série de pesquisas e pensadores tanto na Europa, Estados 

Unidos e não diferentemente no Brasil, que se preocuparam com a questão racial. Foi 

um momento em que no mundo surgiram algumas teorias para tentar compreender a 

questão da raça.  

 

O racismo, que fora definido ‘como uma teoria pseudocientífica, nas 
racionalizada, postulando a inferioridade inata e permanente dos não-
brancos’, tornou-se uma formidável teoria. (...) Por volta de 1860, 
todavia, as teorias racistas tinham obtido o beneplácito da ciência e 
plena aceitação por parte dos líderes políticos culturais dos Estados 
Unidos e Europa. (SKIDMORE: 1976, p 65) 

 

Três grandes correntes, que circularam no mundo, em relação à explicação de 

uma origem da diversidade humana, eram elas: o poligenismo – que defendia a 

diversidade de espécies na raça humana pressupondo que algumas eram superiores e 

outras inferiores, o arianismo – para essa corrente havia diversas raças, mas a branca era 

sempre superior, e o darwinismo social – que defendia um processo evolutivo oriundo 

de uma única espécie, mas também pressupunha uma hierarquia (SKIDMORE: 1976). 

O Brasil não ficou de fora deste debate e teve os seus próprios pensadores que 

procuraram adaptar estas idéias à realidade brasileira. 
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Dentro do debate racial na virada do século XIX para o XX, o Brasil chamou 

atenção do mundo pela sua composição racial. A teoria constante de formação baseada 

na mistura das três raças que contribuíram para o povo que tínhamos entre nós, já era 

divulgada e observada por diversos pesquisadores e viajantes que passaram por aqui. 

Mas houve uma apresentação da mistura racial como sendo mais amigável que a que 

ocorrera, por exemplo, nos Estados Unidos onde havia uma sociedade birracial, 

diferente do multirracialismo daqui. 

Houve um concurso desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro no ano de 1844 o qual premiou o melhor projeto sobre “Como escrever 

melhor a história do Brasil” e o ganhador foi Karl Friederich Von Matius que, já neste 

momento, apresentou a vida no nosso país tropical formada pelas três raças que se 

mesclaram. O projeto era uma forma de se entender o Brasil com a definição do papel 

de cada raça envolvida: o branco, o índio e o negro (SCHWARCZ: 1999). 

É bem observado por Lilia Schwarcz, que quando as teorias racistas chegam ao 

Brasil elas já haviam sido questionadas na Europa. Mesmo já sendo discutidas na 

Europa, as teorias de Émile Durkheim e Max Weber não chegaram com força no Brasil, 

era como se a necessidade intelectual daquele momento elegesse como tema a questão 

racial e não as novas perspectivas sociológicas.  

 

No caso brasileiro, a ‘sciência’ que chega ao país em finais do século não é 
tanto uma ciência experimental, ou a sociologia de Durkheim ou de Weber. O 
que aqui se consome são os modelos evolucionistas e social-darwinistas 
originalmente popularizados enquanto justificativas teóricas imperialistas de 
dominação. (SCHWARCZ: 1999, p 30). 

 

Estava em processo a construção da identidade brasileira, e como nação mestiça, 

segundo as teorias vindas de fora, o Brasil seria um povo degenerado e sem futuro 

promissor diante do processo civilizador. No entanto, Lilia Schwarcz diz que ocorreu 

um processo de adaptação das teorias internacionais à nossa realidade. Não houve uma 

aceitação total das teorias estrangeiras, caso contrário os intelectuais teriam que aceitar 

o fracasso do Brasil enquanto civilização por conta dos argumentos que eram usados em 

relação à presença do negro e outros segmentos que causavam a degeneração social. 

Em muitas teorias o negro e o índio eram tidos como os principais responsáveis 

pelo atraso e futuro perigoso. Nina Rodrigues, um médico baiano, foi o primeiro a se 
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dedicar exclusivamente aos estudos dos africanos no Brasil de forma mais 

sistematizada. Mas é também acusado de ser um dos mais racistas pesquisadores de sua 

época. Sem levar em conta que alguns críticos apontam que muitos de seus argumentos 

não têm o rigor científico esperado. No entanto, ele é o primeiro a propor o debate que 

foi desenvolvido a partir de então, colocando no negro no foco da ciência brasileira. 

(RAMOS:1957, SKIDMORE: 1976, SCHWARCZ: 1999). 

Na perspectiva de buscar uma saída para o país, o branqueamento foi um tema 

bastante discutido neste período do final do século XIX e início de XX. Acreditava-se 

que dentro de três ou quatro gerações não haveria mais negros, estes teriam se diluídos e 

a imigração seria uma das vias usadas para isso acontecer. A ciência e seus argumentos, 

ainda que falhos, foram usados na tentativa de convencer ou tranqüilizar a elite das 

expectativas de um futuro ruim para o Brasil. A vinda de imigrantes, principalmente no 

então Sul do país, foi a saída para além de ter mão-de-obra para o trabalho, 

embranquecer o país.  

No princípio dos anos do século XX houve  novas perspectivas de avaliação da 

mistura das raças no Brasil. Já na década de 1930 houve o retorno de Gilberto Freyre 

dos Estados Unidos e que contribuiu para o debate racial no Brasil. 

 

 

GILBERTO FREYRE 

 

 

Ainda nas primeiras décadas do século XX Gilberto Freyre voltou dos EUA com 

o seu trabalho Casa-grande & Senzala. Esta pesquisa foi um marco no estudo da 

formação do Brasil contemporâneo. Nele, Freyre faz uma nova observação sobre a 

questão racial. Ele propõe o uso do conceito de “cultura” em vez do de “raça” como 

categoria de análise a partir de seus estudos nos EUA com Franz Boas. 

Este trabalho tem um lugar de importância na sociologia brasileira diante do uso 

de uma nova metodologia, fontes e recursos usados sua produção. Ele estudou o 

português, o índio e o negro, os três elementos que compuseram o processo de 

miscigenação brasileiro. Na sua perspectiva, a miscigenação não havia sido algo 
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negativo. Diferente de grande parte da elite de pesquisadores de sua época, Freyre 

propõe a positividade da miscigenação apresentada como um dos elementos importante 

na composição do Brasil.  

Tanto que Roger Bastide desenvolveu, a partir dos estudos de Freyre, o conceito 

da “Democracia Racial”, que mesmo não sendo dito por Freyre, é bastante significativo 

para compreensão de suas idéias. E ainda hoje, mesmo depois de tanta crítica, esse 

conceito tem força e reconhecimento. O termo mais próximo dito por Freyre foi o de 

“Democracia Étnica”, no entanto o que se popularizou foi a democracia racial. Uma 

crítica recorrente é o fato de a teoria ter sido usada para aliviar as possíveis culpas da 

elite diante das dificuldades que os índios e os negros sofreram depois do contato com o 

português branco. Logo a sociedade apresentada como harmônica seria um instrumento 

da própria elite branca para legitimar sua dominação e exploração (GUIMARÃES: 

2002). 

Depois da crítica é importante apresentar pontos positivos e sobre isso Darcy 

Ribeiro diz que “Uma das melhores contribuições de Gilberto encontra-se, 

provavelmente, na análise crítica das chamadas influências deletérias que o negro teria 

exercido sobre os brasileiros”3.  Ele apresenta, ainda na primeira metade do século, uma 

visão positivada do negro. Contrário a boa parte da elite intelectual de sua época. 

 

“Do mesmo modo, parece-nos absurdo julgar a moral do negro no Brasil pela 
sua influência, através deletéria como escravo. Foi um erro grave que 
cometeu Nina Rodrigues ao estudar a influência do africano no Brasil: o de 
não ter reconhecido no negro a condição absorvente de escravo. (...) Dentro 
de tal ambiente, no contato de forças tão dissolventes, seria absurdo esperar 
do escravo outro comportamento senão o imoral, de que tanto o acusam. 
(FREYRE, 2001. p 371) 

 

Gilberto Freyre propõe nesta passagem uma visão diferenciada do negro e uma 

distinção entre sua possível vida fora das condições em que ele estava em terra 

brasileira. Não era de se esperar um comportamento diferente, chegando ao Brasil como 

escravo, desligado de seus laços sociais e geográficos. Vindo trabalhar de forma 

compulsiva, tento sua estimativa de vida reduzida diante das pressões e dificuldades que 

                                                 
3  RIBEIRO, Darcy. Uma Introdução a Casa-grande e senzala. In FREYRE, Gilberto. Casa-grande e 
senzala. 42ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p 39. 
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encontrava no trabalho, salvo alguns negros que ocupavam funções diferenciadas, mas 

que não o excluía da condição de escravo. 

Há uma sugestão de se pensar não no escravo, mas no negro e buscar 

compreender as suas atitudes dentro da nova realidade que se revelava castradora, 

agressiva, com capacidade de interferir em seu comportamento diante dos apelos e 

vontades de seus senhores e de toda a sociedade, que possivelmente esperava um 

comportamento subserviente.  

É muito fácil a toda uma classe dominante estabelecer julgamento sobre os 

negros durante a colônia ou mesmo estigmatizá-los como classe que pode manchar a 

sociedade. E até por que era justificado todo aquele comportamento de domínio e 

controle sobre o negro. A ainda acreditar que o fato de serem colonizados seria uma 

forma de salvá-los levando-os a civilidade, como por muito tempo se acreditou. 

A reflexão sobre o negro como desligado de sua realidade natural é de fato um 

fator diferenciador em relação aos demais pesquisadores. Além de promover, em muitas 

passagens, um elogio ao negro e à sua contribuição no processo de miscigenação. A 

final de contas Gilberto Freyre se interessou centralmente no processo da miscigenação, 

como diz “E dos problemas brasileiros, nenhum que me inquietasse tanto como o da 

miscigenação.”4 Na sua perspectiva analítica do Brasil, o português é de fundamental 

importância diante de sua capacidade de miscigenação ainda na Península Ibérica e que 

por conta de seu histórico, se adequou melhor as condições climáticas e sociais 

encontradas aqui. Diferente de outros países europeus, que segundo Gilberto Freyre, 

foram mais intolerantes. Como por exemplo, os Ingleses nos Estados Unidos América. 

 

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 e seus descendentes 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 senzala. (...) A índia e a negra-mina 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 no Brasil. (FREYRE: 2001, p 
46). 

 

                                                 
4  FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. 42ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p 45. 
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Freyre acreditava num processo de negociação promovida pelo português com o 

índio e o negro. E como o português já vinha de uma experiência de miscigenação na 

própria Europa, foi mais fácil para ele se adequar as novas necessidades encontradas na 

“Nova Terra”. 

E a miscigenação, neste caso, funcionou como um elemento que acabou 

corrigindo a distância social. Onde as índias e negras que se envolveram foram 

proporcionando uma aproximação dos diferentes grupos aqui residentes. No caso, seus 

filhos, fruto da miscigenação com os brancos, tinham mais acesso a benefícios que o 

negro africano. Pelo que parece, estes filhos teriam acesso a alguns benefícios por conta 

de sua ascendência. Essas mulheres ganham de Gilberto Freyre uma importância no 

processo de democratização no Brasil por estabelecerem espaços de confraternização 

entre as raças. 

“Na falta de sentimento ou da consciência da superioridade da raça, tão 

salientes nos colonizadores ingleses, o colonizador do Brasil apoiou-se no critério da 

pureza de fé” 5. Segundo Freyre, além das zonas de confraternização geradas nos 

encontros sexuais do português com as índias e negras, acrescido desta falta de 

sentimento ou consciência de raça superior, os portugueses conseguiram, juntamente 

com outros grupos, construir uma democracia racial. Onde a distância social foi 

reduzida diante da grande mistura que aqui ocorreu. Afinal de contas “Todo brasileiro, 

mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo a sombra, 

ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro” 6. 

O Brasil passa a ser então uma referência de contato de povos diferentes. Uma 

localidade onde houve certa harmonia e se tornou miscelânea de culturas e tradições de 

diversas origens. E mesmo mostrando situações de atrito ou mesmo a dureza do um 

processo de colonização, as idéias de Gilberto Freyre tendem a fazer um elogio ao 

português e aos demais componentes da formação brasileira ao erigir a miscigenação de 

uma forma agradável ou harmoniosa.  

E mais separadamente, em dois capítulos dedicados ao negro, Gilberto Freyre 

desenvolve uma série de elogio ao negro brasileiro. São exaltadas sua força, disposição 

e contribuição à cultura brasileira no que tange a comida, a dança, a religiosidade e 

outros mais elementos que proporcionaram o nosso enriquecimento hoje. As amas que 

                                                 
5 FREYRE: 2001. Op Cit , p 261. 
6 FREYRE, Idem p 343. 
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acalentaram os “sinhozinhos”, suas cantigas e o adocicado das palavras que elas 

introduziram com seus contos e canções pra ninar e criar estas crianças. 

Darcy Ribeiro diz que, no entanto, se deve ter consciência do fato que quem 

escreveu Casa-grande e Senzala não ter sido nenhum estranho, “mas sim o protagonista 

de elite, fidalgo, minoritário na inumerável massa humana, que edificou com suor 

aquela civilização”. 7A tão comentada visão disposta da casa-grande é que percorre o 

seu trabalho que não faz de sua obra um trabalho de menor importância, mas que deve 

ser lido e estudado na perspectiva de ser um autor, que como todos os outros, seleciona 

fontes, faz recortes, salienta informações e acaba por se colocar em sua obra.  

 

Mas não há como esquecer que, à perspectiva do senhor, do dono, 
corresponde uma visão que é o reverso da mirada do escravo. Este 
contraponto ressalta, por exemplo, uma das características remarcáveis de 
Gilberto: a sua nostálgica visão de senhor de engenho e de escravos, que ele 
expressa, sentimentalmente, ao longo do livro. (RIBEIRO: 2001, p 25) 

 

No caso desta colocação, a posição da casa-grande é que fica em destaque. O 

elogio a miscigenação, a utilização de informações como, por exemplo, de crianças 

mulatas que aprenderam a ler primeiro que crianças brancas; professores negros que 

ensinavam a brancos; negros libertos que encontraram emprego e outras passagens na 

tentativa de contribuir numa visão positiva de todo sistema e da capacidade do negro. 

Mas não pode ser usado como exemplo geral em uma sociedade escravocrata e 

discriminadora. 

 Não são ocultadas cenas de agressão e de maus tratos dos senhores, mas o 

privilégio de visão é que a miscigenação foi bastante positiva para todos os envolvidos. 

Alguns anos antes da publicação de Casa-Grande e Senzala havia, por parte de alguns 

pesquisadores, a idéia da má contribuição do negro e da possível “falência” do Brasil 

enquanto nação por conta da presença de negros aqui. E Freyre proporcionou uma teoria 

que possibilitou uma nova visão para o futuro do país.  

Na verdade, a idéia de miscigenação das três raças já era antiga. Mas Freyre, 

veio num novo contexto histórico e com a atualização teórica e se estabeleceu como um 

dos maiores pesquisadores sociais que o Brasil teve. 

                                                 
7 RIBEIRO: 2001. Op Cit,  p 24. 
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Seu trabalho também foi alvo de bastante crítica. E ainda hoje, como naquela 

colocação de Darcy Ribeiro, que a visão do escravo é oposta à do senhor, e que vários 

pesquisadores escreveram trabalhos numa outra perspectiva. Muitos deles têm se 

colocando na posição do escravo, do negro. E não questionando a miscigenação, fato 

que não pode ser negado, mas levantando questões sobre as condições em que esta 

miscigenação ocorreu, quem foram os beneficiados com ela. Outro fator que hoje em 

dia é bem discutido pela bibliografia é que o conceito de mestiçagem contribui para 

dificultar a formação da identidade negra ou o interesse do reconhecimento da cultura, 

tradição identidade de matriz africana (MUNANGA:2004). 

As idéias de Freyre serão responsáveis por novas pesquisas, sejam para 

confirmarem suas idéias, sejam para negarem suas colocações. Florestan Fernandes, por 

exemplo, é outro pesquisador que também pesquisou sobre o negro no Brasil, mas numa 

outra perspectiva. Chegando a rever e a criticar algumas colocações resultantes dos 

estudos de Freyre. 

 

 

FLORESTAN FERNANDES 

 

 

Florestan Fernandes é outro nome relevante. Outros pesquisadores também se 

destacaram, no entanto, seu posicionamento contrário ao de Freyre ajudará a 

compreender as diversas pesquisas que se desenvolveram ao longo do século XX. E nas 

análises apresentadas ao longo desta pesquisa ele é sempre apontado como destaque. 

Juntamente com Roger Bastide, Florestan Fernandes foi responsável pelo 

Projeto UNESCO responsável que levantou fundos para a pesquisa sobre as relações 

raciais no país. Além de ser verificada sua importância na construção da escola de 

sociologia da USP, juntamente com Octávio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, os 

quais desenvolveram pesquisas para compreender a sociedade brasileira.  

Dentre outros trabalhos, o que será comentado aqui é o que tem por título “A 

integração do negro na sociedade de classes” divido em dois volumes. Uma nova 

perspectiva que não é mais relacionada à miscigenação, a superioridade racial ou a 



24 

viabilidade do processo civilizador brasileiro, nem há uma valorização dos elementos 

culturais do negro. A economia, o negro no mercado de trabalho no século XX, as suas 

dificuldades e deficiências são o foco de Florestan Fernandes (FERNANDES:1978). 

O foco temporal não é mais a Colônia, porém do final do Império à República. É 

como se fosse desenvolvendo a situação do negro depois da abolição. Não é mais a 

miscigenação que interessa, mas uma apresentação de dificuldade que se preservou 

desde a Colônia, com marcas na mentalidade dos brancos e não-brancos. Enquanto que 

Freyre propôs uma perspectiva do contato, Fernandes salienta as contradições da relação 

entre os negros e brancos. 

Logo no início ele apresentou a situação em que o negro se encontrou com o fim 

da escravidão:  

 

O liberto viu-se convertido, sumaria e abruptamente, senhor de si mesmo, 
tornando-se responsável por sua pessoa e por seus dependentes, embora não 
dispusessem de meios materiais e morais para realizar essa proeza nos 
quadros de uma economia competitiva. (FERNANDES:1978, p 14). 

 

Essa denúncia abre o seu trabalho e já aponta o tom que ele tomará no decorrer do 

trabalho. O negro tornou-se livre, mas isso acontece sem que lhe seja dada nenhuma 

condição de ingressar de forma igualitária no mundo competitivo para onde se 

encaminhava. A existência da lei Áurea não foi suficiente para livrar o negro do 

preconceito e da discriminação. 

O negro era senhor de si mesmo, mas estava preso a uma situação que era 

resultado dos anos anteriores em que ele havia estado na condição de escravo. E as 

pesquisas e dados levantados por Fernandes, servem pra mostrar que a “Democracia 

Racial” não passava de um mito. Uma construção ideológica que serviu para mascarar 

as contradições sociais resultado da questão racial em que o Brasil vivia, independente 

de ter ocorrido a miscigenação.  

Segundo os dados de Florestan Fernandes, não foi suficiente a miscigenação 

para promover a harmonia. Se isso houvesse ocorrido nas relações raciais brasileiras o 

negro estaria numa condição social melhor, visto que teria acesso a recursos que lhe 

possibilitariam uma maior ascensão social nos últimos anos. Não haveria a hierarquia 



25 

racial e o déficit na colocação em que o negro se achava em relação à educação e ao 

emprego.  

 

As deformações introduzidas em suas pessoas pela escravidão limitavam sua 
capacidade de ajustamento à vida urbana, sob regime capitalista, impedindo-
os de tirar algum proveito relevante e duradouro, em escala grupal, das novas 
oportunidades. (FERNANDES: 1978. p 20) 

 

Além do argumento do regime capitalista, que por si só revela a competitividade 

e desvantagem para os menos favorecidos, o negro vinha com um uma carga 

psicológica de inferioridade em relação a outros segmentos da sociedade que pela 

própria trajetória histórica, estava mais bem colocada econômica e socialmente. Saído 

da escravidão, o negro não foi preparado nem teve condições de superar as barreiras que 

a sociedade lhe impunha.  

Como salienta a passagem acima, não foi possível tirar proveito relevante, 

duradouro e grupal. O que nos leva a pensar que alguns casos individuais algumas 

pessoas tiveram um desempenho favorável, no entanto, não pode ser tomada como regra 

geral. A regra revelava a dificuldade do negro em ingressar na sociedade. 

Não foi realizada pelo branco nenhuma “reparação social” “ neste momento de 

transição”8 o que só levou o negro a uma situação marginal na sociedade. O 

protagonismo permaneceu com o “branco”, o negro continuou na posição de subalterno, 

mas agora numa nova situação econômica onde as posições foram reorganizadas. O 

Governo não levou em conta esse momento de transição. 

O negro não teve, segundo os dados de Fernandes, acesso a “classificação 

econômica e social pela proletarização” sobrando para ele ou aceitar a “incorporação 

gradual à escória do proletariado urbano” ou então procurar o “ócio dissimulado”, a 

“vagabundagem sistemática” ou a “criminalidade fortuita” os meios para salvar as 

aparências e a dignidade de “homem livre” 9.  

Os negros não tiveram muitas alternativas e por isso muitos tiveram que 

permanecer numa situação de humilhação ligados a empregos que lhe garantissem ao 

menos a sobrevivência. E nesta situação, muitos ingressaram numa vida desregrada 

                                                 
8 FERNANDES: 1978. Op Cit  p 20 
9 Idem  p 28 
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onde passaram a ser vistos como elementos desajustados moralmente. (FERNANDES: 

1978).  

Num parágrafo ele resume o que constatou em suas pesquisas “O que há de 

essencial, para a análise da posição do negro e do mulato na ordem econômica e social 

emergente, é que eles foram excluídos, como categoria social, das tendências modernas 

de expansão do capitalismo em São Paulo.”10 Seu trabalho é conseqüentemente uma 

denúncia e uma crítica aos trabalhos anteriores que foram realizados e que não 

revelavam a situação em que o negro se encontrava após a abolição e mais precisamente 

no século XX. E mais do que isso, as conseqüências da hierarquia racial se estendeu 

também aos mulatos, estes fruto da mistura racial ocorrida no Brasil. 

Um conceito que ele trabalhou em seus argumentos é o da busca da “Segunda 

Abolição” que para Fernandes o negro e o mulato haviam herdado a pior servidão, “a do 

homem que se considera livre, entregue de mãos atadas à ignorância, à miséria, à 

degradação social” 11. A primeira abolição havia sido simbólica, as mudanças que 

ocorreram na sociedade não foram suficientes para alterar a condição do extrato não-

branco da sociedade. Estes, em sua maioria, permaneceram na condição inferior e 

escravo novamente na sociedade em que lhe fora dada a liberdade. 

E além das dificuldades na sociedade brasileira, havia a presença do imigrante 

que se ocupou consideravelmente das vagas de emprego que potencialmente seriam 

destinadas aos libertos da escravidão. Este novo estrato da sociedade ocupou um espaço 

considerável das vagas de emprego sendo mais um elemento que funcionou para 

impedir a ascensão do negro. 

Há ainda uma larga apresentação do grupo familiar dos negros colocada como 

desestruturada, onde o vício, a desordem sexual e o não acompanhamento dos pais aos 

filhos são listados entre os problemas que os afligiam. E o comportamento na família 

era refletido no comportamento de seus membros na sociedade como um todo.  

Um grande momento em sua obra se faz quando ele comenta da natureza da 

Democracia Racial e segue abaixo duas notas que nos ajudam a entender como ele via 

esta questão: 

 

                                                 
10 FERNANDES: 1978. Op Cit  p 55 
11 Idem  p 59 
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Engendrou-se, assim, um dos grandes mitos de nossos tempos: o mito da 
“democracia racial brasileira”. Admita-se, de passagem, que esse mito não 
nasceu de um momento para outro. Ele germinou longamente, aparecendo em 
todas as avaliações que pintavam o jugo escravo como contendo “muito 
pouco fel” e sendo suave, doce e cristamente humano. Todavia, tal mito não 
possuía sentido na sociedade escravocrata e senhorial. (Fernandes: 1978, p 
254) 

 

Portanto, as circunstâncias histórico-sociais apontadas fizeram com que o 
mito da “democracia racial” surgisse e fosse manipulado como conexão 
dinâmica dos mecanismos societários de defesa dissimulada de atitudes, 
comportamentais e ideais “aristocráticos” da “raça dominante”. (Fernandes: 
1978, p 263) 

 

O mito da “democracia racial” não tinha sentido durante a escravidão, já que a 

própria estrutura social daquele momento já fazia com que as relações se preservassem. 

Mas com o fim da escravidão, a construção progressiva deste mito, tem, segundo ele, 

uma função social que beneficia a “raça dominante” que está enquadrada no setor 

branco de nossa sociedade. Há uma busca de alívio de culpa neste mito quando é 

apresentado que o escravo não sofreu tanto assim, que o senhor era razoável e que ainda 

hoje o Brasil não tem divisão racial já que vivemos numa “democracia racial”.  

A denúncia então é colocada de forma a chocar e é dito que  negros, brancos e 

mulatos continuariam interagindo como se ainda existisse a etiqueta social presente no 

escravismo. E ainda se esperava que cada um dos seguimentos raciais pudesse 

permanecer em seus lugares, para que essa dita “democracia racial” não fosse abalada. 

Perto de concluir a primeira parte de seu trabalho sobre a integração do negro na 

sociedade ele diz algo bastante interessante: “Integrar-se à vida social significava, para 

o negro e para o mulato, aceitar passivamente as regras do jogo, estabelecidas pelo e 

para o “branco”. O que equivalia a admitir e reconhecer sua condição submissa, 

dependente e de “gentinha”12.  

Ser um “bom negro” é o que significa estar adequado à expectativa sobre ele 

colocada. E para o negro integrar-se, teria que aceitar a condição de dependente. No 

livro, há até depoimentos de alguns brancos que se surpreenderam com o 

comportamento de alguns negros que reclamam o respeito a si. Estes brancos gostariam 

que esses negros fossem gratos pela oportunidade que lhes fora dada. Porém não 

                                                 
12 FERNANDES: 1978. Op Cit  p 285 



28 

refletiam sobre a situação de humilhação que viviam os negros e que naquele momento 

estavam reivindicando  seus direitos. 

Este último comentário serve para reforçar a expectativa que se tinha do negro. 

E que se esse tivesse um comportamento fora do esperado, seria alvo de julgamento que 

revelava a insatisfação de seu patrão diante de todo “benefício” que este lhe tinha 

dispensado. A dita “democracia racial” é assim desmascarada a partir do momento em 

que se vê de forma mais acurada a condição de vida das raças inferiores são analisadas 

ainda em dias recentes.  

Essas são assim as duas posturas, via de regra, que mais são discutidas no debate 

racial brasileiro dentro da academia. De um lado as idéias de Freyre e de outro as de 

Fernandes. Com perspectivas diferenciadas, estes dois autores estão presentes como 

referência em diversos trabalhos. Mas outros pesquisadores se destacaram também nos 

estudos raciais, como por exemplo, Abdias do Nascimento. 

 

 

ABDIAS DO NASCIMENTO  

 

 

Dentre os intelectuais que pesquisaram sobre o negro de uma forma geral, não se 

dedicando exclusivamente à educação, mas propondo novas visões sobre a questão 

racial no Brasil está o pesquisador Abdias do Nascimento. Dentre as diversas atividades 

desenvolvidas por ele, uma delas foi a Frente Negra Brasileira. Além de ter sido um dos 

um dos fundadores do Teatro Negro Experimental e participou do Movimento Negro 

Unificado. (NASCIMENTO e NASCIMENTO: 2000). 

A sua atuação como militante, ou mesmo como político nos dá a possibilidade 

de apresentar um pouco do discurso dos movimentos sociais do negro no século XX. E 

o seu envolvimento como um negro militante dá a seu texto um tom combativo e de 

denuncia. O trabalho que usado para discutir um pouco de suas idéias é O genocídio do 

negro brasileiro13 que teve sua primeira edição em 1978. 

                                                 
13 NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
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Abdias do Nascimento declara que não se colocou como um envolvido com o 

tema e diz: 

O ensaio que desenvolverei nas páginas a seguir na se molda nas fórmulas 
convencionalmente prescritas para o trabalho acadêmico e/ou contribuições 
científicas. Nem está o autor deste interessado no exercício de qualquer tipo 
de ginástica teórica, imparcial e descomprometida. (NASCIMENTO: 2002, p 
79). 

 

Há uma defesa indireta (ou direta) da pesquisa engajada em relação à questão do negro 

como uma classe que ao longo dos anos sofreu a discriminação e o genocídio por parte 

da cultura branca que o cercava e pressionava. A sua própria história de vida foi 

motivador de seu trabalho. 

Logo no primeiro capítulo Gilberto Freyre é criticado e apresentado como um 

dos principais construtores do mito da Democracia Racial. E com os seus “eufemismos 

raciais” dentre eles o da morenidade que tem um fim racista, segundo Nascimento, de 

promover o desaparecimento do descendente africano. Há uma proposta de defesa e de 

luta pela identidade do negro e do seu descendente. O fator do fortalecimento da 

identidade está constantemente presente em seu trabalho, em sua luta e trajetória como 

pesquisador, militante e político.  

Ao longo do trabalho ele apresenta uma série de argumentos que revelam a 

tentativa do genocídio do negro. O primeiro elemento que ele aponta é a falsa idéia, ou 

o mito do bom senhor que teria atingido a América Latina em detrimento da América do 

Norte. Como se no Brasil a escravidão tivesse sido amena. Esquecendo-se da condição 

de escravo que não é boa em qualquer momento. Esta seria uma idéia que tenta aliviar a 

culpa dos brancos. Por outro lado, ele lembra as diversas formas de resistência que os 

negros desenvolveram na Colônia na condição de escravos. 

Outro elemento é o mito do africano livre no que ele discute a dificuldade do 

negro depois da lei Áurea, onde viveu uma vida de sofrimento. Livre mas ao mesmo 

tempo preso a realidade difícil em que estava inserido. Não houve preocupação por 

parte da classe dominante em cuidar melhor deste processo de libertação dos negros. E 

ainda assim, segundo alguns intelectuais do início do século XX o negro é o culpado 

pela dificuldade e atraso do país como uma raça inferior. Além de estar sofrendo outro 

tipo de perseguição após a libertação, o negro ainda foi acusado de ser culpado pelo mal 

no país. 
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O branqueamento é considerado por ele como uma estratégia para o genocídio 

aplicado ao negro. O mulato, fruto da miscigenação é o modelo da miscigenação 

brasileira. “E estabelecendo o tipo mulato como o primeiro grau na escada da 

branquificação sistemática do povo brasileiro, ele é o marco que assinala o início da 

liquidação da raça negra no Brasil14”. A própria política de imigração vem neste 

sentido de tornar o país mais branco. 

E existe a acusação direta do uso da educação como arma de controle onde ele 

diz:  

 

O sistema educacional funciona como aparelho de controle nesta estrutura de 
discriminação cultural. Em todos os níveis de ensino brasileiro – primário, 
secundário, universitário – o elenco das matérias ensinadas (...) constitui um 
ritual da formalidade e da ostentação das salas da Europa, e, mais 
recentemente, dos Estados Unidos. (...) Onde e quando a história da África, o 
desenvolvimento de suas culturas e civilizações, as características do seu 
povo, foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? (NASCIMENTO: 
2002. p 143). 

 

Este argumento da educação como um aparelho de controle foi usado em muitos 

trabalhos relacionados ao negro e educação. A educação vem contribuindo para a 

manutenção de realidade discriminatória e racista em nossa sociedade atual. E 

analisando documentos da década de 80 é recorrente a ausência de valorização da 

África nas salas de aula e nos conteúdos programáticos das escolas. E ele vai além, 

ausência também nas universidades e em todos os seguimentos do sistema educacional 

brasileiro naquele momento. Estes elementos apresentados por Nascimento ainda são 

usados em trabalhos recentes. 

É gritante sua insatisfação aos que se dizem cientistas sociais e “passe a 

sociedade brasileira atestados de ‘tolerância’, ‘benevolência’ e ‘democracia racial’” 
15quando ele aponta e comenta a assimilação, aculturação e miscigenação como 

mecanismos de genocídio do índio e do negro. O tom de seu trabalho, é de 

reivindicação, volto a dizer de quem espera uma modificação da realidade.  

                                                 
14  NASCIMENTO, 2002. Op Cit, p 113. 
15  Idem, p 159 
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Mas não apenas ele tem essa postura militante, Guerreiro Ramos, companheiro 

seu na fundação do Teatro Experimental do Negro, também corrobora com algumas 

idéias de Nascimento como se vê agora. 

 

 

GUERREIRO RAMOS  

 

 

Gostaria de inserir neste universo outro pensador também importante na 

construção da sociologia brasileira e que muitas vezes não é lembrado nem mesmo nos 

assuntos relacionados ao negro, Guerreiro Ramos que também deu a sua contribuição 

para os estudos étnicos no Brasil. 

Nasceu em Santo Amaro da Purificação na Bahia, “mulato oriundo de classes 

subalternas”16. Passou sua juventude num ambiente cultural de classe média da Bahia. 

Escreveu para diário “O Imparcial”. Em 1939, ganhou uma bolsa de estudo e se 

deslocou para o Rio de Janeiro para a primeira turma na Faculdade Nacional de 

Filosofia. Concluindo seu curso de ciências sociais em 1942. 

Chegou a dar aulas no curso “Problemas econômicos e sociais do Brasil”, 

tornou-se funcionário do Departamento e Administração do Serviço Público (DASP). 

Mas é no final da década de 40 que se engaja no movimento negro através do Teatro 

Experimental do Negro (TEN) e em 1949 assume a direção do recém criado Instituto 

Nacional do Negro, um órgão ligado ao TEN. (MAIO: 1996). 

Sua principal teoria, que dá nome a um dos seus livros, A redução sociológica17, 

não é direcionada a questão do negro, no entanto ele defende a construção de uma 

sociologia essencialmente brasileira. Não desconsiderando a produção do exterior, mas 

que houvesse por parte dos pesquisadores brasileiros rigor na leitura de autores 

                                                 
16  MAIO, Marco Chor. A questão racial em no pensamento de Guerreiro Ramos. In MAIO, Marco Chor 
(org). Raça Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fio Cruz/ CCBB, 1996, p 179. 

17  Para entender melhor o que vem a se a Redução Sociológica escolhemos um momento em o próprio 
Guerreiro Ramos nos fala disto “À assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados ter-
se-á de opor a assimilação crítica desses produtos. Por isso, propõe-se aqui o termo “redução sociológica” 
para designar o procedimento metodológico que procura tornar sistemática a assimilação crítica.” 
(RAMOS: 1996, p 68). 
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estrangeiros. Ele espera a construção de uma sociologia nacional que estivesse atenta a 

realidade e condições do brasileiro. 

Segundo ele a industrialização, a urbanização e as alterações do consumo 

popular estavam proporcionando ao Brasil o nascimento de um pensamento crítico que 

tinha a necessidade de ser desenvolvido. A assim (?) contribuir para o desenvolvimento 

de nossa produção acadêmica. (RAMOS: 1996, p 53). 

“A exigência do desenvolvimento, que se impôs atualmente a comunidade 

brasileira, exprime o projeto coletivo de uma personalidade histórica, ao menos já 

esboçada, a pretensão do país de assenhorear-se de sua realidade, de determinar-se a 

si próprio.”18 Esse desenvolvimento que a sociedade brasileira vinha vivendo estava 

estimulando, segundo ele, a capacidade de determinar seu destino e de não mais 

depender dos outros, e não se poderia perder esta oportunidade. E a produção cientifica, 

no seu caso as pesquisas sociais, não poderiam ficar pra trás, tinham que se impor 

também diante dessa oportunidade que a história nos colocava. 

Nesta perspectiva que Guerreiro Ramos desenvolveu as suas colocações para a 

questão racial brasileira. Mesmo sem ter dedicado um grande trabalho sobre o tema, é 

possível recolher alguns artigos e publicações de sua autoria, e selecionar alguns 

elementos que ajudam a perceber como ele pensava a questão racial. 

No seu trabalho “Cartilha Brasileira do Aprendiz de Sociólogo” ele dedica 

alguns artigos à questão do negro como, por exemplo, “O problema do negro na 

sociologia brasileira”, “ História sincera dos estudos sobre o negro brasileiro” ou 

mesmo “Sociologia do negro, ideologia da brancura”. Outros dois artigos importantes 

de outro trabalho são “Patologia social do ‘branco’ brasileiro” e “O negro desde 

dentro”.  Baseado nestes artigos serão apresentaremos colocações consideradas 

importante para compreender as idéias de Guerreiro Ramos sobre a situação racial no 

Brasil. 

Já no primeiro artigo citado, Guerreiro Ramos faz uma crítica à produção que se 

desenvolveu sobre o negro e estabeleceu uma relação com sua postura com a Redução 

Sociológica dizendo que “O negro tem sido estudado, no Brasil, a partir de categorias 

                                                 
18  RAMOS, Guerreiro. A redução sociológica. Rio de Janeiro: Editora UFEJ, 1996. 3ª Edição.p 67. 
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e valores induzidos predominantemente da realidade européia”.19 Logo no início é 

possível perceber uma postura coerente do autor ao aplicar suas idéias ao tema que se 

propõe a estudar. 

Ele usou uma série de argumentos onde avalia alguns autores que desde o final 

do século XIX e até a primeira metade do século XX desenvolveram pesquisas sobre o 

negro. E usando os critérios da Redução Sociológica vai enquadrando os autores em 

algumas categorias relacionadas à sua teoria. 

É proposto por ele que para se chegar efetivamente a compreender a situação do 

negro no Brasil se exigiria “o esforço de criação metodológica e conceitual, de que 

ninguém foi capaz ainda”.20 Esta colocação é ainda hoje discutida por alguns autores 

que ser preocupam em entender a situação do negro (SILVA: 2003, CUNHA: 2003b). A 

construção de nova metodologia e de conceitos diferentes dos já utilizados  

possibilitariam pesquisas mais adequadas ao que se tem vivido aqui no Brasil e não no 

uso de argumentos e categorias externas que segundo Ramos estariam presentes nas 

produções sobre o negro. O extermínio dos clichês, a busca da originalidade e a abertura 

à realidade fática seriam três elementos que, juntos com a metodologia, poderiam ajudar 

nesta construção das novas produções, é o proposto. 

Duas passagens que nos ajudam a compreender melhor suas colocações: 

 

O negro é povo, no Brasil. Não é um componente estranho da nossa 
demografia. Ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E fato 
tem de ser erigido à categoria de valor, como o exige a nossa dignidade e o 
nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é anedota, é um 
parâmetro da realidade nacional. (RAMOS: 1957, p 157). 

 

Neste ponto é oportuno perguntar: que é que, no domínio de nossas ciências 
sociais, faz o negro um problema, ou um assunto? A partir de que norma, de 
que padrão, de que valor, se define como problemático ou se considera tema 
do negro no Brasil? Na medida em que se afirmar a existência, no Brasil, do 
problema do negro, que se supõe devesse a sociedade nacional em que o dito 
problema estivesse erradicado? (RAMOS: 1957, p 148) 

 

Primeiro, o negro é povo e não alienígena. Ele está no Brasil, não deveria ser analisado 

como um elemento externo e exótico. Faz parte do todo, não é uma parte. Pelo contrario 
                                                 
19 RAMOS, Guerreiro. Introdução Crítica à Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editorial Andes 
Limitada, 1957. p 123. 
20 Idem p. 156 



34 

é uma maioria e deveria ser respeitada enquanto tal. Esse posicionamento direciona a 

reflexão para tentar perceber em qual perspectiva os diversos autores têm estudado o 

negro.  

À medida que estas perguntas são feitas têm início parte do processo da redução 

necessária que levaria a almejada consciência crítica que Guerreiro Ramos coloca em 

seu primeiro trabalho comentado. A condição de “brasileiros que analisa o negro e não 

numa perspectiva estrangeira” era o desejo dele nas pesquisas. Ele não negava as 

pesquisas estrangeiras, mas elas não poderiam ser o modelo, nem aceitas cegamente. 

Um elemento importante na formação de Guerreiro Ramos foi o seu ingresso no 

Teatro Experimental do Negro (TEN). Foi decisivo na sua compreensão da causa racial 

e que se refletiu em suas produções relacionadas à temática. Ele dirigiu o Instituto 

Nacional do Negro um órgão ligado ao TEN e que refletia em suas pesquisas a intenção 

de luta do grupo a ele vinculado. E para ele o TEN era a corporeificação de uma “nova 

corrente de idéias sobre a condição do negro no Brasil”21.  

E como ele diz “A nova teoria sobre relações de raça no Brasil, que consegui 

fazer vitoriosa em nosso meio, representa a indução de uma práxis. O Teatro 

Experimental do Negro me possibilitou a práxis do ‘problema’ e depois dela é que 

cheguei à teoria” 22. O que se verifica é um envolvimento que resultou numa produção 

que tem o tom de crítica e procura de uma saída para melhorar a qualidade da produção 

sobre as questões raciais no Brasil. E para haver este despertar, foi marcante a sua 

convencia no TEN. Este lhe serviu de base para perceber o que deveria ser verificado no 

desenvolvimento de sua crítica. Guerreiro Ramos é um exemplo de pessoa que depois 

de uma ativa participação em um movimento social pôde ampliar sua visão sobre um 

determinado problema a ponto de levá-lo a produzir a partir de suas experiências. 

Continuando a exposição de suas idéias, ele dizia que existe uma patologia no 

“branco” que o leva a não aceitar o negro e nem a se aceitar enquanto brasileiro. E que 

se estende, afetando até os negros que passam a buscar o modelo racial branco.  No 

Brasil o “nosso branco é, do ponto de vista antropológico, um mestiço, sendo, entre 

nós, pequena minoria o branco não portador de sangue preto”23 e enquanto nação o 

ideal de branquear tem prevalecido, o que revela que o brasileiro não se tem aceitado 

                                                 
21 RAMOS: 1957. Op Cit  p 159 
22 Idem p 210 
23 Idem p 180 
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por uma patologia. Esse “ideal de brancura” tem levado a “embaraçar o processo de 

maturidade psicológica do brasileiro, e, além disso, contribui pra enfraquecer a 

integração social dos elementos constitutivos da sociedade nacional”.24 

Continuando suas conclusões ele fala da existência do “negro-tema” que é uma 

perspectiva onde o negro está “mumificado”, ele é um ser “curioso”, alvo de 

pesquisadores para desvendá-lo, ou mesmo um “risco”. Por outro lado ele apresenta o 

“negro-vida”. Nesta perspectiva, “despistador”, “multiforme”, não se tem desse uma 

visão definitiva. Estas duas posições resumem sua crítica a toda produção. Aí mesmo 

existe um modelo a ser abandonado e outro a ser seguido, segundo ele. E é a aceitação 

da primeira realidade que tem feito se chegar a conclusões erradas. Enquanto que a 

segunda perspectiva leva a uma compreensão mais acertada da realidade, como se pode 

ver é mutável no próprio ser que se pretende ter por objeto. 

Guerreiro Ramos tem uma literatura mais engajada com a causa do negro, mas 

precisamente com o TEN que naquele instante desenvolvia um papel de suma 

importância na preservação nacional da luta do negro. E Guerreiro Ramos seria parte do 

braço acadêmico e que precisa ser estudado e comentado com maior ênfase dentro da 

universidade por sua contribuição ao debate racial que se travou em meados do século 

XX. Assim como Abdias do Nascimento. 

No entanto, outro nome aparece na literatura específica como uma nova visão da 

questão racial, mas não com o mesmo tom de engajamento de Ramos e Nascimento. 

Carlos Hasenbalg também tem um papel importante nestas pesquisas. 

 

 

CARLOS HASENBALG 

 

 

Seguindo as referências que a bibliografia indica, outro nome importante na 

pesquisa sobre o negro de uma forma geral é o de Carlos Hasenbalg. Segundo algumas 

análises, Hasenbalg, na década de 70, consegue dar um salto no debate sobre o negro. 

Ainda na década e 60 há no Brasil uma forte tendência de analisar os fatos a partir da 

                                                 
24RAMOS: 1957. Op Cit  p 187 
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perspectiva marxista. Os fatores econômicos eram recorrentes como argumentos para 

compreender a sociedade, suas complexidades e contradições. Não era diferente com a 

questão étnica que também esteve bastante atrelada às questões de classe e de trabalho. 

(GUIMARÃES: 2002, BARBOSA: 2003). 

Hasenbalg não abandonou totalmente a questão de classe, no entanto deu sua 

contribuição dizendo que o negro não sofria por uma questão simplesmente de 

econômica, mas existe uma verdadeira discriminação racial.  

Dentro da sociedade desigual, negros e mulatos foram aceitos nas classes mais 

baixas e com “Exceção de alguns poucos casos de mobilidade ascendente que afetaram 

um número ínfimo de mulatos claros, os negros e mulatos livres foram aceitos como 

inferiores, social, política e economicamente.”25 Percebe-se o destaque que ele dá a 

questão da cor. Sempre pensando numa escala maior e tirando as exceções, poucos 

mulatos e mulatos claros é que chegaram a ter alguma ascensão. Na sua maioria o negro 

estava sim em condições inferiores. É neste sentido que todo seu trabalho se 

desenvolveu, enfatizando a questão racial como um elemento que interfere diretamente 

na discriminação, além de outros elementos como é o caso da luta de classes. 

Tratando do escravismo, Hasenbalg afirmou que este sistema condicionou a 

estrutura de classes e o destino dos escravos alforriados e também dos não-brancos 

nascidos livres. A cor negra era vista não apenas como uma característica da 

descendência africana, mas um vínculo com a escravidão.  E outros elementos se 

associam a esta característica em nossos dias de forma a favorecer sustentação da 

discriminação racial e do preconceito. 

Em outros trabalhos é muito freqüente a defesa da classe enquanto elemento que 

determina o preconceito. Hasenbalg apresenta outra perspectiva, ele diz que “É inegável 

que a raça ou categorização racial é um importante critério para a distribuição de 

posições na estrutura de classes e hierarquia socioeconômica, mas é também óbvio que 

a raça não determina a estrutura dessas posições sociais.”26 Muito cuidadoso em suas 

colocações e no uso das palavra, ele não coloca a raça como determinante, mas eleva 

sua importância dentro do esquema de classes em que nossa sociedade vive. E até 

                                                 
25  HASENBALG, Carlos. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2ª Edição. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2005. p 40 
26 Idem,  p 78 
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usando dados estatísticos reforça a discriminação que é revelada quando os maiores 

índices de dificuldades estão ligados aos setores sociais de tez mais escura. 

Ao longo dos anos o negro teve um conjunto de combinações que produziram o 

seu isolamento. A estrutura racial da escravidão perdurou mesmo com o seu fim. Essa 

permanência na “nova sociedade” levou o negro a não se integrar na sociedade e assim, 

permanecer na situação de marginalizado.  

O escravismo acabou por gerar algumas conseqüências, entre elas o preconceito 

e a discriminação racial tão bem apresentada no trabalho de Hasenbalg. No entanto ele 

afirma que: 

 

A persistência do preconceito e discriminação após a destruição do 
escravismo não é ligada ao dinamismo social do período pós-abolição, mas é 
interpretada como um fenômeno de atraso cultural, devido ao ritmo desigual 
de mudança das várias dimensões dos sistemas econômico, social e cultural. 
(Hasenbalg: 2005, p 80) 

 

Este “atraso cultural” criou novos mecanismos para sua permanência mesmo com o fim 

da escravidão. E na nossa sociedade, relativamente tão distante da realidade dura da 

escravidão, ainda preserva o preconceito e a discriminação derivada do fator racial. E 

nem mesmo com toda a propagação da “democracia racial” esta realidade foi 

modificada. 

Hasenbalg construiu uma lógica de raciocínio para comentar da característica de 

uma teoria que fala da industrialização e sua capacidade assimilacionista. Como se a 

partir do momento em que a industrialização se desse, seria uma questão de tempo para 

a integração final do negro. As variáveis de raça e etnia não teriam direito nesta forma 

de análise. E no Brasil alguns ainda acreditam que isso seria possível. De fato, o acesso 

do negro a alguns setores industriais é um fato. Mas não levou ao fim do racismo. E os 

que estão no “comando do processo industrial provem da ordem racial vigente” 27 o que 

os leva a respeitar os códigos raciais vigentes.  

Procurando trazer a reflexão ao espaço de trabalho e amadurecendo uma visão 

que salienta a interferência do fator “raça” nestas relações, ela firmou que as relações de 

                                                 
27 HASENBALG:2005  Op Cit, p 87 
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mando e conseqüentemente dos subalternos pode ser sofrer conseqüências da origem 

racial dos envolvidos.  

E nos seus argumentos ele diz que o branco têm se aproveitado do racismo e da 

opressão racial para, na sociedade competitiva, ser mais um elemento diferenciador e se 

colocar a frente do segmento negro. Obtendo assim as recompensas materiais e 

simbólicas do mercado de trabalho e se beneficiando de sua condição “raça dominante”.  

 

Em termos dos processos de estratificação e mobilidade social, se as pessoas 
entram na arena competitiva com os mesmo recursos, exceto no que se refere 
à filiação racial, o resultado (posição de classe, ocupação, renda e prestígio) 
dar-se-á em detrimento dos não-brancos. (HASENBALG: 2005, p 123) 

 

Esta passagem acima deixa claro o seu posicionamento em relação à competitividade 

atrelada aos fatores raciais, onde duas pessoas, tendo as mesmas oportunidades de 

concorrência e se levar em conta o fator racial, a balança pende de forma positivamente 

para o branco em detrimento do não-brancos. E o racismo, segundo ele, funciona, 

dentro do sistema capitalista, como mais uma arma de controle e de exploração. O 

racismo deveria ser explicado, segundo ele, não como herança de passado, mas como 

instrumento para os interesses do “grupo racialmente supraordenado do presente”28. 

Ele não busca necessariamente justificar o racismo no passado, mas essas suas 

colocações ajudam a refletir como a sociedade de hoje tem lidado com este problema e 

que ela mesma é responsável por suas escolhas. 

Numa crítica sobre a democracia racial e estudando com dados empíricos, 

Hasenbalg nega a democracia racial na sociedade: 

 

Dos 188 casos de mobilidade ascendente, observados na matriz da amostra 
total, 163 correspondem a brancos e 25 a não-brancos. (...) Esta evidência 
empírica sugere a rejeição da hipótese de “democracia racial” e a conclusão 
de que os brasileiros de cor experimentam um déficit substancial de 
mobilidade social ascendente. (HASENBALG: 2005, p 215) 

 

Se a democracia racial leva a pensar numa pretensa igualdade, isso não tem se 

sustentado quando se recorre aos dados colhidos da sociedade e desligados da influência 

da ideologia que tende a aliviar a culpa e as atitudes das classes superiores que em sua 
                                                 
28 HASENBALG:2005  Op Cit, p 124 
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maioria está representada por brancos. E atrelada a um espírito conservador, este mito 

preserva toda uma estrutura social que tem seus beneficiários já ditos acima. E a idéia 

que não há conflitos, que tudo está bem, ajuda a controlar e evitar conflitos. 

Outro elemento importante nas idéias de Hasenbalg é o conceito de “ciclo de 

desvantagens cumulativas” que segundo ele, o negro vem sofrendo. Primeiro a idéia 

que os não-brancos obtêm menos educação que os brancos de mesma origem social. Já 

começa aí a desvantagem. E em depois há a desvantagem que os mesmo não-brancos 

têm de chegar ao mercado de trabalho numa posição de chefia, primeiro pela questão do 

racismo e em segundo pelo primeiro elemento que é o pouco acesso à educação. 

Inevitavelmente, a cada nova geração há uma degradação de boa parte deste segmento. 

Neste instante se encerra a apresentação sobre alguns autores que desenvolveram 

teoria e pensamentos sobre a questão racial no Brasil e que salientaram o segmento 

racial dos negros. A intenção foi de mostrar alguns dos nomes mais presentes em 

citações nas pesquisas na área. E posteriormente estabelecer relações com as os dados 

que foram levantados seja na década de 80 ou nas dissertações selecionadas para serem 

analisadas.  
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CAPÍTULO II   
 

O NEGRO E A EDUCAÇÃO NA DÉCADA DE 1980 
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Na primeira parte deste trabalho foram apresentadas diversas colocações de 

autores que de alguma maneira se destacaram na pesquisa sobre o negro de uma forma 

geral. Neste instante, o objetivo é apresentar a perspectiva do negro com a educação que 

se desenvolveu nos anos 80. 

A luta e a resistência também estão presentes de forma constante na História do 

negro. Exemplo disto é a formação de grupos como a Frente Negra Brasileira, a Frente 

Negra Pernambucana, o TEN, o Movimento Negro Unificado, entre outros. Cada um 

com suas reivindicações e bandeiras. Mas como se pretende trabalhar o negro e a 

educação, vamos começar tratando da década de 1980 que consideramos de grande 

movimentação social. Seja por conta da reabertura política, a criação de organizações 

sociais em busca de seus direitos, e que levará a uma atuação em diversos setores da 

sociedade onde movimentos e organizações representantes do seguimento negro que 

irão lutar pela participação deste no sistema educacional regular. 

Primeiro, é importante ser dito que no final da década de 1960 o governo 

desenvolve uma reforma universitária. E entre os elementos que foram fruto desta 

atividade há o crescimento dos cursos de pós-graduação na área das ciências socais. 

Entre elas a área da educação é uma das privilegiadas nesta ampliação. Mas essa 

ampliação não reduz a importância dos trabalhos anteriores nesta área de conhecimento. 

Mas é inegável que no momento em que se desenvolvem áreas especializadas de 

conhecimento é possível a construção e o aprofundamento de pesquisas, métodos e 

conceitos que ajudam de forma diferenciada a observar a sociedade. 

Mas é nestas últimas duas décadas do século XX que há uma ampliação da 

quantidade de trabalhos que venham a discutir a questão racial no Brasil. Já que entre 

1965 e o final da década de 70 o tema racial se torna de segurança social (RIBEIRO: 

2005). Segundo Hasenbalg, existem três motivos que contribuíram para que a ampliação 

da temática viesse a acontecer.  

Primeiro foi o fim da ditadura militar em 1985 que elevou a possibilidade da 

pesquisa no que tange o preconceito e discriminação. O que antes era de interesse do 

Governo então ditador e opressor. Com a abertura política, as denúncias contra as 

atrocidades do governo, que já existiam na ditadura, foram mais recorrentes com a 

reabertura. 
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O segundo foi  a maior presença de negros nos programas de pós-graduação, no 

nosso caso, na área de ciências sociais e humanas. Os programas de pós-graduação 

possibilitaram o crescimento da presença do negro. Não de forma satisfatória, mas numa 

medida a ponto de haver uma produção mínima para se pensar o negro. E dentro deste 

debate a educação aparece não mais como um fator secundário dentro de trabalhos que 

tinham outros focos. Segundo Hasenbalg, este processo se dará de forma lenta e 

constante.  

E em terceiro lugar a presença de instituições e organizações que vêm 

incentivando a pesquisa nesta área (HASENBALG:2005). Neste segmento há algumas 

instituições nacionais e mesmo internacionais que proporcionaram o financiamento de 

pesquisas na temática do negro. Bem como a formação de associações na tentativa de 

entender o que se passava com o negro brasileiro. 

A década de 70 é de fundamental importância na preocupação da 

universalização da educação. Primeiro se pensava no acesso das crianças à escola. A 

década de 1980 começa a primar pela qualidade, já que não bastava a construção das 

escolas e nem a presença das crianças na escola, era necessário se pensar a qualidade. 

(BARROSO: 2007). Claro que dentro dessa massa que ingressava na escola diante da 

universalização que atendia a maioria das comunidades populares, a grande maioria era 

de grupos de não-brancos. 

O negro teria ficado alijado dos setores mais abastados da sociedade. 

Marginalizado e mais distante do acesso a educação. Mas neste processo das últimas 

décadas do século XX há um maior acesso destes à escola. Mas o debate não se limitava 

a presença das crianças na escola, mas também a qualidade da mesma.  Acompanhando 

esta reivindicação, os segmentos organizados dos negros também reclamaram uma 

maior atenção a estes. As pesquisas e diagnósticos levantados durante a década de 1980 

contribuíram dando mais argumentos aos movimentos sociais dos negros. 

Já da década de 1980 em diante, mais precisamente depois dos anos 90, com a 

ampliação dos programas de pós-graduação e de entidades de pesquisas sobre a 

educação, pode se perceber a ampliação da discussão sobre a questão étnico-racial. É o 

que se verifica com a criação do I Encontro de Pesquisadores Negros que ocorreu no 

Recife em 2000, no segundo encontro em 2002 já havia sido aprovado o Estatuto da 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O desenvolvimento do Concurso o 

Negro e a Educação, com sua primeira realização em 1999. O Programa Internacional 
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de Bolsas de Pós-graduação da Fundação Ford, coordenado pela Fundação Carlos 

Chagas que começou a funcionar em 2000 (RIBEIRO:2005).  

 

Podemos observar que a produção de artigos em periódicos e em coletâneas 
organizadas por pesquisadores, instituições de pesquisas e entidades do 
movimento negro é muito significativa. Há um aumento de artigos e ensaios 
teóricos oriundos de pesquisas, de resultados de projetos sociais, de trabalhos 
realizados por ONGs e outros. (GOMES:2004 p. 9). 

 

Neste capítulo serão apresentadas considerações a respeito do que se pensava 

sobre o negro e a educação na década de 1980. Como documento para fundamentar as 

colocações será usado o “Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos e 

pardos) no estado de São Paulo” do ano de 1986. Documento resultado do trabalho de 

pesquisa de um grupo de professoras ligadas à Fundação Carlos Chagas. Este 

diagnóstico, mesmo sendo destinado ao Estado de São Paulo, não se limita a considerar 

aquela realidade, mas ajuda a pensar como estava em nível nacional à condição da 

educação do negro bem como problemas e reivindicações propostas. 

Atrelado a este documento, foi usado a revista, também da Fundação Carlos 

Chagas, Caderno de Pesquisa do ano de 1987 que tem como tema “Raça negra e a 

educação” e é um desenrolar deste diagnostico acima citado. Os dois podem ser vistos 

como complementares para primeiro pensar numa perspectiva de informações colhidas 

da realidade e o segundo como um material que reflete um pouco das idéias de 

pesquisadores que se dedicaram as questões étnicas na educação. 

O outro documento são os anais do VIII Encontro de Negros do Norte Nordeste 

realizado no Recife no ano de 1988. Este encontro também teve como tema a “O negro 

e a educação”. Onde, além de pesquisadores existe a presença de representantes de 

secretarias de educação e de pessoas do Movimento Negro, um dos organizadores do 

encontro. E nele se percebe o posicionamento mais engajado dos negros. 

 

 

VIII  ENCONTRO DE NEGROS DO NORTE E NORDESTE 
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Primeiro foram colhidas algumas informações importantes para entender a 

presença e as reivindicações do negro na educação naquele momento. Vamos começar 

falando sobre o VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste (ENNN) que escolheu 

como tema “O negro e a educação”. A questão da educação já estava sendo discutida no 

VII Encontro de Negros do Norte e Nordeste e diante da importância do assunto naquele 

momento ficou decidido que o encontro seguinte se dedicaria exclusivamente a isto.   

 

A razão dessa escolha fundamentou-se na compreensão de que a educação é a 
base sobre a qual estrutura-se a forma de pensar e agir de um povo (...)  
Assim, o VIII Encontro teve como preocupação central questionar a negação 
da importância do negro na formação social brasileira, através dos meios 
oficiais de educação do País. Ao mesmo tempo, 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-racial.  (VIII ENNN: 1988, p 5). 

 

Logo na apresentação se mostra o tom que o documento seguirá. Valorizar a educação 

por se acreditar na influência desta na construção de um povo. E como já fora dito, a 

presença das crianças nas escolas já era uma reivindicação superada. Não era mais 

necessário lutar por esta presença.  

O questionamento “negação da importância do negro” na educação para a 

formação da sociedade brasileira foi o foco do debate que segue neste encontro. E 

também se questionou sobre a presença do negro na escola, e como ele era apresentado 

nos conteúdos. Quais as representações têm sido construídas do negro na composição da 

sociedade brasileira? Dentro do valor que já fora indicado da escola, esta deveria ser 

observada para se perceber aos interesses de quem ela tem contribuído. E numa 

sociedade com características racistas, não seria de se espantar que e educação pudesse 

contribuir para a permanência do negro numa situação de marginalização mesmo dentro 

da escola. 

Em diversas passagens a educação é tida como instrumento de subjugação da 

raça negra e onde o modelo seguido é do branco e do europeu. “O que se conhece é um 

currículo escolar alienante, produto de uma história forjada pelos vencedores, pela 

civilização que impôs seu domínio político, econômico e cultural do País – a civilização 



45 

branca.” 29 Se percebe um tom de luta, de engajamento. Talvez pelo fato de muitos dos 

participantes e mesmo da organização ter sido do Movimento Negro Unificado. 

Nesta luta, o resgate do valor, da cultura e do papel histórico do negro é a 

bandeira central, tendo como finalidade o fortalecimento da identidade étnico-cultural 

do negro. Que segundo as informações do encontro vinham sendo desconsideradas no 

sistema educacional regular. A educação seria um meio de trazer a libertação. 

“Precisamos nos educar para sermos livres”30. A educação da forma esperada era de 

fato um elemento que se acreditava, pudesse levar a liberdade. Lembra o conceito de 

Segunda Abolição que Florestan Fernandes tinha discutido.  

Em outras palavras é possível perceber um modelo ideal de educação que os 

participantes deste encontro tinham. Uma educação que não fosse discriminatória e 

proporcionasse a presença do negro não apenas na escola presencialmente, mas que 

fosse capaz de inserir sua cultura e importância no conteúdo. E assim pudesse contribuir 

para o conhecimento e reconhecimento da identidade étnica dos seus alunos. E não, 

como vem sendo acusada, de ser omissa para com os negros e a favor da classe 

dominante branca.  

Entre as discussões mais presentes durante o encontro destacam-se alguns 

elementos que passaram pelas mesas, como por exemplo, a questão da reavaliação do 

currículo, pois este não retratava “a realidade, e que assim os leva (os negros 

brasileiros) a rejeitar sua identidade” (VIII ENNN: 1988, p. 11). Essa é a questão 

colocada para análise do currículo. Esperava-se que o currículo perdesse sua 

característica eurocêntrica e pudesse fortalecer a identidade. 

O foco das atividades está nas escolas, no ensino primário e secundário31. 

Entretanto, a universidade também aparece, porém de forma bastante reduzida. De fato 

a preocupação naquele momento estava concentrada nas escolas. Pensava-se a escola 

como um espaço multirracial e não que houvesse uma centralização de uma cultura. 

Para isso os livros didáticos são questionados quanto a seus conteúdos e as imagens. Em 

relação à forma que a África e os afrodescendentes são apresentados nas diversas séries. 

A identidade era algo muito importante e valorizado, seja do aluno ou do 

professor. Acreditava-se que seria importante trabalhar também nesse processo o 

                                                 
29  VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste: 1988, p 5 
30  Idem , p 10 
31 Nomes usados na época, o que hoje corresponde respectivamente ao hoje fundamental e médio. 
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professor, diante de sua importância no funcionamento das práticas pedagógicas 

esperadas. Em um determinado momento até se diz que não era suficiente estabelecer 

leis de cima para baixo, pois muitas vezes, se os professores não concordarem com as 

propostas estes têm recursos para não implementar as inovações. Neste foco, seria 

importante a conscientização do professor, este estando consciente e engajado a luta 

seria mais fácil. 

Outro elemento é o professor negro, nas discussões estes devem ser 

sensibilizados, e mais ainda, devem estar bem capacitados no caso da reforma esperada 

ser implementada. Caso contrário surge um problema que é a falta de pessoal capacitado 

para ocupar as vagas existentes, como se vê: 

 

Nós temos que ter uma estratégia para sensibilizar e organizar o professor 
negro. Estamos sofrendo esse problema em alguns Estados. Quer dizer: 
muitas vezes é implantada a reforma curricular e não tem professorado para 
assumir. (VIII ENNN: 1988, 45). 

Além da proposta que já existe da inclusão nas bases e nas universidades, 
então a proposta é que se crie uma associação de professores negros, para 
discutir essas questões e o que está passando, na realidade dentro desses 
espaços do Sistema, não só dos negros,  mas daquelas pessoas que têm reais 
compromissos com a causa. (VIII ENNN: 1988, 74). 

 

Há uma grande preocupação com o professorado, seja na sua formação quando aparece 

a preocupação com a universidade, ainda em seu processo de formação. A organização 

dos mesmos através da formação de uma associação de professores negros pensando na 

possibilidade de haver a manutenção da discussão e de um momento para amadurecer e 

trocar experiências poderia ser um elemento que contribuísse para a luta. Outro 

elemento que é recorrente é a questão do engajamento ou compromisso esperado por 

parte dos professores. 

Interessante que na procura dos aliados para se trabalhar a questão da educação e 

mesmo a causa do negro de uma forma geral, é apontado o aluno, os professores, o 

Movimento Negro e seus integrantes. Os militantes poderiam dar uma contribuição na 

construção da escola desejada por conta de seu engajamento na causa e da consciência 

que tinham e de luta. O “pobre branco” também aprece no debate como alvo de 

mobilização, já que o mesmo vivia em condições semelhantes às do negro.  

Alguns presentes acreditavam que a questão racial era secundária, o primeiro 

problema do Brasil era de classe, que este sendo sanado já se melhoraria em muito a 
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situação do negro. Por outro lado, a construção do discurso, digamos, oficial do 

encontro tende a apontar o contrário. No meio dessa discussão não se descartava a 

possível ajuda do “branco pobre”, que na condição de racista ele o faz 

“inconscientemente” precisando ser conscientizado pelo Movimento Negro. 

O encontro foi dividido em diversas mesas que se responsabilizaram por detalhar 

e levantar propostas às diversas preocupações que estivessem relacionadas ao tema 

geral do Encontro. As mesas foram as seguintes: “Experiência em Educação Formal e 

Educação Comunitária e Alternativa”, “Aprendizagem pela Prática Cultural Religiosa”, 

“Racismo no Livro Didático”, “Literatura Infantil e Valores Ideológicos”, “Introdução 

da História da África e do Afro-Brasileiro nos currículos escolares”. Estas mesas, todas, 

discutiram, umas mais e outras menos, sobre a questão do negro e da educação. A mesa 

com o tema “Participação dos Movimentos Negros na Formação de Núcleos afro-

brasileiros nas Instituições Governamentais” não desenvolveu nenhuma proposta 

direcionada à educação, por isso não foi usada neste trabalho. 

A primeira mesa foi dedicada a algumas experiências de escolas comunitárias de 

cunho também étnico. No caso foram apresentadas as experiências da Escola Maria da 

Conceição, em Pernambuco e da Escola Aberta do Calabar, na Bahia. De forma geral, 

essas experiências foram bem valorizadas diante da liberdade que esta modalidade de 

escola tem em relação à educação oficial. Com um currículo diferenciado e com a 

presença de professores capacitados para suas propostas, acaba por ser elogiada no 

encontro.  

Outro diferencial destas escolas se relaciona à forma como elas tratam a cultura. 

Não como lazer, mas como um instrumento sério que pode ser usado na aprendizagem.  

A cultura passa a ter outro valor, aquele que se esperava da educação que venha a 

contribuir para valorização da identidade de seus alunos. Além das mesmas estarem 

mais ligadas às comunidades em que estão localizadas, possibilitando uma educação 

mais ligada a realidade dos alunos e desta forma mais interessante e atrativa para os 

alunos. 

O Grupo da Experiência pela Prática Cultural Religiosa foi o que menos discutiu 

a questão da educação. Neste debate se falou da relação entre a religião e a política, na 

utilização da religião como folclore, na recuperação e preservação dos ritos religiosos, 

da relação entre a religião e a sociedade e do candomblé e outras religiões. O que mais 

se destacou em relação à educação foi a proposta de inserção das religiões de matiz 
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africana nos currículos de ensino religioso e indiretamente a preocupação com a o fato 

de a religiosidade ser tratada como folclore. 

O terceiro grupo se dedicou ao Racismo no Livro Didático. Um tema próprio da 

educação. Foi discutiu o papel do livro didático na construção da imagem que se tem 

dos negros. O padrão de beleza e de comportamento que os livros têm desenvolvido. 

Propuseram a formação de um grupo que venha a manter a fiscalização junto às 

secretarias de educação na escolha dos livros a serem usados nas escolas. Vale salientar 

que naquele momento não havia a escolha dos livros por parte dos professores.  

Outro fator que serve como denúncia para o que havia, o negro está ausente da 

escola, já que sua história não está presente nos livros didáticos. Até o dicionário 

Aurélio é citado com suas referências ao negro como sinônimo de escravo. Os livros são 

considerados como um dos principais instrumentos na valorização da cultura branca. 

Na mesa de Literatura Infantil e Valores Ideológicos também desenvolveu-se 

uma rica discussão sobre o tema proposto. Dentro da apresentação se que a escola não 

vem desenvolvendo seu papel. “Reproduzindo os vícios da discriminação para com os 

afro-brasileiros, a escola não assume o papel social que de fato lhe compete, 

repassando os desvios, prejudiciais para a concretização da sua consciência racial.”32 

Se reproduz neste grupo a tônica do encontro. Um critica a então realidade da escola 

que era apresentada como mantenedora da discriminação racial.  

E os educadores são então convocados a assumirem a responsabilidade de 

trazerem uma nova abordagem diante da discussão que vinham desenvolvendo da 

realidade racial. Não apenas os livros ou a escola, mas novamente os professores são 

convocados a participarem do processo de recomposição da educação.  

A reivindicação da introdução da História da África e dos Afro-Brasileiros nos 

Currículos Escolares foi o tema que mais especificamente se dedicou a pensar algumas 

alternativas no debate sobre o papel da universidade como um local que merecia 

atenção a precisava mudar. 

O professor reaparece neste debate, mas numa outra perspectiva, na de pensar 

sua capacitação. De outra forma, como poderia ele oferecer um conhecimento do qual 

não tem conhecimento? Voltamos assim à universidade e suas disciplinas. O alcance 

não poderia ficar restrito à escola, porém ao processo de formação dos professores. 

                                                 
32 Idem , p 66 
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Estas diversas mesas tentaram assim cumprir toda a estrutura da educação, seja 

passando pelas escolas, mesmo as comunitárias ou alternativas; a constituição dos livros 

didáticos; o currículo que tem sido aplicado nas escolas; a formação dos professores e o 

papel da escola enquanto uma das instituições que contribuem para identidade dos 

alunos. 

A inclusão do dia 20 de novembro no calendário escolar como um momento de 

referência negra na escola e não direcionado exclusivamente ao público negro, mas a 

toda comunidade escola na perspectiva de mudar a percepção errada que se tinha desta 

luta. A proposta era de promover uma construção positiva da imagem do negro na 

História, e o uso desta data como uma referência de luta. 

Revisão da história, dos livros, dos currículos são três elementos que não se 

dissociam do debate travado naquele momento e que se estenderá até mesmos aos 

nossos dias. A História é sempre apontada como a disciplina de maior preocupação, por 

parte deste movimento reivindicatório. Juntamente com o livro didático, são os veículos 

que aparecem como os mais esperados para que sofram mudanças e que essas mudanças 

levariam a uma conscientização por parte do aluno e conseqüentemente da sociedade. 

Quando da elaboração deste documento era freqüente a importância do 

magistério, e de fato o foco principal era nas séries iniciais (de 1ª à 4ª série), logo, a 

atuação no magistério é de suma importância e até é mais lembrada nas reivindicações 

que a própria universidade. O ingresso na universidade eram muito mais difícil naquele 

momento que nas décadas seguintes, e o resultado obtido pelos formados nos cursos de 

magistério era relativamente rápido. Além do mais a preocupação primeira era com a 

educação básica. 

Dentre as propostas sugeridas pelo encontro, algumas estão também 

relacionadas à questão econômica dos alunos. Como por exemplo a manutenção das 

crianças carentes na escola, uma bolsa de metade do Piso Nacional de Salário, que o 

Governo garanta material didático e a existência da merenda para os mesmos. Estas 

propostas revelam a relação do aluno negro com o aluno pobre.  

Cada Grupo de estudo, depois de sua reunião levantou uma série de propostas as 

quais já foram de certa forma apresentadas, mas merecem ser vistas com maior cuidado. 

Como este capítulo tem a intenção de proporcionar um esclarecimento do que se estava 

pensando sobre o negro e a educação. Essas propostas podem dar uma visibilidade  
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sobre o que estavam reivindicando o Movimento Negro, os pesquisadores envolvidos 

no encontro e os órgãos do governo que participaram do encontro no Recife. 

Como são diversos pontos levantados, foram selecionados os que se repetiram 

nos cinco grupos temáticos que ocorreram no encontro. Vamos começar pela constante 

cobrança por parte dos envolvidos pela maior atuação do Movimento Negro (MN) nas 

questões relacionadas à educação. Isso não precisamente nega a atuação do movimento 

na luta pela melhor qualidade da educação para os negros, mas revela a necessidade do 

envolvimento do MN nas unidades escolares. O mais recorrente pedido é o de 

elaboração de material como cartilhas e panfletos que em seus conteúdos promovessem 

a reflexão do corpo escolar sobre a situação do negro numa forma geral. 

O envolvimento militante é bem forte neste momento da década de 1980, mas se 

justifica diante da situação política em que o país se encontrava: fim de um período de 

ditadura militar de cerceamento político onde até as questões raciais eram limitadas. 

Seria inevitável que havendo a reabertura política houvesse diversas cobranças para um 

movimento mais engajado. E também o próprio MN havia sido formado no final da 

década de 1970, surgindo com uma pauta reivindicatória grande. 

As discussões para a Constituição de 1988, o Centenário da Abolição no âmbito 

educacional, as discussões de construção da nova Lei de Diretrizes e Base da Educação 

que em mais de um grupo de debate é tratada e cobrada a presença do Movimento 

Negro na reivindicação de um melhor tratamento do negro no espaço educacional. 

A data do “20 de novembro” é outro tema presente em praticamente todas as 

mesas de debate. A discussão sobre essa data possibilitaria que os envolvidos na luta 

pela valorização do negro na escola tivessem como ampliar o debate nas diversas 

escolas. A mudança da data do “13 de maio” (data da lei áurea) pelo “20 de novembro” 

(morte de Zumbi) é cercado de um simbolismo e significação para os militantes negros 

diante da referência que Zumbi é para o Movimento. Um espaço a mais para debater 

sobre a luta e resistência do negro na sociedade brasileira, seja nos quilombos em anos 

passados ou mesmo na sociedade de então. 

As propostas não se limitaram a data, em diversas vezes se revela a preocupação 

com o material que vem sendo usado nas aulas que tratam da presença negra na cultura 

e história. Os livros didáticos são alvos constantes da preocupação dos participantes do 

encontro. A sugestão é que haja uma revisão dos livros contra a apresentação negativa 
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da África e dos afrodescendentes. Já que os livros são aliados no processo de ensino e 

aprendizagem, estes não poderiam estar desligados desse processo reivindicatório. 

Antes mesmo do livro didático, é proposta a revisão da historiografia. A história 

não poderia negar a importância no negro na História do Brasil, como estava sendo 

denunciado nos anais do VIII ENNN. Conjuntamente com o livro a revisão da 

historiografia, e a sugestão da disciplina de História da África e seus descendentes. Este 

seria mais um elemento de fortalecimento da presença africana no Brasil. 

Estas últimas propostas: seja a de revisão do livro didático e da Historiografia, 

bem como a criação da disciplina de História da África e dos seus descendentes revela 

uma preocupação com os conteúdos que vinham sendo ministrados e que remete a um 

momento anterior às salas de aula. A universidade é lembrada neste momento, já que é 

lá onde o conhecimento é produzido e serve, de certa forma, de referência para as 

escolas. 

Pensando nisto há a proposta de criação de vagas nas universidades tanto para os 

pobres, que segundo o proposto era de maioria negra, como diretamente para o negro. 

Debate que se desenvolverá de forma mais sistematizada na década de 1990 com as 

políticas afirmativas e de cotas. E aos centros de História e de Letras foi proposta a 

criação de disciplinas que tenham como foco o estudo da África e dos 

Afrodescendentes. A história e a linguagem são os dois focos desta proposta. 

Atrelados a estas questões de conteúdos e disciplinas surge a preocupação com a 

capacitação dos professores, que já foi mencionado acima. Esperava-se que estes 

tivessem uma compreensão do debate que o negro vinha travando com a sociedade para 

que não haja uma reprodução do racismo e da discriminação por parte dos professores. 

Por exemplo, há referência direta ao magistério, onde os futuros profissionais deveriam 

ser preparados para debaterem e saberem se comportar de forma esperada diante de um 

impasse racial dentro da sala de aula. 

Já no que concerne a questão política, a proposta se dirige na direção da criação 

de grupos de estudos ligados às secretarias de educação municipais e estaduais que 

pensassem a questão do negro de forma permanente e institucional. Não era suficiente 

reclamar por mudanças nas escolas, nos livros ou universidades. A questão também era 

política. 
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Percebe-se uma relação desencadeadora que vai desde a escola, passa pela 

universidade, o movimento social e a política. São diversos setores que estão no foco de 

uma melhor educação para o negro. São diversos representantes de instituições que se 

juntaram para pensar e propor caminhos para uma educação que valorize a História e a 

cultura do afrodescendente.  

Este Encontro foi importante diante da necessidade de compreender o que se 

estava buscando na década de 1980 quanto à questão educacional. São diversos 

enfoques que são dados como saídas para mudar a educação naquele momento em que 

esta estava sendo “denunciada” como desfavorável para a população afrodescendente. E 

não se aceitava que as coisas permanecessem como estavam. A necessidade de um 

encontro exclusivo sobre a educação do negro era premente naquele momento por parte 

dos movimentos e pessoas envolvidas com a causa do negro. 

E não apenas esse encontro a nível regional nos dá esta dimensão da importância 

que era dada à educação. Serão analisados dois outros documentos que podem nos 

ajudar a compreender um pouco mais do que se vinha discutindo na década de 1980 em 

nível nacional. Veremos o parecer e a preocupação de outras entidades, militantes e 

pesquisadores sobre a situação educacional do negro no Brasil, já que nestes próximos 

documentos existe representantes de todo país. 

 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE A SITUAÇÃO EDUCACIONAL DE NEGROS (PRETOS E 

PARDOS) NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

 

Este relatório foi produzido por pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas e teve 

como alvo promover um diagnóstico da situação educacional do negro no Estado de São 

Paulo. Ao final do trabalho, as informações foram entregue à Secretaria de Educação e 

ao Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade. Com a intenção de 

proporcionar uma reflexão e num tom mais acadêmico, diferente do primeiro 

documento, visto na primeira parte deste trabalho.  Será possível expandir a perspectiva 

de observação sobre o que vinha se pensando do negro e a educação na década de 1980. 
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Tendo por linha mestra “desnudar a discriminação racial” 33, este documento 

tem uma finalidade parecida com o primeiro documento,no entanto, usando uma 

linguagem bem diferente. Não se dizendo positiva ou negativa, mas diferente. E tendo 

como alvo dois interlocutores: para o branco, a tentativa é de explicitar a construção do 

mito da democracia racial e como a diferença das raças é refletida no sistema 

educacional. E para o interlocutor negro, subsidiá-lo de informações necessárias para a 

elaboração de propostas no campo da educação. 

Mesmo não havendo uma ligação direta entre o Movimento Negro e as 

pesquisadoras, elas apresentam a necessidade da discussão de seus textos para que este 

não seja considerado como um trabalho desvinculado da realidade pesquisada. Por outro 

lado, a não vinculação possibilitou num primeiro momento uma livre interpretação dos 

dados levantados e analisados. 

E como expectativa, ainda é listada mais uma: a de que “Esta investigação 

poderá desvelar pistas para que se empreenda uma ação de sensibilização junto à 

academia”. 34 O outro foco está voltado para a universidade. São apontadas diversas 

áreas de possíveis pesquisas que venham a contribuir para a construção mais 

aprofundada deste tema, do negro e da educação. 

Mesmo sendo dedicada ao Estado de São Paulo, seguindo critérios acadêmicos, 

a pesquisa apresenta dados nacionais e informações que podem nos levar a ampliar a 

compreensão de outras realidades mais próximas a nós. 

O primeiro capítulo deste diagnóstico foi destinado a fazer uma busca da 

educação dos negros através da bibliografia tradicional. Este levantamento foi realizado 

por Regina Pahim Pinto. E como conclusão, logo no início de sua parte no diagnóstico a 

pesquisadora nos apresenta a “quase ausência absoluta de obras que tratassem direta e 

especificamente da educação de negros paulistas ou brasileiros”.35 Mesmo com essa 

dificuldade a princípio há um deslocamento para as obras clássicas que de forma 

indireta apresentam alguma lógica e algumas passagens sobre o tema de interesse da 

pesquisadora. Isso em trabalhos de brancos ou negros, militantes ou não.  

A primeira grande crítica apontada é que em seus levantamentos “educadores e 

pesquisadores em educação têm ignorado a questão nos diagnósticos gerais, pesquisas 

                                                 
33 Diagnóstico: 1986, p ii 
34 Diagnóstico: 1986 p iv 
35 Idem, p 1 
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ou ensaios sobre o ensino no Brasil”36. Indiretamente o que se verifica é o interesse e 

proposta que haja uma maior preocupação por parte dos especialistas na área da 

educação pelo negro e que isto é de interesse sim para a compreensão do ensino no 

Brasil. 

E esta ausência dos textos sobre o negro e a educação é vista pela pesquisadora 

como um reflexo do descuido com que “os levantamentos oficiais têm tratado a 

investigação sobre a condição racial do povo brasileiro”37 Essa passagem nos remete 

ao mito da Democracia Racial que tende a ocultar as contradições raciais da sociedade e 

que no momento em que não há pesquisa sobre o tema, fica difícil se construir 

alternativas para superar as dificuldades. Pois, segundo ela, o que não se vê não se 

discute, consequentemente fica mais difícil modificar. 

Grande parte de suas colocações vão ser direcionadas com base nos dados de 

pesquisas desenvolvidas com o apoio da UNESCO. E nestes, o foco é da influência da 

escolarização na situação e na ascensão do negro e a influência econômica sobre sua 

situação educacional. Entre os nomes usados no seu levantamento aprecem 

recorrentemente os de Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, 

Thales de Azevedo, Roger Bastide, além de Carlos Hasenbalg e outros. 

Num dos argumentos levantados para compreender o motivo que se levou a 

pouca pesquisa sobre o negro e a educação, Regina Pinto fala da possibilidade de ter 

ocorrido um maior interesse pelas questões de estrutura de classes e os desníveis das 

classes refletidos nas escolas terem atraído mais aos pesquisadores. E em algumas 

entrevistas com pesquisadores da área da educação, é neste percurso que vão as suas 

colocações. 

A maior parte das vezes que o tema do negro e a educação aparece é como 

subsídio para outros recortes como a família, as associações e a imprensa. Estes são 

alguns temas que quando pesquisados perpassam pelo fator educação. No caso da 

família se discute da responsabilidade desta na instrução das crianças. E uma realidade 

que ela destaca é da desistência de dar continuidade a educação dos filhos diante da 

discriminação que as crianças podem sofrer à medida que vão passando de estágio. Por 

um lado se valoriza a instrução e por outro tem os conflitos que o espaço escolar e a 

sociedade inflige sobre o aluno negro. 

                                                 
36 Diagnóstico: 1986 p iv 
37 Idem p 4 
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Outro foco de localização da relação entre o negro e a educação está nas 

organizações negras. Esta toma um posicionamento mais de luta que a família negra. 

Mas é justificável, já que a família é uma estrutura social de certa forma isolada. E as 

organizações já surgem com um intuito definido e constantemente relembrado e que 

muitas vezes têm como foco a valorização do negro. E então surge a educação como 

elemento que leva a essa valorização. 

A Frente Negra Brasileira (FNB) é um exemplo dessas organizações que tendem 

a promover um valor ao negro. Uma tentativa de superar, de alguma forma, a situação 

de marginalização do negro. Outra organização foi o TEN. Dois exemplos de 

movimentos sociais negros que usaram em suas bandeiras o elemento da educação. E 

que nas referências bibliografias apontam alguns dados sobre a situação educacional do 

negro. Como é o caso da FNB que até chegou manter uma escola.  

Um dos primeiros pontos que a autora descreve como de necessidade de 

pesquisa por especialistas da área da educação é o das lutas pela reivindicação de uma 

educação para os negros que praticamente não aparece nos trabalhos de educação. E 

mesmo hoje, ainda não existia um levantamento histórico que apresentasse um quadro 

reivindicatório do negro e da educação, seja por organizações ou por outra forma de 

pressão. 

Segundo Regina Pinto, todos os pesquisadores por ela analisados são unânimes 

em concluir que a imprensa negra sempre defendia a bandeira da  educação na tentativa 

de ampliar o padrão cultural dos negros na sociedade em que estavam. A Voz da Raça, 

jornal da FNB, é um exemplo desta imprensa que reivindica a educação para a 

população negra. 

Uma das medidas da própria população negra foi a de criar, segundo a 

pesquisadora, escolas para suprir suas necessidades. Estas escolas ainda não foram 

pesquisadas como se deveria. Elas fazem parte da História do negro e da educação e 

refletem uma necessidade que não sendo suprida pelos órgãos competentes são criadas 

pelas organizações ou grupos negros.  

Ela sugere um retorno às fontes utilizadas pelos clássicos, quando possível, pois  

 

(...) uma análise desse material sob a perspectiva da educação, captaria 
aspectos bastante significativos para o estudioso preocupado com a educação, 
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e que, eventualmente, teriam passado despercebido para quem não tem um 
interesse específico na área. (Diagnóstico: 1986, p 41). 

 

Indiretamente nesta passagem é possível detectar um elogio à especialização na 

pesquisa e em segundo lugar um apelo para que olhos atentos à educação possam 

revisitar os documentos primários na busca de compreender e construir a História do 

negro e a educação. 

Há uma série de temas como sugestão para novas pesquisas. Por exemplo: a 

questão dos motivos de evasão escolar; como a sociedade interagia com as escolas e 

associações negras; que participação os negros (organizados ou não) tiveram na 

democratização da educação, entre outros. Esta primeira parte do relatório, como foi 

dito no início sobre todo o diagnostico, também funciona como um sensibilizador da 

academia. Mas no diagnóstico são apontadas diversas possibilidades de aprofundamento 

de pesquisas e novas temáticas que eram necessárias naquele momento, e algumas delas 

ainda são até os dias de hoje.  

 

 

CADERNO DE PESQUISA (RAÇA NEGRA E EDUCAÇÃO). 

 

 

A revista Cadernos de Pesquisa sobre a “Raça Negra e Educação” foi organizada 

como fruto de um Seminário, mas fica transparente nos textos que eles foram 

elaborados com um determinado tempo. Possibilitando uma melhor organização das 

idéias apresentadas. A não ser quanto ocorre à transcrição de alguns debates ocorridos 

no decorrer do seminário. A maior parte dos artigos são resultados parciais de pesquisas 

que vinham sendo realizadas por seus autores. Neste caso os argumentos são mais 

científicos em relação ao VIII Encontro Norte de Negros do Norte Nordeste. 

No entanto, nesses dois encontros se percebe a educação como um elemento que 

possibilita a formação da identidade do aluno negro. E este debate já vem sendo travado 

pelo Movimento Negro desde décadas anteriores e que provavelmente estes 

pesquisadores sofreram influência na construção de suas propostas para a educação. 
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Apesar dos dois encontros trabalharem a questão do negro e a educação, eles 

têm elementos e contribuições diferentes que ajudarão a compreender este momento. 

Logo na apresentação da Revista Cadernos de Pesquisa, Ivair Santos do 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra revela bem a 

intenção e a preocupação do alcance daquele trabalho:  

 

Trabalhos como esses, que desenvolvemos juntos com a Fundação Carlos 
Chagas e com a Fundação SEADE, têm servido como argumento para 
sensibilizar as autoridades, pois a produção emanada das universidades e dos 
centros de pesquisa têm sempre maior credibilidade. (Cadernos de Pesquisa: 
1987, p seis) 

 

Já se percebe uma diferenciação onde a produção científica é valorizada de forma bem 

saliente. Assim a forma e estrutura deste trabalho como que de fato resultado de um 

conjunto de trabalhos desenvolvidos e que neste momento estão sendo apresentados.  

Ainda continuando sua apresentação Ivair Santos coloca duas questões e que são 

apresentadas como saídas de forma diferenciada naquele momento:  

 

Optamos em atuar junto a órgãos já instituídos a fim de realizarmos uma ação 
conjunta no combate à discriminação. Entretanto, para nós da comunidade 
negra, esta tarefa não tem sido fácil, principalmente pela falta de pessoas com 
nível de formação e de militância que possam nos assessorar. Hoje, uma das 
prioridades do Conselho é, justamente, dar possibilidade às pessoas da nossa 
comunidade de terem acesso a esse nível de formação e informação. 
(Cadernos de Pesquisa: 1987, p seis) 

 

Não há o interesse em mostrar a sociedade como harmônica, mas a discriminação e as 

situações de conflitos são alvo de discussão e tratamento. Neste caso surge uma 

dificuldade: ausência de pessoas com formação e com o envolvimento na militância. 

Duas características que passam a ser um objetivo à promoção dessa formação. Nesta 

passagem se percebe uma preocupação com a formação e caso que se remete à 

universidade, seu prestígio e a forma de olhar para esta instituição como um elemento a 

mais na construção de alternativas. 

 Peter Fry, da Fundação Ford, numa nota como organizador diz que o Seminário 

organizado tem também a função de colocar em contato os diversos pesquisadores, 

professores e militantes que têm feito suas pesquisas isoladamente, mas neste momento 
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podem interagir. E espera que “essa reunião não se situe apenas no nível de 

diagnóstico, mas que avance como a apresentação de propostas práticas, e que os 

grupos preocupados com esta questão tenham possibilidade de fortalecer intercâmbio” 

(Cadernos de Pesquisa: 1987, p sete).  

Foi realizado um levantamento das diversas questões discutidas no seminário 

promovido pela Fundação Carlos Chagas, Fundação Ford e Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Cultura Negra que reuniu em seu corpo pessoas de diversas 

instituições de pesquisa, universidades, escolas, ONGs. E não apenas esta diversidade, 

mas havia representantes das diversas áreas geográficas. Daí o valor que é creditado a 

este documento, já que tem em seu conteúdo a preocupação de grupos e pessoas das 

mais diversas partes do país.  

As informações colhidas nos artigos desta revista, que teve como tema “Raça 

Negra e Educação”, pode ajudar a fundamentar melhor os problemas detectados 

naqueles anos da década de 1980, não de forma regional, contudo nacional. A intenção 

é de perceber de forma mais ampla, as reivindicações relacionadas à educação do negro 

em nível nacional. Neste caso, a diversidade de instituições, pessoas e 

conseqüentemente das localidades que eles representam mostra um pouco desta 

preocupação no Brasil daqueles anos. Não pretendendo esgotar o tema, mas abrir 

caminho para outras extensões de percepção. 

Foram agrupados elementos dos diversos artigos da revista para discutir as 

reivindicações, propostas e constatações dos autores dos artigos presentes no trabalho a 

ser analisado agora. Considerando que mesmo sendo um texto de cunho mais 

acadêmico, não está desligado de um sentido de envolvimento com a situação do negro 

e conseqüentemente um tom militante em certos momentos. Onde a própria pedagogia 

aparece como um recurso da militância. 

Mesmo o rigor científico usado, não exclui o envolvimento dos pesquisadores 

com o tema a ser trabalhado. São textos de denúncia, reivindicação e também de 

experiências positivas que foram publicadas com a perspectiva de promover mudanças 

na realidade educacional de então. Além de promover a sensibilizações de outros 

pesquisadores para a temática “Raça Negra e Educação” que dá título à revista. Além de 

subsidiar com argumentos o Movimento Negro que tinha naquele momento um poder 

de reivindicação. Dados estatísticos, experiências empíricas de sucesso além de uma 
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possível rede de inter-relação que se forma com encontros como este, à medida que há a 

possibilidade de troca de experiência entre os envolvidos. 

É presente em praticamente muitos trabalhos a intenção de trabalhar em cima da 

questão da desigualdade de tratamento entre brancos e negros. O alerta para o racismo 

está sempre presente, quando não, a posição contra a Democracia Racial. Os dados 

contribuem para reflexão da posição do negro na sociedade brasileira, no caso dos 

textos propostos, relativo à questão educacional e como as contradições raciais vêm se 

desenvolvendo nas instituições que direta ou indiretamente são responsáveis pela 

educação. 

Dentre os temas desenvolvidos estão o currículo, os professores, o “20 de 

Novembro”, o livro didático, a questão da identidade, a escola e a universidade. Estes 

foram os temas que escolhidos dentro da revista para comentar um pouco do que se 

tratava e reivindicavam alguns pesquisadores e interessados na discussão do negro e a  

educação nos anos 80. 

O currículo foi o primeiro elemento a ser tratado. A ausência do negro no 

currículo é apontada como um dos maiores problemas a ser tratado quando se relaciona 

o negro a educação. Esta situação é vista como uma forma de contribuir para a 

existência do racismo. Como em artigo que trata da questão o autor comenta sobre o 

“ ritual pedagógico que exclui dos currículos escolares, a história de luta dos negros na 

sociedade brasileira” 38 E não apenas a luta do negro em solo brasileiro é lembrando. A 

História da África é reivindicada como de fundamental importância para a construção 

de uma identidade nas crianças que precisam se identificar com os conteúdos 

ministrados na escola. 

Parece urgente, naqueles anos, uma revisão dos conteúdos escolares, mas numa 

perspectiva de inclusão de temas africanos na sala de aula, não poderia haver uma 

mudança significativa enquanto a escola preservasse uma característica eurocêntrica. E 

esta inserção de conteúdo não poderia se dá na folclorização da cultura negra, como 

relatam alguns, era o que vinha acontecendo. A cultura negra parecia não ter vida e 

continuidade, era apresentado de forma distante e sem finalidade na vida cotidiana dos 

alunos. 

                                                 
38  Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 27. 
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Em debate durante o encontro se discute a necessidade de se assegurar a 

obrigatoriedade de disciplina que trate da africanidade e suas raízes no Brasil. O grande 

número de afrodescendentes na população brasileira era uma forma de cobrança tácita 

da inclusão da História e Cultura africana nas salas de aula. Como um elemento de 

fundamental importância na escola, o conteúdo e o currículo deveriam ser 

cuidadosamente elaborados para não contribuir na preservação do racismo na sociedade, 

e neste caso, não permitir que a escola fosse usada como um instrumento de 

perpetuação de discurso racista através dos conteúdos ministrados dentro de seus 

espaços. 

Diretamente ligado ao conteúdo existe a necessidade de discussão dos conteúdos 

dos livros didáticos. Nos debates relacionados ao livro didático é dito em certo 

momento que “É óbvio que o livro didático precisa ser descolonizado, modificado”39. A 

ausência do negro nos livros ou mesmo sua presença de forma estereotipada eram duas 

questões que necessitavam ser debatidas e não apenas isso, deveriam se tomar medidas 

para que isso não permanecesse acontecendo. 

O livro é citado com um dos maiores apoio no processo de ensino aprendizagem 

e assim não poderia ficar de fora no processo de valorização da contribuição Africana 

em nossa cultura. 

 

A análise que procedemos fazer faz parte da busca de maior respeitabilidade 
para com nossa comunidade negra, nossa cultura, nossa história, nossos 
valores, nossos costumes e, conseqüentemente, nossa maneira de ser negro 
brasileiro. (Cadernos de Pesquisa: 1978, p 93). 

 

Esta passagem foi retirada de um artigo que se dedica exclusivamente ao livro didático. 

É salientada a valorização e contribuição da comunidade negra. E o livro didático, no 

caso seus autores, deve estar atentos a este valor e inseri-lo nos programas de seus livros 

que chegam à escola e acompanham os alunos durante sua trajetória escolar.  

A busca pela revisão do livro didático está relacionada a um desejo de produção 

de materiais diferentes da maioria que circulava naqueles anos que segundo o mesmo 

autor acima diz “os livros didáticos são instrumentos de conscientização de 

                                                 
39 Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 32 
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inferioridade de nossa raça negra” 40. Dois pontos se apresentam em relação ao livro 

didático: primeiro o desejo da produção de livros que venham a contribuir na formação 

dos alunos de uma forma geral. O segundo diz respeito à realidade observada pelos 

pesquisadores que mostra a percepção do livro na interferência negativa na identidade 

dos alunos. Seja pela ausência ou pela forma que vinha apresentando o negro em suas 

páginas. 

O livro didático entre o desejo e a realidade não poderia ficar de fora das 

discussões relacionadas à “Raça Negra e a Educação”. Teria que sofrer críticas para 

contribuir na transformação da realidade do negro na escola. 

Entretanto, um terceiro elemento desponta entre o conteúdo e os livros didáticos, 

é a figura do professor.  O papel deste é tão importante quantos os demais que estão 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. A responsabilidade do professor é 

cobrada na tentativa de superar a situação de racismo contra o negro nas escolas. Como 

uma autoridade em sala de aula e com o poder de interferir na sua dinâmica, o professor 

tem em suas mãos uma grande responsabilidade que é cobrada ao longo de certos 

artigos presentes na revista. 

E com as primeiras propostas de modificação do currículo e dos livros se faz 

necessária a reivindicação de preparar melhor os professores para atuarem em sala de 

aula de forma consciente para não reproduzir discursos racistas. Como se tem pensado 

não apenas na capacitação dos professores que naquele momento estavam em sala de 

aula, mas dos futuros professores. Mesmo sem denominar, a universidade entra 

indiretamente nesta discussão. Não era apenas uma questão de opção pessoal, mas 

também de formação dos profissionais que estariam em contato direto na sala de aula 

com os alunos, livros e conteúdos. Um direcionamento anterior poderia contribuir 

bastante na luta para que houvesse um maior respeito à diversidade racial. 

Um dos trabalhos aponta uma dificuldade anterior:  

 

Não podemos pensar em experiência curricular, sem pensar no professor que 
está lá e que tem a sua identidade pessimamente construída, bem como o 
diretor da escola e em cada um de nós, militantes do Movimento, que 
também temos os nossos problemas de identidade. (Cadernos de Pesquisa: 
1978, p 38). 

 

                                                 
40 Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 94 
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Nesta citação surge um problema sobre o  qual o autor chama atenção que é a própria 

formação identitária dos professores e da sociedade na qual ele está inserido.  A escola é 

composta por um corpo de funcionários que faz parte de uma sociedade que é 

apresentada como injusta no que tange a sua formação racial. Logo, os próprios 

professores, e como é dito, mesmo os militantes, têm seus problemas de identidade. Fica 

assim complicado se esperar um comportamento dos alunos quando os adultos 

formadores já têm complicações em sua formação. 

A necessidade de reciclagem dos professores se faz presente no discurso. Não 

que a passagem por cursos fosse resolver a situação, mas pode sim, proporcionar uma 

reflexão de sua prática e de sua pedagogia. E analisando um grupo de professores que 

acreditava ser necessária a introdução de conteúdos relativos à cultura negra, pode-se 

perceber que a forma de tratar e definir discriminação era  diferenciada.  

No caso dos professores, espera-se um comportamento mais engajado com a 

causa dos grupos excluídos que são alvo de preconceito e racismo na sociedade. No 

caso específico do negro. Essa tríade conteúdo, professor e livro didático têm uma 

contribuição considerada na construção de uma escola mais democrática e justa segundo 

os trabalhos apresentados neste encontro. 

A identidade é outro elemento que é recorrente nos artigos apresentados. Seja a 

identidade do aluno, do professor ou da sociedade como um todo já que a escola é 

compreendida como veículo que contribui para a construção da identidade do povo, 

logo a atenção agora se direciona a algumas colocações sobre a escola e a formação da 

identidade, em especial do aluno. 

A sociedade é apresentada como eurocêntrica mesmo com sua composição 

multirracial. O que, a princípio, revela uma dificuldade para os grupos que não se 

enquadram nos moldes europeus. “O etnocentrismo em um país formado por vários 

grupos étnicos é negador da identidade nacional”41. O negro seria um dos mais 

prejudicados diante de um conjunto de situações onde sua cultura é considerada inferior 

ou é negada. Analisando-se primeiro sob o ponto de vista do “branco dominador” fica 

mais difícil superar o estigma de inferiorizado. 

O embranquecimento é uma das questões presentes na questão da identidade do 

negro no Brasil. É como se à medida que o negro estuda ou ascende socialmente tivesse 

                                                 
41 Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 47 
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necessidade de negar sua negritude. Porém de forma contrária há a apresentação oposta, 

onde famílias mais pobres se negam enquanto negra e a medida que conseguem ter um 

maior nível de informação assumem sua negritude. Verifica-se um impasse entre negar 

ou afirmar a negritude. Mais do que isso, o que deve ser percebido não é a reação do 

grupo, mas a forma como a sociedade se posiciona diante da diversidade cultural. 

Há exemplos das duas formas apresentadas, tanto da negação como da afirmação 

à medida que se ascende socialmente. Ou mesmo usando a lógica da primeira, 

poderíamos pensar que quanto mais pobres mais se tem a consciência da negritude. No 

entanto, o que mais está presente no debate da identidade é a escola como um recurso de 

valorização da cultura negra e conseqüente do reconhecimento da identidade negra dos 

alunos, quando não do reconhecimento da importância da cultura negra. 

A denúncia é do uso da educação para negação da identidade quando adquire 

uma postura etnocêntrica, não dando a possibilidade ao aluno de se reconhecer nos 

conteúdos e ações desenvolvidas. Por outro lado há a esperança de que essa realidade 

mude e a escola adquira o papel de contribuir para a afirmação da identidade do aluno 

negro. Neste caso, ela deve “reforçar a identidade positiva do negro enquanto grupo 

etnicamente singularizado dentro de uma sociedade multirracial ”42. Caso contrário, 

poderia contribuir para o desinteresse do aluno pelos estudos e conseqüentemente a 

evasão. 

Praticamente todos os pesquisadores argumentam que a educação tem um papel 

importante na formação do indivíduo e na transformação social, mas não de forma única 

e determinante, mas contribui no processo de transformação. Segundo artigo, os 

movimentos constroem um projeto de cidadania e escola tem entre outras 

responsabilidades “organizar e transmitir”43 o mesmo. 

“A escola pública deve ser uma escola a serviço de uma nova ordem social, cuja 

transformação é um desafio político e, que, como tal, deverá ser enfrentado.”44 O foco 

da maior parte dos trabalhos quando relacionados a escola, consideram apenas as 

públicas. Esta é a que se está analisando. Quando não, os exemplos são das 

comunitárias ou outras que derivam de movimentos sociais negros. Neste caso essas 

                                                 
42 Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 43 
43 Idem  p 29 
44 Idemt p 102 
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últimas são referência e não criticadas. Pelo contrário, a proposta é de promover 

experiências positivas. 

Novamente há uma visão dual. Primeiro aparece o desejo de a escola cumprir o 

papel de promover a reflexão e contribuir na transformação da sociedade. Mas também 

há passagens como esta: 

 

Por sua vez a escola transmite, reflete, sem maiores críticas, toda a 
estereotipia que circula na sociedade brasileira, desde que o negro aqui 
chegou e através da qual se constrói a imagem estigmatizada do negro até os 
dias atuais. (Cadernos de Pesquisa: 1987, p 44) 

 

Onde a escola é acusada de não ser crítica em relação à imagem estereotipada do negro 

que pode ser refletida em sua identidade. O que ocorre é uma tentativa de montar uma 

situação ideal da escola diante da diversidade racial que o país vive e neste caso, mesmo 

a realidade sendo dura como demonstra a passagem acima, os setores interessados na 

mudança da sociedade não descartam a possibilidade de transformação desta instituição. 

Aonde esta mudança venha a contribuir promovendo uma reflexão crítica da realidade. 

Assim como no encontro do VIII ENNN, neste seminário em São Paulo, mais 

uma vez se faz referência ao “20 de novembro” como dia da Consciência Negra e a 

relação com a educação. A presença da discussão de uma nova data, mas com uma 

representatividade maior para os negros, já que esta faz referência à morte de Zumbi - 

um líder combativo, e não a uma princesa branca, como é o caso do “13 de maio”.  

Nas diversas escolas e em diversos estados os artigos caminham no sentido de 

ter havido a possibilidade de produção de textos e de abertura para o debate em relação 

à questão do negro nas escolas públicas. “Por ocasião  do 20 de Novembro promovemos 

a Missa dos Quilombos e uma homenagem a Zumbi, que tanto os aluno quanto os 

professores desconheciam.”45 A comemoração tanto teve importância para os estudantes 

como para seus mestres. Seria um momento útil para sensibilizar muitas pessoas em 

diversas escolas sobre a causa do negro na sociedade. Em relação a esta troca de data, o 

próprio argumento para a  mudança revela um pouco da situação do negro na busca de 

resgatar seu valor no sistema educacional e na sociedade. 

                                                 
45 Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 126 
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Outro fator localizado neste documento é a grande quantidade de entidades 

envolvidas com a temática do negro e a educação na década de 1980. A diversidade de 

pessoas representando instituições revela um maior interesse pela temática. E também o 

desenvolvimento de projetos empíricos que visam ao amadurecimento da questão não 

como um tema teórico, mas pragmático. 

E nesta mesma década há referência a diversos encontros, entre os quais: os 

diversos Encontros de Entidades Negras Norte Nordeste, que desde 1981 discutiam 

questões relativas ao negro; a II Semana do Negro, promovida pelo Centro de Cultura 

Negra do Maranhão, que tratou da transmissão da educação, da cultura e da socialização 

da população negra; em 1981 o I e II Encontro Nacional sobre a Realidade do Negro na 

Educação em Porto Alegre (respectivamente em 1984 e 1985) e o III Encontro de 

Agentes de Pastoral Negros em São Paulo no ano de 1984. 

A existência destes diversos encontros espalhados por todo país demonstra o 

crescente interesse pela temática e conseqüentemente há uma ampliação de pesquisas na 

área. Ainda que num primeiro momento a militância esteja mais presente que a ciência. 

Mas fica difícil desvencilhar estes dois elementos numa temática onde a maioria dos 

pesquisadores está envolvida com a temática ou é parte dela. 

 

Não falo como pesquisadora e sim como militante do Movimento Negro. 
Penso que a pesquisa é muito importante para o Movimento Negro, inclusive, 
para subsidiar a busca de uma estratégia para enfrentarmos uma realidade que 
nos angustia, que é o fato dos militantes do Movimento Negro, de um modo 
geral, pertencerem à classe média. (Cadernos de Pesquisa: 1987, p 58) 

 

Há um envolvimento e um jogo de identidade onde o pesquisador e o militante e 

que tem seus temas internos para resolver além dos externos, que neste caso é o desejo 

de mudar a realidade educacional em que o negro se encontra. 

E ainda no início, nas apresentações, o Peter Fry da Fundação Ford diz que “este 

seminário é muito importante, pois constitui uma oportunidade impar para reunir 

pessoas – militantes, pesquisadores, professores - que vêm trabalhando isoladamente 

ou com pouco contatos entre si”46. Este encontro teve também a intenção de promover e 

criar laços de relações entre os envolvidos.  

                                                 
46  Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 06 
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Mesmo que não tão presente como no Encontro de Negros Norte Nordeste, o 

papel do Movimento Negro é também salientado aqui. “Malgrado o silêncio da escola, 

os movimentos e organizações populares denunciam (e ainda o fazem) práticas que 

penalizam crianças e jovens negros” 47. E dentre estes o Movimento Negro Unificado. 

Que além de sua agenda de lutas lista educação como uma preocupação, enquanto que 

algumas vezes a escola silencia práticas onde o segmento negro sofre o racismo e a 

discriminação. 

Para encerrar a análise e apresentação deste documento vou comentar de uma 

questão presente nos dois encontros hora utilizados que é a educação presente em outras 

instituições que não a regular como se vê na citação que segue:  

 

Fora da África, o povo negro continuou a expansão da sua educação e da sua 
cultura, paralelamente aos sistemas tradicionais ocidentais de ensino. Os 
valores negros resistem aos processos de alienação, expandindo-se através da 
religião africana, das escolas comunitárias, das instituições negras, dos blocos 
afros e afoxés, que veiculam a cultura e história do negro na África e na 
diáspora. (Cadernos de Pesquisa: 1987, p 97) 

 

Esta percepção da educação fora dos espaços regulares precisa ser mais discutida 

e pesquisada, já que os negros preservaram uma tradição cultural diferente do modelo 

europeu tão valorizado no Brasil, mas que não exclui a tradição Africana.  Nesta 

configuração a blocos, cultos e manifestações desempenham um papel pedagógico e de 

preservação da cultura e História Africana. 

E este é um tema que também se repete nos dois encontros o que denota uma 

importância a esta educação não regular. Enquanto os espaços regulares de ensino e seu 

material didático podem promover a exclusão e a anulação do negro e sua identidade, 

outros espaços, como os citados logo acima, funcionam como arma de fortalecimento e 

defesa da identidade negra. 

Estas diversas referências apresentadas ao longo deste capítulo têm a função de 

situar o negro e a educação na década de 1980, relativas à questão educacional no Brasil 

e Nordeste. Identidade, escola, professor, Movimento Negro, currículo, livro, “20 de 

Novembro” entre outros, sãos temas presentes e recorrentes nesta década quando o tema 

é o negro e a educação.  

                                                 
47  Cadernos de Pesquisa, n° 63, ano 1987, p 28 
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E sempre num tom reivindicativo para que a parcela da sociedade negra que há 

anos vinha sofrendo perda de oportunidade de estar na escola ou mesmo de se 

identificar com o conhecimento nela transmitido. Entendendo a escola como um espaço 

importante para a construção da identidade não poderia ser diferente o tom das 

publicações ora analisadas.  E não se pode esquecer o período em que foram produzidas, 

momento de grande efervescência política e ainda recente formação do Movimento 

Negro Unificado que possibilitou a maior luta e reivindicação dos direitos do negros. 

No próximo capítulo a análise será realizada em um novo tipo de documento 

mais freqüente na década de 1990 e início do século XXI que são as dissertações. Elas 

serão e usadas para ampliar a visão em relação a esta temática do negro e a educação. 
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CAPÍTULO III 
  

A PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFPE E SUA PRODUÇÃO 
SOBRE O NEGRO 
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INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO  

 

 

Na primeira parte do trabalho foi feito um levantamento de bibliografia sobre as 

relações raciais no Brasil e verificamos que de forma geral o negro foi colocado numa 

posição marginal no processo de formação de nossa sociedade desde o período da 

Colônia. Ainda no início do século XX  surgiu o conceito de Democracia Racial que até 

hoje está presente no imaginário do brasileiro e que desenvolve um papel social. Mas 

outros pesquisadores têm questionado e trazido elementos que proporcionam reflexão 

da realidade Brasileira. 

A segunda parte do trabalho pretendeu apresentar alguns elementos que 

permeavam a década de 1980 no que tange ao negro e a educação. Tanto da parte de 

setores do movimento negro, de órgãos do poder público ou de pesquisadores e das 

universidades.  

Esta terceira parte pretende discutir a produção mais recente sobre o negro e a 

educação procuradas desde o ano da primeira defesa em 1982 até 2005. Anos em que 

estão localizadas as dissertações selecionadas para esta pesquisa. Vamos nos deter em 

alguns elementos que serão observados com mais cuidado, em cada uma das 

dissertações encontradas. 

Todos os trabalhos têm de certa forma um tom de denúncia, ou de procura de 

melhoramento da realidade escolar na busca de uma educação mais confortável para o 

aluno negro. Seja na medida em que propõe um levantamento histórico como é o caso 

da pesquisa de Lídia Nunes Cunha48 que se dedicou a fazer uma retrospectiva do 

ingresso de alunos negros nas escolas públicas. Ou então na análise que Delma Josefa 

da Silva49 fez em uma escola da periferia do Recife buscando ouvir os estudantes sobre 

as relações dos alunos com o professor, das relações entre os próprios alunos e do 

                                                 
48 CUNHA, Lídia. Educação, Modernização e Afrodescendentes: 1920 – 1936 O Estado de 
Pernambuco. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, Recife: 
UFPE, 1999. 
49 SILVA, Delma Josefa da. Afrodescendência e Educação: a concepção identitária do alunado. 
Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, Recife: UFPE, 2000. 
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racismo. No caso, esta pesquisa tem um perfil mais voltado para o cotidiano da escola.  

Dentre as três primeiras pesquisas que estão relacionadas de alguma forma com a 

temática étnica e racial está ainda a dissertação de Sandra Suely Rodrigues Urech50 

que teve como objeto os pressupostos eugênicos que podem existir nos livros ou aula de 

biologia. Conseqüentemente ela dedica parte do trabalho a questão da superioridade das 

raças. Já a mestre Raynette Castelo Branco51 teve seu foco no livro didático na medida 

em que analisou a imagem do negro e alguns livros de história do ensino Fundamental 

II. Ainda o trabalho de Adlene Silva Arante52 que pesquisou sobre a Colônia 

Orfanológica Isabel no século XIX. E por fim, no período escolhido temos o resultado 

da pesquisa de Fabiana Cristina da Silva53 que estudou sobre a longevidade escolar de 

membros de duas famílias negra de meios populares no período de 1950-1970 em 

Pernambuco. 

Foram defendidas de 293 dissertações desde a primeira dissertação em 1982 até 

a última em 200554. Destas, sete tinham como tema, direto ou indireto, o negro e a 

educação. O que dá uma porcentagem de 2% dos trabalhos. Ainda é uma porcentagem 

muito pequena, e ainda tem muito a se pesquisar, no entanto já existe um caminho 

percorrido que precisa ser valorizado. 

Essas dissertações foram analisadas na busca de informações consideradas 

importantes para compreender a contribuição na questão da educação e o negro. Como 

por exemplo, o modelo que elas tendem a criar de uma escola ideal ou de 

comportamentos que possam trazer benefício ao público negro, ou à discussão das 

questões étnicas na escola. Ou os critérios que levaram as pesquisadoras a trabalharem 

com o tema, que revela o envolvimento delas com o mesmo, as denúncias ou críticas 

feitas à educação de um modo mais amplo.  

                                                 
50 URECH, Sandra Suely. Pressupostos eugênicos no ensino de biologia. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Universidade Federal de Pernambuco, Recife: UFPE, 2001. 
51 BRANCO, Raynette Castello. O negro no livro didático de História do Brasil para o ensino 
fundamental II . Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, Recife: 
UFPE, 2005. 
52 ARANTES, Adlene Silva. O papel da Colônia Orfanológica Isabel na educação e na definição do 
destino de meninos negros, brancos e índios na Província de Pernambuco (1874-1889). Dissertação 
(Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, Recife: UFPE, 2005. 
53 SILVA, Fabiana Cristina da. Trajetória de longevidade escolar em famílias negra e de meios 
populares (Pernambuco 1950-1970). Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife: UFPE, 2005. 
54 Dados colhidos da Secretaria de Pós-graduação do Mestrado em Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco. Podendo haver alguma necessidade de complementação, já que em comparação da lista 
dada pela secretaria e a pesquisa levantada diretamente na biblioteca faltava pelo menos o nome de uma 
das dissertações que se pretendia trabalhar. 
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Antes de começar a discutir as dissertações gostaria de informar que uma das 

delas não pode ser localizada. Foi a pesquisa de Maria Giseuda Machado intitulada 

Afrodescendência e relações escolares: in(ex)clusão social na Comunidade de 

Castainho de 2005. Consta na ata do programa da pós-graduação a defesa da 

dissertação, mas não o depósito do texto final. Não foi possível identificar o motivo 

pelo qual não foi efetuado o depósito. Mesmo assim a contagem leva em consideração 

esta dissertação por ela ter sido defendida. No entanto, não aparece na parte final do 

trabalho como referência bibliográfica por não existir como material de consulta.  

Segue agora um pouco da apresentação das dissertações localizadas. O primeiro 

trabalho do programa sobre o negro foi o de Lídia Cunha. No ano de 1999 foi pioneira 

no programa na busca de compreender um pouco sobre a situação do negro e a 

educação. Com o título de “Educação, Modernidade e Afrodescendência: 1920-1936. O 

Estado de Pernambuco”, ela abre as portas para a contribuição do programa sobre esta 

temática. 

“Nosso compromisso maior é, suscitar possibilidades que viabilizem o 

reconhecimento dos afrodescendentes na formação de nossa identidade e sem nossa 

história presente/passada como sujeitos ativos e criativos”55. Ainda na apresentação de 

seu trabalho existe esta passagem que aponta para um envolvimento e expectativa. 

Primeiro o do reconhecimento da causa, segundo e para expectativa de por der 

contribuir para alterar uma realidade. 

Verificando a questão do negro na década de 80, uma das preocupações era a 

que o aluno negro não se reconhece na escola por não estar inserido nem mesmo no 

conteúdo trabalhado que acaba por privilegiar a cultura branca. Lida Cunha pretende 

contribuir na inserção deste aluno buscando elementos que tenham sido ocultados pela 

história. Indo até a década de 20 ela faz um levantamento da presença, ainda que 

reduzida do negro nas escolas. 

Usando o discurso, as fotos e documentos, Lídia Cunha localizou a presença do 

negro em escolas mantidas pelo governo. Mas num momento em que a educação tinha 

uma função, a de promover a eugenia e higiene da sociedade. Não seria totalmente 

estranha, neste caso, a presença do negro dentro da escola, já que este era um dos alvos 

principais desta atividade, ele era dos principais alvos deste tipo de educação. 

                                                 
55 CUNHA:1999. Op Cit, p 15 
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Havia, segundo ela, três corrente nacionais salvacionistas: a médica, a jurídico-

legal e a educacional. A década de 20 ainda preserva forte a tendência de superioridade 

racial declarada. No entanto a sociedade estava mudando e eram necessárias novas 

estratégias para o controle. Não poderia ser desperdiçada a educação nesta plataforma 

salvacionista. O programa do curso da escola normal é acompanhado de perto, diante da 

importância do papel das alunas formadas como uma categoria estratégica. E como 

grupo populacional alvo dessa política encontra-se em destaque o afrodescendente 

seguido do japonês e do chinês. 

A grande conclusão de Lídia Cunha é: 

 

Afirmar que a presença de afrodescendetes na educação escolarizada durante 
os anos de 20 e 30, não é justificar certo otimismo sobre a brandura das 
relações étnicas no Brasil. O que de fato podemos perceber são os diversos 
mecanismos utilizados para impedir o desenvolvimento de nossa cidadania e 
organização, mesmo quando aparentemente incluído dentro de um dos meios 
de equalização social como é visto o sistema escolar nas sociedades 
modernas. (CUNHA: 1999, p 124). 

 

Ou seja, a “semi-inclusão”, como ela chama a forma do negro ter sido posto na escola, 

tinha uma função de controle e de manipulação de suas atividades. Estando na escola 

estaria sendo observado e acompanhado para realizar determinadas atividades que se 

esperava deste segmento. E mais ainda, os tipos de escola em que eram inseridos não 

lhe garantiriam uma boa oportunidade no mercado de trabalho, pelo contrário, estava 

sendo preparado para, como disse Florestan Fernandes, ser um “bom negro” e responder 

as expectativas sobre ele impostas. 

Uma das grandes contribuições de Cunha se dá a partir do momento em que 

percebeu e trouxe à tona a estrutura que se desenvolveu ainda no início do século XX 

para controlar o negro num espaço que a princípio poderia ser de democratização e de 

maiores direitos que era a escola. No entanto, ela apresenta a presença do negro ainda 

no início do século XX e não necessariamente nos anos 60. Período apresentado como o 

do ingresso do negro no sistema educacional público de forma acentuada. 

O segundo trabalho usado para levantar algumas considerações é o de Delma 

Josefa da Silva intitulado “Afrodescendência e Educação: A concepção identitária do 

alunado”. E dentre outros elementos que a levou a pensar a sua pesquisa há a sua 

tentativa de entrar no Movimento Negro Unificado, mas se afastou por motivos 
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ideológicos. Tendo trabalhado na Comunidade remanescente de  quilombo de Castainho 

no interior do Estado de Pernambuco pelo Centro Luiz Freire, desenvolveu mais ainda 

seu interesse pela temática da identidade dos alunos. Preferiu escolher como local para 

sua pesquisa uma escola na periferia da cidade de Recife, no Alto José do Pinho. 

Em sua introdução, usando dados do IBGE, já denuncia a dificuldade do 

afrodescendente em ter acesso e permanecer na escola. O conjunto de informações que 

revelam uma situação de dificuldade do negro é ainda maior neste trabalho que no 

primeiro analisado. 

Ainda discutindo a questão estritamente educacional do negro, lembra que a 

maioria dos trabalhos está relacionada ao nível quantitativo e que os estudos 

qualitativos enquanto que “a dimensão da pluralidade étnica brasileira, nas práticas 

pedagógicas, ainda está fora da escola e refletem a não-adesão das Universidades 

Brasileiras ao tratamento do assunto”.56 E conclui esta passagem fazendo uma crítica à 

produção acadêmica e em especial ao Programa de Pós-graduação em Educação da 

UFPE, pois quando ela defendeu sua dissertação este era o segundo trabalho 

relacionado à temática étnica. 

Ela reforça ainda o discurso mostrado na década de 80 de que a educação 

permanece com o currículo eurocêntrico, distanciando os afrodescendente de sua 

ancestralidade. O que nos leva a concluir que até o momento de sua pesquisa a realidade 

do sistema educacional não havia mudado muito. Preservando traços discriminatórios  

os quais se preservavam em seu currículo. 

E assim como Cunha falava da “semi-inclusão”, Delma Silva trata da pretensa 

“igualdade” pregada na escola, onde no discurso todos são tratados de forma igualitária, 

contudo  

 

(...) os referenciais didático-metodológicos, utilizados na escola, têm sido 
predominantemente eurocêntricos, pondo à margem a etnia aforedescendente 
ao não contemplar o universo africano de forma ampla, estando suas 
referências identitárias no cotidiano escolar ainda circunscritas às 
manifestações folclóricas. (SILVA: 2000, p 25). 

 

                                                 
56 SILVA:2000. Op Cit, p. 18  
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Cada uma estudando momentos e realidades diferentes, mas concordando com a 

exclusão que o negro sofre dentro do espaço escolar e que reflete as contradições da 

sociedade. 

  

No entanto Silva conserva um sentimento positivo em relação ao papel da escola 

“enquanto espaço de conhecimento e socialização de saberes” e lá se tem “os elementos 

necessários para proporcionar o debate sobre a multiplicidade existente em nossa 

sociedade” 57. Mesmo com as denúncias, é ainda via educação que ela propõe uma 

mudança da realidade, diante das possibilidades que o ambiente escolar proporciona. 

Acaba por ver a inclusão da temática da cultura africana como um desafio para a escola. 

Sandra Suely Rodrigues Urech que defendeu a dissertação “Pressupostos 

eugênicos no ensino de biologia” e tendo uma preocupação direta com a biologia que 

destoa, num primeiro momento, de outros trabalhos que se dedicam mais a história, 

Sandra Urech estabelece uma relação entre a eugenia do século XIX e XX com o 

Projeto Genoma e levanta a possibilidade de haver dentro das aulas de biologia a 

presença de pressupostos eugênicos compatível com as novas necessidades e tecnologia 

da sociedade a qual pode se refletir nas salas de aula. 

Mesmo sem ter declarado uma causa de motivação pessoal para sua pesquisa, 

mas se pode perceber no decorrer de seu trabalho um desejo de uso da educação para o 

fim de uma sociedade mais justa e menos cruel e que mostre a ciência como podendo 

ser usada para fins ideológicos que beneficie certos grupos sociais em detrimento de 

outros.  

 

O ensino escolar da Biologia pode estar, ainda, alimentando idéias que 
convencem os indivíduos acerca da naturalização de diferenças, através da 
livre interpretação de fenômenos biológicos, como aqueles que envolvem a 
manifestação Genética e sua manipulação. (URECH: 2001, p 12). 

 

E estudando a trajetória do conceito de eugenia ela apresenta a forma que no século 

XIX os estudos biológicos foram usados para naturalizar erros sociais como a idéia que 

existe uma hierarquia entre raças humanas, sem levar em conta fenômenos sociais que 

estão diretamente relacionados com estas questões. E pior ainda, alguns elementos dessa 

                                                 
57 SILVA: 2000. Op Cit, p 50. 
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antiga eugenia podem estar ainda presentes, segundo ela, em algumas posturas e 

argumentos que estejam sendo usados pelos professores e livros de biologia. 

Sandra Urech conta o desenvolvimento do conceito de eugenia na Europa e 

apresenta a sua utilização no Brasil no início do século XX. E já neste momento a 

educação e a escola foram usadas para difusão das idéias eugenistas no país. Chegando 

a mesma conclusão de Lídia Cunha em relação à percepção que se tinha da educação 

como um instrumento usado para contribuir no projeto nacional de formação do povo 

brasileiro, mas não considerando a degenerescência da mistura racial. “Apesar dos seus 

limites, a educação serviria como instrumento capaz de convencer as populações a 

cultivarem valores e práticas eugênicas, colaborando com os programas de 

melhoramento genético”58. 

Continuando seus argumentos, ela propõe uma reflexão sobre a ciência como 

um instrumento ideológico e passível de manipulação. Relacionando a ciência com 

problemas sociais. E estimula a percepção da ciência não como uma verdade absoluta, 

mas também envolvida em uma realidade social concreta que pode interferir em seus 

encaminhamentos. Já que o conhecimento, para ela, não tem possibilidade de ser 

sozinho, são construídos e selecionados, podendo ser inserido de valores de quem o 

produz. 

Dentro dessa percepção, ela promove uma crítica aos livros didáticos diante de 

sua importância como material de referência para os professores e alunos. E mais ainda 

aos alunos por, em sua maioria, estar em formação. E o uso de argumentos e exemplos 

pode contribuir para uma percepção distorcida da realidade em que estão inseridos. 

Nos últimos capítulos a pesquisadora estabelece a relação entre a postura do 

professor diante do livro e uso da informação da pesquisa da biologia sobre o Projeto 

Genoma. Através de entrevistas colhe o depoimento dos professores em relação às 

questões por ela levantadas sobre a relação entre a pesquisa científica, o livro e a 

realidade em sala de aula. 

Diante da importância já salientada no trabalho anterior do papel do livro 

didático no processo educacional, a dissertação “O negro no livro didático de História 

do Brasil para o Ensino Fundamental II, da rede pública estadual de ensino, em Recife” 

defendida por Raynete Castelo Branco trata exclusivamente da presença ou ausência do 

                                                 
58 URECH: 2001. Op Cit. p 36. 
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negro no livro didático. Mesmo sendo bastante delimitado o seu foco, mas contribui na 

medida em que serve de alerta, para se observar o livro didático com outros olhos.  

Sua aproximação com o tema se deu a partir da sua prática enquanto professora 

de História. Então desenvolve a pesquisa e traz informações significativas sobre a 

trajetória de ampliação do uso do livro didático nas escolas. Além de tratar de órgãos e 

materiais produzidos para contribuir na escolha dos livros pelos professores como, por 

exemplo, o Guia do Livro Didático pelo MEC. O qual estabelece critérios a serem 

usados na seleção dos livros  a serem escolhidos. 

Como a disciplina escolhida para análise foi a História, a autora desenvolve 

algumas considerações sobre informações presentes nos livros que por não serem 

seguidas de crítica ou reflexão podem estabelecer idéias errôneas, como é o caso da 

apresentação da escravidão no Brasil como um mal necessário e sem nenhuma 

seqüência de reflexão sobre esta atividade na sociedade. “A escravidão é apresentada 

como mero recurso técnico para promover a falta de mão-de-obra e, como tal, ela é, 

aparentemente neutra” 59. 

Claro que este exemplo de acontecimento não é uma constante em todos os 

livros didáticos, mas a autora seleciona um grupo de autores, conseqüentemente de 

livros, e desenvolve a apresentação de crítica a eles: positivas e negativas no momento 

propício.  

No entanto, ela não deixa de reconhecer que  

 

Hoje o livro didático de história tem apresentado mudanças significativas em 
seu contexto: através de um programa governamental, é avaliado por 
especialistas em educação e seus autores têm assimilado novos 
conhecimentos que a historiografia tem produzido, melhorando, assim, o 
conteúdo e permitindo-nos conhecer fatos relegados pela ideologia 
dominante da época passada. (BRANCO: 2005. p 95) 

 

Não é apenas um trabalho para criticar os livros didáticos, mas também uma revisão da 

situação em que, atualmente, eles têm sido produzidos. A autora descreve uma nova 

estrutura que já estabelece para os autores um cuidado maior na hora de produzirem 

seus livros. Não garante a qualidade dos mesmos, mas estabelece uma série de critérios 

para que sejam aceitos dentro de um determinado ciclo de comércio livresco. 

                                                 
59 BRANCO: 2005. Op Cit  p .43 
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Outro trabalho que trata sobre a temática do negro é o de Adlene Silva Arantes, 

com a dissertação que tem por título O papel da Colônia Orfanológica Isabel na 

educação e na definição dos destinos de meninos negros, brancos e índios na província 

de Pernambuco (1874 – 1889)60. Levando em conta o fator temporal, este é o trabalho 

que delimitou o recorte mais distante desenvolvendo a pesquisa sobre uma instituição 

do século XIX que era a Colônia Isabel. 

Seguindo o mesmo trajeto da maioria dos trabalhos apresentados até aqui, 

Adlene Arantes apresenta ainda na justificativa de seu trabalho uma série de dados onde 

se pode constar as desigualdades sociais presente nas relações entre brancos e negros. 

Segundo ela “Os negros são, na grande maioria, menos escolarizados, recebem 

menores salários, trabalham mais e em piores condições do que os brancos.”61 O 

trabalho começa revelando a contradição existente na sociedade brasileira. Seja na 

educação ou no trabalho.  

Mais uma vez aparece como em outros trabalhos, a importância que é dada a 

educação em nossa sociedade de uma forma geral. E como argumento o fato de estudar 

o passado para compreender o presente é novamente usado. Só que com um diferencial 

bem declarado. Neste momento o índio aparece ao lado do negro e do branco. Só que na 

perspectiva de se estudar a desigualdade de acesso à educação entre os três grupos. E no 

mínimo é importante o ingresso do índio neste debate, haja vista a pouca quantidade de 

trabalhos relacionados à relação do índio e a educação. Mesmo não aprofundado esta 

questão em seu trabalho, ela ventila a possibilidade de pesquisa nesta área. 

O índio aparece em sua pesquisa como uma extensão resultante dos documentos 

encontrados. Já que na Colônia Isabel há a intenção do recebimento de alunos índios em 

seu corpo discente. Logo, a pesquisadora escolhe ampliar seu foco de público por contra 

da própria instituição a ser estudada. A opção pelo negro e o índio é direcionada pela 

perspectiva histórica de grupos desfavorecidos como “sujeitos agentes do processo 

histórico”62.  

O papel da educação agrícola naquele momento era preparar a comunidade para 

a necessidade de uma mão-de-obra preparada em lidar com a terra. Mas não apenas isso. 

                                                 
60 ARANTES, Adlene Silva. O papel da Colônia Orfanológica Isabel na educação e na definição do 
destino de meninos negros, brancos e índios na Província de Pernambuco (1874-1889). Dissertação 
(Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, Recife: UFPE, 2005. 
61 ARANTES: 2005, Op Cit, p 16. 
62 Idem, p 38. 
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A educação é colocada mais uma vez como um recurso usado pela classe dominante no 

controle das classes menos favorecidas ou vistas como inferiores ou subalternas. Ela diz 

que “autoridades imperiais buscavam ‘civilizar’ as camadas potencialmente perigosas 

(órfãos, expostos, ingênuos etc.) em instituições fechadas” 63. Dentro desse grupo de 

“perigosos” a maioria eram negros e índios.  

Mais uma vez a educação é apontada no trabalho como uma arma de controle, 

uma arma de dominação e como já havia apresentado as idéias de Carlos Hasenbalg 

(2005), o negro enquanto vivendo um ciclo de discriminação, é alvo deste recurso de 

controle social. Por exemplo, da “semi-inclusão” do negro no sistema estudantil, ou 

mesmo da discriminação que se tinha em relação à educação agrícola por ser uma 

atividade atrelada à ação do escravo. O homem livre não deveria se dedicar a esta 

atividade. 

Um dos problemas que a pesquisadora levanta é a ausência de informações sobre 

a origem racial dos alunos. Não podendo chegar a uma conclusão definitiva ou mais 

comprovada com cadernos de matrícula, por exemplo, dos alunos e sua origem. 

A última dissertação trabalhada é a de Fabiana Cristina da Silva de título 

“Trajetória de longevidade escolar em famílias negra e de meios populares 

(Pernambuco 1950-1970)” que toma um percurso bastante diferente das demais 

dissertações apresentadas até agora. É importante salientar que logo no início a outra se 

identifica como negra e daí a seleção de duas famílias negras para desenvolver sua 

pesquisa que trata em perceber a trajetória dos membros destas famílias no mundo 

escolar desde a educação primária ao ensino superior. 

Ainda no início de sua pesquisa ela usa dados do IBGE para expor a dificuldade 

dos negros em ascenderem socialmente e mais precisamente de ter uma longa trajetória 

escolar. Paralelamente à trajetória das famílias, Fabiana da Silva desenvolve as 

mudanças históricas e a realidade educacional do sistema de educação pública de seu 

período de estudo. Mais do que a história de vida das famílias, o trabalho desenvolve a 

história do sistema educacional. 

No desenvolver de sua pesquisa a autora lista uma série de recursos que 

contribuíram para proporcionar a longevidade dos membros da família que chegaram 

mais longe. É o caso do papel da família, a profissão dos pais, acesso a materiais como 

                                                 
63 ARANTES: 2005, Op Cit,, p 66 
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livros, a religião, e outras pessoas externas à família que figuram como capital social. É 

uma série de elementos que contribuíram, além da determinação das pessoas envolvidas 

no processo educacional. Como ela define em sua pesquisa: “Diante de diferenciais 

como raça, herança, classe social e capital cultural, busca-se identificar condições que 

possibilitaram aos filhos de famílias negras alcançarem uma longevidade escolar, no 

período estudado” 64. 

Fazendo uso da História Oral e a relação com outros documentos da época, o 

trabalho se desenvolve revelando exemplo de famílias negras que chegaram a certo 

nível educacional, tendo uma trajetória diferente da maioria das famílias de sua época 

que ficaram nos setores de estrangulamento do  sistema de educação. 

 

É exatamente a exceção, ainda pouco conhecida e divulgada, e não a regra, 

que esta pesquisa se propõe a estudar. Trata-se de identificar condições que 

possibilitaram a filhos de pais negros com baixo ou nenhum grau de 

escolaridade, advindos de meios populares, permanecerem na escola entre as 

décadas de 50 e 70 do século XX. (SILVA:2005. p 16) Grifo do autor. 

 

Este trabalho tenta perceber justamente a exceção, que seria a evolução das famílias 

populares negras que chegaram ao patamar da educação superior num período em que a 

seleção era mais rigorosa que nos dias atuais. Como ela mesma diz, é a pesquisa da 

exceção que não é muito comum nos trabalhos relacionados à questão étnica. E não há 

intenção de negar a dificuldade sofrida pelos negros, mas sim mostrar outra perspectiva 

que é pouco trabalhada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 SILVA: 2005. Op Cit p 28. 
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DISCUSSÃO DAS DISSERTAÇÕES 

 

 

Procederemos agora com a análise e conseqüente contribuição das dissertações 

do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. 

Elas foram descritas ligeiramente na primeira parte deste capítulo, entretanto serão 

trabalhadas, agora em bloco, de acordo com alguns temas que foram eleitos a partir da 

leitura de cada uma delas e possibilitando uma relação entre elas e com alguns temas já 

analisados em outros momentos destes trabalhos. 

 

 

Envolvimento 
 

 

O primeiro tema trabalhado é a questão do envolvimento das pesquisadoras65 

com a temática. A maioria das pesquisadoras revela algum tipo de envolvimento com o 

tema, no caso, se reconhecem como negra. E neste caso Elias, tratando do sociólogo, diz 

que os pesquisadores das áreas humanas e sociais estão expostos aos perigos que os 

objetos de seu estudo discutem. Diferente de outras pesquisas como ele mesmo salienta 

a cosmologia, geologia ou outras ciências que estudam matérias inanimadas (ELIAS: 

1998). Neste caso, a educação também passa pela situação de estar mais próxima a 

realidade que pretende estudar. 

É plenamente aceitável então certo nível de envolvimento justamente pelo tipo 

de objeto que está sendo analisado. O ser humano e suas relações estão presentes nos 

objetos e trabalhos apresentados. “São as relações entre si, aquelas com as pessoas 

circundantes, foram em geral o assunto das atenção agora se direciona a algumas 

colocações sobre a escola e a formação da identidade, em especial do ciências sociais 

ou humanas e o referencial pra qualquer investigação específica nesses campos” 66. 

                                                 
65 Foi empregado o gênero feminino porque todas as dissertações usadas para análise foram produzidas 
por mulheres. 
66 ELIAS, Norbert. Envolvimento e alienação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p 47. 
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Em algumas passagens foi possível localizar a clara identificação com o negro 

quando o pronome usado em relação ao negro se encontra na primeira pessoa do plural 

como é o caso a seguir: 

 

Para o primeiro tipo de escola a presença negra é reduzida e em alguns casos 
inexistente confirmando a hipótese inicial de que nossa inserção no universo 
educacional é diferenciada. (CUNHA:1999. p 230) Grifo do autor. 

 

Neste universo de descoberta científica, deparei-me com duas questões 
fundamentais que acredito permeiam a nossa vida enquanto 
afrodescendetes: a origem étnica e social. (SILVA: 2000. p 09) Grifo do 
autor. 

 

Estas duas passagens revelam o claro envolvimento das pesquisadoras com o tema, 

afirmando durante seu trabalho o interesse e identificação direta com o tema. 

Reafirmando os argumentos de Elias (1988) que o pesquisador pode acabar sendo 

atingido pelos resultados de sua pesquisa quando estas são da área das ciências sociais, 

onde o pesquisador está vivendo ainda à sombra de seu objeto.  

 Há um tom de dívida social que precisa ser resolvido é como se o trabalho 

científico tivesse o papel de contribuir para a mudança da realidade por elas vividas 

enquanto estudantes. Não se percebe o argumento militante que era mais forte na década 

de 80, mas indiretamente há um sentido de luta em prol da causa do negro que ainda 

vive uma situação de desvantagem social. 

As experiências de vida enquanto criança, com o caso de Delma Silva onde teve 

experiências de brincadeira em relação a “cabelo bom” ou “cabelo ruim” e mais adiante 

quando já adulta, na Universidade Católica de Pernambuco a maioria dos alunos era de 

brancos. E a partir dessa experiência e outras mais de ter visitado o Movimento Negro 

Unificado e pelo Centro de Cultura Luiz Freire quando conheceu a Comunidade de 

Castainho67 e nesta vivenciou um problema de identidade negra. (SILVA: 2000) 

Ao descrever seu interesse sobre o tema do negro e a educação,  Adlene Arantes 

salienta que desde a iniciação científica demonstrou seu interesse pela história da 

educação e as relações raciais por ter participado do I Congresso de Pesquisadores 

                                                                                                                                               
 
67 Comunidade Quilombola. 
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Negros e desenvolveu sua pesquisa de iniciação científica  direcionada para a 

representação dos negros nos livros didáticos. E já com um projeto aprovado para o 

Mestrado em Educação da UFPE concorreu ao III Congresso Negro e Educação, 

quando recebeu uma bolsa da Fundação Ford e teve a oportunidade de ter encontros 

com teóricos no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de participar de Reuniões Anuais 

da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação.  

Percebe-se a importância da participação no Encontro de Pesquisadores Negros 

para a seleção da temática e o desenvolvimento da pesquisadora na temática a ser 

estudada. É uma confirmação da importância de encontro deste tipo para a propagação e 

o desenvolvimento de pesquisas na área. Estes momentos de troca de informação e de 

resultados de pesquisas não são apenas destinados aos grandes nomes ou a trabalhos já 

consagrados. Mas servem também para a ampliação da discussão e o despertar de 

interesses e do surgimento de novos pesquisadores, como foi o caso de Adlene Arantes. 

O outro fator é a existência do Congresso Negro e Educação, subsidiado pela 

Fundação Ford, que vem contribuindo para um aprofundamento na pesquisa 

especializada sobre o negro e a educação. Na segunda parte deste trabalho observamos a 

década de 80, o debate e as reivindicações em relação à temática. Neste caso, o 

concurso pode ser considerado um avanço.  

Ele proporciona a pesquisa especializada na área. O encontro de diversos 

pesquisadores na concorrência para a bolsa e assim um apoio no decorrer de suas 

pesquisas, este encontro proporciona um aprofundamento teórico nas questões 

relacionadas ao negro e a educação. A possibilidade, como ela mesma relata em seu 

trabalho, do encontro com teóricos da área que contribuem na realização do concurso ou 

de participação de outros encontros dá um ânimo diferenciado ao pesquisador que 

enriquece sua vida acadêmica. Estabelecendo contatos e laços que lhe ajudam a 

construir sua pesquisa. 

Raynette Branco não é objetiva em sua identificação, mas nos seus 

agradecimentos, ela se expressa da seguinte forma “A nossos ascendentes africanos e 

indígenas”68. Com um tom mais distante de um envolvimento direto, mas ideológico. 

Diferente de Fabiana Silva que diz que   

 

                                                 
68 BRANCO:2005. Op Cit p 07 
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O interesse em estudar esse tema surgiu, ainda, a partir de minha própria 
formação como indivíduo (como pessoa, negra, inserida em um grupo social 
que é a família). A minha história de vida escolar me faz perguntar por que, 
como e através de quais estratégias eu aprendi a ler e a escrever e obtive um 
razoável sucesso (uma longevidade) escolar, se a minha família é constituída, 
em grande parte, por pessoas com baixo ou nenhum grau de escolaridade. 
(SILVA:2005, p 17). 

 

Uma referência direta à sua experiência pessoal que lhe estimulou o desenvolvimento de 

um projeto de pesquisa e o concluiu com uma dissertação. 

Independente de cada motivo que liga as pesquisadoras ao tema, fica claro que a 

maioria delas tive motivos e experiências pessoais que despertaram-lhe o interesse. E 

influenciou o desenvolvimento de suas pesquisas o que fica claro quando explicitado no 

decorrer do texto quando do uso de determinados argumentos que denotam uma tomada 

de posição quando se apresenta a situação do negro como vítima de uma educação 

etnocêntrica. 

 

 

Críticas e Denúncias 
 

 

Os argumentos e posturas nos encaminham para outro fator que é a constante 

crítica e denúncias de situações onde o negro é colocado como vítima e que está 

presentes em todos os trabalhos. E assim como o envolvimento, as denúncias ou críticas 

variam em cada uma das dissertações. Algumas críticas são relacionadas ao período de 

produção das dissertações e outras aos períodos estudados em seus conteúdos. 

Dentre as consideradas, uma das maiores críticas feitas numa perspectiva 

histórica, está a que Lídia Cunha (1999) desenvolve sobre o movimento da Escola Nova 

dizendo que 

(...) os escolanovistas são identificados com a preocupação de democratizar o 
ensino (...). Democratizar o ensino numa sociedade fortemente marcada pela 
hierarquia, sem considerar as diferenças étnicas dos grupos que formam a 
sociedade brasileira, seria não querer democratizar. Mas essa democratização 
que pela primeira vez se amplia para além dos estabelecimentos correcionais, 
é limitada e diferenciada. (CUNHA:1999. p 229) 
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Não negando a intenção do movimento, mas apresentando um argumento de exclusão 

racial presente no mesmo. A sociedade em que estava presente este movimento tendia 

para uma declarada exclusão racial. E muitas vezes este fato de exclusão não é nem 

mencionado, por democratização se entende um sentido amplo que é esquecido tinha 

um sentido diferente na prática daquele momento histórico da primeira metade do 

século XX. 

Com a possibilidade de quem estuda um período mais recente, Delma Silva é 

mais contundente em sua análise da realidade escolar quando diz que  

 

A escola, a despeito da multiplicidade cultural que a constitui, mantém a 
prática centralizadora no modelo eurocêntrico de cultura e produção de 
conhecimento, não tem considerado relevante o universo ontológico do 
alunado afordescendente, deixando-o à margem. (SILVA: 2000. p 06). 

 

Essas duas primeiras críticas estão interligadas, porém se remetem a momentos 

diferentes. No entanto a situação do negro como o excluído existe nos dois momentos. 

E em grande parte dos trabalhos o sentido de excluído é recorrente. Seja excluído por 

um movimento de grande importância, seja quando sua cultura não está sendo 

trabalhada de forma adequada na escola. 

Esta questão da escola como uma instituição eurocêntrica está presente também 

nos textos vistos no capítulo anterior sobre a década de 80. Conclui-se que é uma 

situação que se estende deste o início do século, chegando até a escola pública atual. E 

que se desenvolve na dificuldade do aluno em se inserir nesta escola. 

Uma situação vivida por Delma Silva em sua pesquisa, já que foi desenvolvida 

também a base de entrevistas, é que os alunos da escola escolhida reconhecem a 

existência do racismo, mas nunca a presenciaram, outro elemento é perceber a situações 

racistas como brincadeiras, as quais ela faz a leitura como sendo um “grau sofisticado 

do racismo, embora aparentemente esteja apresentada de forma ingênua”69 Como 

grande parte das situações acabam por serem banalizadas e minimizadas diante da 

gravidade que autora identifica. 

Sandra Urech diz que a educação seria um instrumento usado pelos profissionais 

da época para promover valores e práticas eugênicas que faziam parte de uma política 

                                                 
69 SILVA:2000. Op Cit p 66 
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maior de nação. Em que  os negros, como atesta também Lídia Cunha, eram alvo dessa 

política eugenista e a educação era usada como um instrumento de controle. 

Sandra Urech ainda propõe uma crítica à imagem que os livros criam da ciência 

como se essa fosse sempre ascendente e caminhasse para o benefício da sociedade. Para 

ela a pesquisa científica deveria ser apresentada também como um instrumento 

ideológico que pode trazer prejuízos para alguns setores da sociedade.  A ciência não 

tão neutra como algumas vezes é apresentada nos livros. 

Ainda sobre livro didático, Raynette Branco amplia o argumento de Sandra 

Urech para toda sociedade quando afirma que  

 

(...) contradições inerentes à sociedade não aparecem na maioria dos livros 
didáticos de História do Brasil, uma vez que eles camuflam as diferenças e 
dissimulam as discriminações, impedindo a construção do senso crítico. 
(BRANCO: 2005. p 13) 

 

Não apenas nos livros de biologia, mas nos de História pode-se perceber a necessidade 

de um livro mais crítico e que dê subsídio aos alunos e mesmo os professores sejam 

capazes de refletir sobre a realidade. 

Na seleção de dados que venham a corroborar aos argumentos de denúncia, por 

exemplo, Fabiana da Silva lista que  

 

Segundo o IBGE, a taxa média de analfabetos no país é de 13,8%, sendo que 
entre os negros é de 21,6% e entre os brancos, de 8,4%. Entre as crianças, a 
taxa é de 9,9% entre as negras e 3% entre as brancas. Continuando a 
disparidade, a média de escolaridade dos negros é dois anos a menos que a 
média nacional. A sua participação entre os concluintes do ensino superior 
representa um quarto da registrada na 4ª série do ensino fundamental. De 
acordo com os números do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB), dos alunos da 4ª série do ensino fundamental, 12% 
declaram-se negros. No ensino superior esse índice é de apenas 3,1%. Além 
disso, 18% dos negros têm possibilidade de ingressar na universidade, 
enquanto essa possibilidade entre os brancos é de 43%. (SILVA: 2005. PP 14 
e 15) 

 

A seleção destes dados percentuais foi feito a partir dos questionários socioeconômicos 

do Exame Nacional de Cursos e demonstram o posicionamento da pesquisadora numa 

tendência em denunciar uma realidade que precisa ser refletida e modificada. 
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Segundo Luiz Gonçalves e Petronilha Silva “Todas as vezes que se inicia 

qualquer reflexão sobre a escolarização dos negros no Brasil, o ponto de partida é o 

irremediável lugar-comum da denúncia” 70. E não diferente do que eles comentam, de 

fato, todos estes trabalhos dissertativos têm em seu conteúdo um sentido de denúncia 

diante da dificuldade e déficit histórico que os negros vêm sofrendo ao longo da 

História do Brasil e que é refletido nos resultados do sistema educacional. Tanto o 

presente quanto o passado podem ser usados como meio de se atestar a realidade difícil 

que o negro está inserido. (GONÇALVES E SILVA:2000). 

 

 

Universidade, Ciência e Pesquisa  
 

 

A pesquisa científica e conseqüentemente a produção de conhecimento também 

está presente na discussão das dissertações relacionadas ao negro e a educação. A 

própria universidade é alvo de análise destes trabalhos, como em um olhar para si 

mesma. O tom de denuncia e de crítica também está presente em relação à função da 

universidade como espaço de produção de conhecimento e que tem um papel social. 

Começamos então reproduzindo a passagem de Lídia Cunha que já no primeiro 

parágrafo de sua conclusão constata que: 

 

As pesquisas em torno da temática afrodescendente e educação no Brasil são 
ainda relativamente novas nos cursos de Pós-Graduação em geral. Em 
Pernambuco, apesar de o Estado possuir grande contingente de população 
não branca, o tema como assunto de pesquisa na área educativa é 
praticamente inexistente e só agora tem despertado os interesse institucionais 
(CUNHA:1999. p 234) 

 

Esta passagem está registrada na primeira dissertação do programa sobre a temática. De 

fato, naquele momento no Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE não 

havia sido produzida nenhuma dissertação sobre a temática do negro. Lídia Cunha 

                                                 
70 GONÇALVES, Luiz e SILVA, Petronilha. Movimento negro e educação. Revista Brasileira de 
Educação. N° 15 Nov e Dez 2000. p 134. 
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estava inaugurando um novo ramo de pesquisa, mesmo que não tenha sido criada 

nenhuma linha específica, mas abriu o caminho para outras. 

A primeira reflexão que se pode fazer é da pouca produção em relação a 

temática, ainda mais, como argumenta a citação acima, num Estado de grande 

contingente “não branco”. Como mostramos num outro momento, as dissertações 

defendidas até o ano de 2005 neste Programa relacionadas ao negro e a educação são 

2% do total produzido. 

Delma Silva diz que “a dimensão da pluralidade étnica brasileira, nas práticas 

pedagógicas, ainda está fora da escola e reflete a não-adesão das Universidades 

Brasileiras ao tratamento do assunto.”71 Podemos perceber, neste caso, ainda na 

introdução, uma forte crítica a postura que a universidade vem tomando, segundo a 

autora, a ponto de perceber a ausência da dimensão plural da sociedade como reflexo da 

postura da sociedade. 

De fato se pode levantar neste momento uma questão concernente ao papel da 

universidade, mais precisamente o Programa de Pós-graduação: qual é de fato a 

responsabilidade ou o papel deste Programa na proposição de políticas ou de material de 

pesquisa que venham a contribuir com esta temática? É uma questão que não 

necessariamente se chega a resposta, mas promover a reflexão da existência do 

programa diante da realidade em que está inserida. 

 

A universidade enquanto espaço intelectual,  científico, educativo e político 
não poderá continuar sustentando-se por muito tempo, enquanto tal, se se 
mantiver, como sublinha Bonarepaux (2003), distante, desinteressada das 
questões que dizem respeito aos direitos humanos, ao diálogo entre culturas, 
aos direitos dos povos. (SILVA: 2003. p 45). 

 

Esta passagem da professora Petronilha Silva exemplifica bem o se  pretende 

comentar sobre o papel da universidade diante da comunidade e sociedade em que ela 

está inserida. Ela não é um órgão superior à sociedade, faz parte dela  principalmente 

em seus setores que estão dedicados às ciências sociais e a sociedade de uma forma 

geral. Há a expectativa de haver uma maior preocupação desta em verificar e estudar os 

problemas que a circunda. 

                                                 
71 SILVA: 2000. Op Cit p 18 
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Usando argumentos de Gonçalves e Silva (1998) em suas pesquisas, Delma 

Silva diz que  

 

A realidade educacional dos afrodescendentes tem sido situada no aspecto 
quantitativo, no que reflete os censos em termos de inserção no sistema de 
ensino formal, e em estudos qualitativos nas diversas pesquisas, entretanto a 
dimensão da pluralidade étnica brasileira, nas práticas pedagógicas, ainda 
está fora da escola e refletem a não-adesão das Universidades Brasileiras ao 
tratamento do assunto. (SILVA: 2000. p 18). 

 

Não nega a presença do negro da universidade, enquanto tema de pesquisa, mas 

indiretamente apresenta deficiências presentes no momento em que o tema não está 

presente nas escolas. Há uma cobrança da relação entre a pluralidade étnica e as práticas 

pedagógicas. Segundo a autora, a universidade não tem aderido a esta temática e acaba 

tendo reflexos nas escolas. 

Está presente nesta passagem uma cobrança de posicionamento da universidade 

diante da problemática. Espera-se uma resposta dela, enquanto instituição social 

presente e inserida na sociedade. E neste caso, há uma delimitação clara na área da 

educação, programa em que a dissertação foi realizada. No caso de Delma Silva, pode 

se dizer que há uma crítica à universidade de uma forma geral, mas também à 

Universidade Federal de Pernambuco e ao Programa de Pós-graduação em Educação da 

mesma, já que em seguida ela conclui acertadamente que sua dissertação era a segunda 

relacionada ao tema no Programa. Se hoje pode se considerar que a produção ainda é 

pequena, quanto mais há aproximadamente oito anos. 

Mais diretamente, em suas últimas palavras da conclusão Delma Silva apresenta 

sem rodeio a necessidade de repensar o papel da universidade. 

 

(...) repensar o papel da Universidade enquanto instituição de produção de 
conhecimento e formação de professores, cientistas e, pesquisadores, pois 
esta é uma construção humana e enquanto tal tem diversas opções para 
orientar-se, entre elas, pode exercer o princípio da liberdade e alterar a 
condição de ser apêndice do etnocentrismo europeu, no qual foi colocada, ou 
construir outra perspectiva, aberta a múltiplos olhares e fazeres. (SILVA: 
2000. p 78) 

 

Há a apresentação da universidade como uma “construção humana”, podendo tomar 

direcionamentos diferenciados. São diversas pessoas que a compõe, cada uma com suas 
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ideologias, posições políticas, expectativas diferenciadas de seu papel e 

comprometimentos diversos fora dela. O que não deixa de interferir em sua atuação 

dentro dela.  

Como a própria pesquisadora salientou, é um espaço de formação de 

professores, cientistas, pesquisadores. Todos estes humanos passíveis de erros e acertos, 

segundo os grupos aos quais estão vinculados. Logo, a questão do envolvimento já 

discutido noutro momento pode ser retomado aqui, já que a produção pode direcionar 

posições frustradoras como a idéia do etnocentrismo que interfere na vida dos membros 

das culturas que são discriminadas  ou “esquecidas” pela universidade enquanto espaço 

de produção de conhecimento. 

Para argumentar sobre o papel da ciência como instrumento utilizado pela 

sociedade ou alguns setores da mesma, podemos recorrer a apresentação de Sandra 

Urech (2001) sobre o uso de idéias eugênicas da virada do século XIX e XX. Segundo a 

autora a ciência teve um papel importante na formulação de programas sociais. Mais 

uma vez apresentada a relação da sociedade com a universidade. Ela vai mais além, ao 

direcionar a apresentação do conhecimento como uma ferramenta de controle de alguns 

setores da sociedade. 

Mesmo não sendo dedicado diretamente ao negro, mas se dedicando a uma 

avaliação do uso da bióloga em sala de aula, Sandra Urech construiu uma visão da 

produção científica e da ciência bem incisiva e que acaba por estabelecer uma 

preocupação por quem lê trabalhos acadêmicos. Segundo ela o trabalho a “atividade 

científica” carrega em si elementos que vão além da própria pesquisa, como se pode ver 

nesta passagem quando nos fala da pesquisa sobre a genética 

 

(...) parece haver necessidade de educação científica, destinada tanto aos 
indivíduos em idade escolar quanto à população em geral, de modo a romper 
com o determinismo genético e o encantamento cedido pelos meios de 
comunicação, passando a ver a atividade científica como uma realidade 
construída pela inteligência humana, susceptível aos interesses, necessidades, 
conflitos, enganos e contradições presentes nessa realidade, o que desmonta a 
idéia da neutralidade científica, situando a ciência como uma atividade 
ideologizada, isto é, carregada de valores, interesses e crenças da classe 
hegemônica. (URECH: 2001. p 62) 

 

Entendemos que a produção científica ocorre no interior do processo 
histórico-social de uma dada sociedade, da mesma forma que o conjunto de 
relações sociais, estando o cientista, assim como qualquer outro indivíduo, 



90 

influenciando e sendo influenciado por esse contexto, o que nega a 
neutralidade, de sua atividade. (URECH: 2001. p 73) 

 

A neutralidade na ciência é logo desmascarada pela autora que coloca a atividade 

científica como um meio e não um fim. Passível de erros, a jogos de interesses de quem 

está envolvido com sua produção. É claro que no decorrer de seu texto esta perspectiva 

nos conduz a uma análise da produção científica de forma mais ampla.  

Ela propõe a desmistificação do cientista e o coloca no mesmo patamar que as 

demais pessoas da sociedade, passível de sofrer influência de seu contexto. É como se 

houvesse a necessidade de negar a neutralidade e desmascarar uma faceta da atividade 

científica que nem sempre é discutida. No entanto, não há a negação da atividade em si, 

mas sim, um alerta para a característica da ciência que não pode ser vista como um 

elemento acima de qualquer suspeita. Mas como qualquer instituição, tem problemas e 

falhas que precisam ser avaliadas. 

Mais outras passagens podem ser observadas na dissertação de Sandra Urech 

que demonstra sua posição de perceber o pesquisador como um ser ativo no seu 

processo, o mesmo pode, mais cedo ou mais tarde, deixar que seus valores estejam 

presentes em seu trabalho. A ciência é vista por ela como uma atividade ideológica e se 

isso não for discutido, segundo ela, acaba por interferir na percepção de educação que 

seria de conteúdos acabados e indiscutíveis em sala de aula. Esta receberia a 

interferência do posicionamento que se tem da ciência. Seja como um instrumento 

neutro ou não. 

Essas visões da universidade e da pesquisa nos ajudam a perceber a contribuição 

das dissertações que estão sendo analisadas. Onde uma delas está para esta perspectiva 

de perceber a ciência com olhar crítico. Não é o caso de negar a produção científica, 

caso contrário, as próprias dissertações estariam desacreditadas, já que foram 

desenvolvidas nos parâmetros científicos, mas de valorizá-las com o devido cuidado. 

 

 

Função da Educação 
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Outro elemento detectado nas diversas dissertações é a análise do papel que a 

educação tem ou mesmo sua função. Na perspectiva de trabalhos que de certa forma 

denunciam desigualdade de tratamento, ou forma discriminatória no sistema 

educacional, muitas vezes as pesquisadoras demonstram um modelo ideal de educação e 

de escola. Onde os possíveis erros presentes seriam sanados. Vejamos então como a 

educação e a escola são apresentadas por essas dissertações na perspectiva de promover 

a mudança da realidade a que estão ligadas. 

Está presente nesta análise também a crítica e denúncia, já que muitas vezes o 

projeto ideal está ligado ao modelo que será negado. Logo, as denúncias podem 

aparecer também neste instante, apesar de haver espaço dedicado exclusivamente para 

elas. Em alguns momentos a apresentação está relacionada com o período estudado, 

noutras é apresentado uma perspectiva presente ou futura. 

A dissertação de Lídia Cunha apresenta, segundo os seus dados de pesquisa que 

a educação e a escola foram usadas como um mecanismo de projeção do projeto 

modernizador da sociedade nas primeiras décadas do século XX. A estrutura social era 

mantida também com o apoio da escola e da educação como um todo. 

 

Ora, o projeto civilizatório vai compreender várias fontes de atuação, uma 
verdadeira corrente nacional salvacionista que durante os anos 20, tem pelo 
menos três frentes: a médica com o seu discurso sanitarista e eugênico, a 
jurídico-legal e, como irmã menor, a educacional. (CUNHA: 1999. p 106) 

 

É apresentada uma imagem da educação como uma ferramenta que contribuiu para a 

consolidação de um projeto nacional. O aluno seria alvo de informações que o 

direcionavam a um comportamento desejado dentro do projeto maior. Além dessa 

posição, Cunha fala do interesse pela educação como um meio de se conseguir mais 

eleitores, onde se localiza mais uma vez uma função utilitarista da educação, um fim 

pragmático. 

Ainda ligada a esta perspectiva da educação como um instrumento de uso 

nacional, mas que acaba por servir aos interesses de um grupo, Delma Silva comenta do 

desafio de nossa sociedade em “superar a construção histórica que atribui à função do 
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educador reproduzir a cultura dominante”72  Porém, não sendo tão negativa, ela atribui 

à Lei de Diretrizes e Base de 1996, a sinalização positiva para esse desafio. 

Está presente a função da educação como um instrumento que é, utilizado para 

manutenção de uma ordem injusta. Onde os grupos privilegiados da sociedade se 

utilizam dos recursos disponibilizados pela educação para reproduzir sua cultura. E em 

grande parte das vezes essa postura tende a levar ao enfraquecimento as culturas 

“inferiores”, que são colocadas como secundárias ou inexistentes. 

Sandra Urech tem sempre a preocupação de comentar sobre a relação entre a 

educação escolar e a ciência. Apesar de se deter na disciplina de Biologia, seus 

argumentos se estendem às demais aos demais componentes da grade curricular.  Na 

introdução de seu trabalho está presente uma passagem onde a autora acusa o ensino 

escolar de Biologia de alimentar as “idéias que convencem aos indivíduos acerca da 

naturalização de diferenças sociais” 73.  

O cuidado que se deve tomar sobre quais os conteúdos têm sido transmitido é 

notável nesta passagem. Mais que isso, há uma atenção para se perceber o seu uso, 

mesmo que inconsciente, como em outros momentos ela discute, o ensino pode estar 

sendo veículo de “naturalizações”. Pelo contrário, para ela a educação deve estimular a 

crítica. O qual seria, então, uma educação que proporcionasse a reflexão crítica em 

relação sobre o  que nos é apresentado pela sociedade concreta ou mesmo pelas 

pesquisas que chegam até as salas de aula. Mais uma vez se vê a educação com uma 

função negativa que precisa ser combatida e revista.  

Os objetivos e conteúdos do ensino estão influenciados por fins e exigências 
sociais, políticas e ideológicas, caracterizando o ato de educar como um ato 
político, independentemente do estar, ou não, consciente sobre a relação fazer 
- educativo/fazer político. (URECH: 2001. p 99) 

 

A citação acima mostra a percepção política que a educação tem na perspectiva 

da pesquisadora. Como foi visto anteriormente em seu posicionamento em relação à 

ciência como um elemento que sofre interferência direta do pesquisador. Não diferente, 

sua visão do ensino e conseqüentemente da educação também está imbuída de escolhas 

políticas. De forma consciente ou inconsciente, educar é um ato político, segundo ela.  

                                                 
72 SILVA: 2000. Op. Cit.  p 35. 
73 UCRECH: 2001. Op. Cit.  p 12. 
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Nesta passagem não haveria necessariamente um erro, já que há uma 

generalização desta posição. Mas as boas ou más conseqüências estariam relacionadas 

ao posicionamento político adotado pelo educador ou instituição.  No seu objeto de 

estudo, a postura não vista como positiva está na apresentação de questões socais como 

naturais, entre elas a superioridade de raças.  

Adlene Arantes, assim como Lídia Cunha, usa dados históricos do século XIX 

para apresentar a perspectiva da educação naquele momento, diz que  

 

Desde meados do século XIX, a educação das crianças, jovens e adultos das 
camadas populares livres, nacionais e estrangeiras, e libertas, constituiu um 
dos projetos de reforma insistentemente discutido pelos dirigentes do Estado 
e por outros setores da sociedade imperial. (...) Ao projetarem medidas e 
apresentarem soluções para os problemas das cidades, indicando caminhos 
para civilizar e educar a população, os dirigentes imperiais estavam olhando 
para a realidade à sua volta: a de cidades cujo crescimento demográfico era 
assustador, na década de 1870. (ARANTES: 2005, p 60). 

 

Reaparece o quadro de um projeto nacional e a educação como instrumento usado para 

civilizar uma parcela da sociedade.  E como ela estudou uma instituição que não se 

dedicava exclusivamente aos filhos da elite, ao contrário de desfavorecidos socialmente, 

a função era de tornar os alunos úteis a si mesmo e a sociedade.  E a educação agrícola 

tinha, além da preocupação com a civilidade, a preocupação com à questão econômica, 

já que o pessoal por ela preparado iria se dedicar a agricultura. E com processo de 

abolição e as transformações econômicas da época seria necessário pessoal 

especializado para este setor. 

E uma especificidade deste trabalho é a questão do uso do espaço ou escolha do 

mesmo para uma instituição educacional. Neste caso a escolha do espaço para a 

construção da Colônia Militar de Pimenteira tinha por objetivo “povoar e sanear uma 

região considerada de ‘bandidos’, fruto da Revolução Praieira” 74. Esta colônia depois 

seria transformada na Colônia Orfanológica Isabel. Além da intenção inserida nos 

conteúdos e programas que eram adequados ao projeto maior do país, a própria escolha 

geográfica era utilizada para um fim que ia além da necessidade da criação da 

instituição. Havia um controle também do uso do espaço para fins de controle da 

localidade ou dos envolvidos no processo instrução e educação daquele momento. 

                                                 
74 ARANTES: 2005. Op. Cit. p 64 
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E por fim Raynette Branco em seu primeiro capítulo falando da Lei Áurea e dos 

100 anos após a abolição e a presente dificuldade do negro ainda hoje em nossa 

sociedade ela diz que “Neste ambiente de desigualdades, a escola deveria ser um 

abrigo seguro de tolerância e fraternidade.”75 Há um desejo e um sonho que é 

internalizado nesta passagem. Em sua análise sobre o livro didático é este o fim que ela 

almeja, o da transformação da escola neste tipo de instituição. Diante da diversidade que 

compõe a população brasileira, não convém este ambiente ser destinado a uma cultura 

apenas. A tolerância e a fraternidade são os dois conceitos reclamados por ela para uma 

adequação da escola a realidade do país. 

 Estas percepções para a educação revelam uma preocupação com o uso que se 

tem feito da educação de uma forma mais ampla. Seja em períodos anteriores ou mesmo 

em preocupações em um tempo mais próximos ao nosso, o que se mostra é o papel da 

educação como uma instituição social que tem grande repercussão. E também de um 

fim para a justiça social já que as análises descritas, mesmo que numa perspectiva 

negativa do uso da educação, vêm a promover uma análise da forma que a educação 

vem sendo usada para a construção da sociedade brasileira. 

Ainda ligado a esta temática existe a referência ao modelo de escola que aparece 

nestes trabalhos, o qual mostra um pouco da postura das pesquisadoras. Não são todas 

que têm posicionamentos claros em relação a isso, porém colhemos trechos de algumas 

dissertações que ajudarão a perceber o que de certa forma todas pretendem discutir. 

No momento em que se dedica a questão da identidade dos alunos, a autora 

apresenta sua opinião sobre a referência de elementos afrodescendentes na escola como 

se vê abaixo 

 

As referências identitárias afrodescendentes, num contexto educacional 
pautado no eurocentrismo, são uma forma de numa perspectiva inclusiva do 
universo do alunado, além de uma ampliação cultural a ser adotada pela 
escola. Mas não numa perspectiva de sobreposição, pois se apenas 
deslocando o pêndulo, e continuando a relação desequilibrada. (SILVA: 
2000. p 22) 

 

Há assim um modelo de escola que não seja tendencioso, como já fora dito, para uma 

posição etnocêntrica, mas que tenha elementos das diversas culturas. No caso citado a 

                                                 
75 BRANCO: 2005. Op. Cit. p 19 
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proposta é da inserção de elementos afrodescendentes no contexto educacional. Mas 

logo em seguida há um alerta, não pode haver apenas uma troca: de eurocêntrica para 

afrocêntrica.  A intenção é da busca de um equilíbrio da diversidade. A escola seria 

assim um espaço de reconhecimento e não de afastamento ou de ocultamento 

identitário.  

Segundo a mesma autora, o espaço escolar como de socialização de 

conhecimento tem elementos que proporcione a reflexão do cotidiano. E a inclusão da 

multiplicidade cultural pode contribuir para o aluno afrodescendente se identificar com 

a instituição e o conteúdo nela ministrado. Mas tudo isso é observado como um desafio 

a ser superado. 

E corroborando com a função da educação acima a escola para Sandra Urech 

tem para ela o “papel de estimular e ensinar valores constituírem-se em elementos 

essenciais aos convívios sociais, incluindo-se o como democracia, solidariedade, 

respeito à vida, liberdade e dignidade” 76. Compatível com a sua percepção da educação 

como um ato político, a escola teria assim uma série de valores, por ela defendido, de 

democracia, solidariedade e dignidade, entre outros ditos acima. 

Delma Silva tem uma perspectiva mais direcionada para o afrodescendente, no 

entanto, o fim de suas propostas tende para os mesmo ideais defendidos por Sandra 

Urech. As duas pesquisadoras são as que diretamente tomam uma postura e 

externalizam em relação ao papel da escola.  

 

 

O Professor e o Livro Didático 
 

 

Não apenas a escola como também o professor e o livro didático são elementos 

apresentados como importantes na educação que vem sendo defendida ao longo das 

dissertações apresentadas. 

Os professores são apontados como chave no processo modernizador nos 

estudos de Lídia Cunha. No seu período estudado, a autora aponta para o acesso que os 

                                                 
76 URECH: 2001 Op. Cit. p 95 
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professores tinham aos alunos e assim teriam uma certa facilidade em divulgar e por em 

prática as propostas que circulavam nas elites. Seriam vistos como propagadores do 

projeto desejado de civilidade e modernização. Onde não apenas as questões 

econômicas eram preocupação, mas também o comportamento das pessoas, no caso dos 

alunos, era de fundamental importância. (CUNHA: 1999). Sandra Urech corrobora com 

Lídia Cunha quando diz que as organizações eugênicas consideravam os professores 

como seus aliados e parceiros. (URECH: 2001). 

Outra perspectiva mais direta de racismo, Delma Silva relata um depoimento de 

uma aluna comentado sua experiência, dizendo que  

 

‘eu já fui essa vítima. Da professora [...], ela me chamou de 'negra Biu, negra 
safada, você não tem o que fazer não? Vá mudar a sua cor vá, rapariguinha.' 
(desculpa) mas ela chama a gente de 'galinha. (...) E quando ela falou isto, eu 
saí da sala e imediatamente fui falar com a diretora e ela simplesmente disse 
assim: 'você só conta o lado dela, não conta o seu lado não' (SILVA: 2000. p 
71) 

 

Neste momento o professor não está sendo apresentado enquanto o seu papel ou 

importância, mas como o causador de um comportamento agressivo contra sua aluna. 

Não é detalhado o motivo da discussão, o que interessou foi o fato ocorrido e o 

encaminhamento.  

Delma Silva discute o papel do professor e direção enquanto silenciadores. O 

descrédito da aluna em relação à instituição escolar por não resolver a situação de uma 

forma clara e transparente. São dois elementos aqui discutidos: primeiro o professor 

como o causador do racismo, em segundo lugar a falta de atitude da direção. 

Confirmando seu exemplo acusa o professor de não debater de forma satisfatória 

a temática do racismo. O que leva a escola a não ser um espaço privilegiado para os 

alunos afrodescendentes. (Silva: 2000). 

Em uma dissertação que tem como foco a trajetória escolar de famílias negras, 

Fabiana Silva apresenta outra perspectiva da imagem do professor como se vê abaixo 

 

Na família um, a filha mais velha é Lúcia. Ela própria se considera uma 
referência na dimensão escolar da vida. A maneira como as coisas sempre 
aconteceram na sua vida - escolaridade contínua, sem reprovação, elogios dos 
professores - a fizeram introjetar e construir uma auto-imagem de que ela era 
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uma menina que sabia das coisas e que tinha muitos aspectos positivos em 
relação a isso. (SILVA: 2005. p 84). 

 

A construção contínua de uma auto-estima positiva, que começa no seio 
familiar, é externalizada na comunidade e tem sua confirmação pelos 
professores na escola, faz com que os sujeitos mais bem sucedidos nessa 
trajetória tenham, até hoje, uma visão positiva de seu próprio sucesso. 
(SILVA: 2005. p 241). 

 

Não há uma relação direta sobre a questão racial, no entanto por se tratar de uma aluna 

negra e seu comportamento, podemos inferir sobre o papel do professor neste caso. 

As duas passagens estão relacionadas à posição do professor como um 

incentivador, alguém que tem o papel de contribuir para o crescimento do aluno. Se bem 

que num contexto diferente do dado acima, mas neste o professor acabou exercendo 

uma influência positiva sobre a vida do aluno. 

Indiretamente os dois exemplos estão relacionados pelos opostos. No primeiro 

exemplo dado quando a aluna é vítima de um comportamento racista de seu professor, o 

segundo revela o êxito no comportamento do professor. Acaba demonstrando um 

modelo ideal de comportamento. Como já foi salientado, são contextos diferentes, o 

segundo não tem um teor racial direto, mas em se tratando da atuação do professor os 

dois servem como exemplo. Um positivo e negativo. Outro fator presente nos exemplos 

é o de existir uma diversidade de comportamento. Não há uma generalização do papel 

do professor. 

O livro didático, assim como na década de 80, nos documentos analisados no 

segundo capítulo aparece em dados momentos como elemento importante para se 

entender a questão racial e a educação. O uso do livro como recurso didático dos mais 

utilizados, daí uma preocupação com seu conteúdo. 

Sandra Urech dedicou um capítulo inteiro para analisar livros de Biologia do 

ensino médio, seguido de outros capítulos em que apresenta relações entre o livro e o 

professor.  Assim, como ela vem desenvolvendo ao longo de sua pesquisa em diversos 

momentos, o livro didático também é representado por uma diversidade de visão de 

mundo que entra mais uma vez na questão ideológica e da educação. 

Vejamos claramente o posicionamento de Sandra Urech sobre o livro didático:  
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O papel do livro didático é fornecer subsídios teóricos, que contribuam 
satisfatoriamente para a realização da tarefa de ensinar e aprender, 
colocando-se numa perspectiva crítica, o que exige que seus procedimentos, 
informações e conceitos estejam corretos, além de adequar-se à situação 
didático-pedagógíca a que se destinam. (URECH: 2001. p 106). 

 

Mais uma vez a criticidade aparece em seus argumentos, o livro didático não ficaria de 

fora. Como instrumento para educação, e esta como um ato político, teria que cumprir o 

seu papel de promover a reflexão e não a naturalização das coisas. E uma revisão bem 

aplicada aos conteúdos também faz parte de sua percepção de um livro didático 

adequado à realidade educacional. 

Raynette Branco tem como tema de seu trabalho o negro no livro didático de 

História. Assim como Urech a autora dedica seu trabalho a uma disciplina exclusiva, até 

mesmo diante do período para a pesquisa a qual se propõem. Porém, suas conclusões 

não devem ficar reduzidas a elas apenas, mas sim, estendidas às demais disciplinas 

escolares que fazem uso do livro didático. 

Contando das mudanças em relação à escolha do livro didático pelas redes de 

ensino, a autora se deteve ao modelo mais atual que proporciona a escolha dele pelo 

professor. Mais uma vez a relação entre os dois elementos hora verificados: o livro 

didático e o professor.  Entretanto para ajudar na escolha do mesmo o MEC 

disponibiliza o “Guia do Livro Didático” que ajuda a fazer a melhor escolha diante de 

alguns critérios: o de informações científicas e pedagógicas, a coerência entre nível e 

série do livro. Ao final da análise esse guia recomenda ou não o livro didático. 

Mais diretamente ao negro a autora a autora comenta sobre as informações a 

respeito da escravidão, da quantidade de páginas em que o negro é citado, ou mesmo a 

omissão de fatos referentes a ele durante a República. De uma forma geral, o livro como 

um instrumento de uso dos alunos e que pode interferir na construção de sua identidade 

deve ser bem avaliado antes de sua escolha como material didático. 

Adlene Arantes, trabalhando livros didáticos do século XIX, diz que o negro é 

apresentado como incivilizado, inferior e bárbaro nos mesmos. Eram livros 

declaradamente racistas na perspectiva de hoje. Mesmo com os problemas apontados 

por Raynette Branco, usando passagens dos livros escolhidos por ela para análise  ela 

diz que os alunos formam 
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(...) novos conceitos sobre a escravidão e a vida dos escravos, passando a ver 
o negro de outra maneira, sensibilizando-se com o problema da 
discriminação e do preconceito racial, tornando-se parte ativa num discurso 
contra a desigualdade e injustiça social. (BRANCO: 2005. p 118) 

 

Informação que pode ser percebida como uma modificação tendente a positiva na 

promoção de uma educação diferenciada. Claro que algumas passagens relacionadas à 

escravidão, como é o caso que a autora estava comentando, não serve como solução 

para toda apresentação do negro nos demais momentos do livro didático, no entanto 

demonstra mudanças na forma que este vem sendo tratado nos últimos anos nos livros 

didáticos.  

Para corroborar com parte do que foi dito acima, Raynette Branco não 

encontrou, entre os livros que ela pesquisou, o assunto relacionados à luta anti-racista e 

antidiscriminatória depois da República. Logo, mesmo percebendo avanços, demonstra 

que ainda existe um caminho a ser percorrido. 
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Na segunda metade do século XIX a formação racial do Brasil foi alvo de 

diversos estudos no sentido de compreender as possibilidades de crescermos mesmo 

diante da condição de termos em nossa composição elementos que, naquele momento, 

eram considerados inferiores como era o caso do negro e do índio. Diante da mistura 

racial que em nossas terras se desenvolveu, os pesquisadores promoveram uma 

adaptação das teorias para acreditar que no país seria possível o progresso e o 

desenvolvimento. 

Já no século XX Gilberto Freyre desponta como um expoente que nas pesquisas 

raciais, mas com um enfoque diferenciado. Onde mesmo percebendo uma valorização 

do português ele promove a valorização do índio, porém promove um destaque 

considerado ao negro dentro da formação cultural brasileira. Seus estudos foram 

responsáveis pelo desenvolvimento do conceito de “Democracia Racial”. 

A “Democracia Racial” foi contestada por outros pesquisadores como, por 

exemplo, Florestan Fernandes que ao estudar a inserção do negro na sociedade após a 

abolição, constata que aquela “democracia” não passava de um mito. E que o negro 

ainda lutava por conquistar a sua “Segunda Abolição” já que a primeira não havia 

garantido ao negro sua inserção na sociedade de forma digna e justa. 

Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos e Carlos Hasenbalg foram outros 

pesquisadores que desenvolveram trabalhos sobre o negro no século XX. Estes três 

foram responsáveis por desenvolver uma percepção mais direcionada as dificuldades do 

negro na sociedade, mas não simplesmente pelo víeis econômica, mas racial. Os dois 

primeiros com um engajamento militante na causa do negro e com a responsabilidade 

da criação de instituições como o TEN. 

Nenhum destes pesquisadores desenvolveu pesquisa específica sobre o negro e a 

educação. O que nos leva a pensar mais precisamente a partir de quando as questões 

educacionais relacionadas ao negro passaram a ser feitas num volume maior. Segundo 

nossas pesquisas, a década de 1980 foi bastante significativa em relação ao 

desenvolvimento de pesquisas, estatísticas e encontros que estavam preocupados em 

entender melhor qual a situação do negro na educação e promover mudanças no sentido 

transformar a escola num ambiente atrativo e onde o aluno se reconhecesse nos 

conteúdos lá trabalhados. 
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As diversas organizações negras foram de grande importância para o debate 

travado ao longo dos anos 80 nesta área. Por exemplo, temos o exemplo do VIII 

Encontro de Negros do Norte e Nordeste realizado no Recife que reuniu diversos 

setores da sociedade para discutir “O negro e a educação”. Através dos anais deste 

encontro, foi possível fazer um levantamento das reivindicações que foram recorrentes 

nas diversas mesas. 

Dentre as reivindicações existe a sugestão de um maior engajamento do 

Movimento Negro em relação às escolas. Seja na produção de textos ou mesmo a 

presença de militantes que possam contribuir com o debate em sala de aula. A inclusão 

do “20 de novembro” no calendário escolar, uma revisão da Historiografia na intenção 

de apresentar melhor o negro nos livros didáticos, a criação de cursos nas universidades 

que privilegie o negro e sua contribuição, além do alerta para a interferência na 

construção da Lei de Diretrizes e Base da Educação que estava em processo de 

reformulação. 

O outro exemplo usado para compreender melhor a década de 1980 é a revista 

Caderno de Pesquisa de 1987 que teve como tema a “Raça Negra e Educação”. Este 

documento revela uma preocupação mais ampliada que não se prende exclusivamente 

ao Movimento Negro. Já podemos localizar uma série de pesquisadores ligados a 

universidade onde concluímos que já temos nesta década diversos pesquisadores que se 

dedicavam exclusivamente ao negro e a educação. 

Na revista Caderno de Pesquisa podemos ver como recorrente as reivindicações 

em relação à revisão de currículo onde o negro fosse mais valorizado, preocupação com 

a atuação dos professores e o posicionamento destes em relação às questões raciais, 

novamente está presente a necessidade do “20 de Novembro”, o livro didático, e o 

debate da educação como um elemento importante para a formação da identidade do 

alunado. 

Se fizermos uma relação entre a primeira defesa do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Pernambuco e o interesse pelo tema ainda na 

década de 1980, podemos concluir que a abertura para a pesquisa sobre o negro e 

questões relacionadas à educação se deu de forma tardia neste programa, já que a defesa 

da primeira dissertação relacionada ao tema é de 1999. 
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E ainda em relação a estes dois documentos, em alguns momentos é explorado o 

interesse em se estudar as experiências de instituições que já venham desenvolvendo 

algum trabalho relacionado à educação como o Centro de Maria da Conceição. Que 

ainda existe e como outros podem contribuir na perspectiva de compreender os 

interesses relacionados à causa do negro e a educação. E que no entanto não foi 

devidamente estudado por este Programa de Pós-graduação. 

E ainda neste caminho, existe a sugestão de pesquisar as diversas instituições 

como escola de samba, terreiros de candomblé, afoxés, cocos, grupos de capoeira e 

outros espaços que dentro da comunidade são considerados espaços pedagógicos, não 

numa perspectiva oficial, mas têm contribuições culturais a dar. Dentro da filosofia de 

matriz africana a ancestralidade é de fundamental importância e estes espaços 

preservam laços com a tradição e História do negro nos dias atuais com nova roupagem. 

E não desligados com relação á educação. 

O foco central deste trabalho é o de perceber como o negro e a educação vem 

sendo tratado nas dissertações no Programa de Pós-graduação em da Universidade 

Federal de Pernambuco. Para estudarmos isso, selecionamos as 6 (seis) dissertações do 

programa que trabalharam a temática e extraímos delas alguns temas. Dentre eles o 

envolvimento das pesquisadoras com o tema, algumas denúncias feitas por elas, como a 

universidade e a pesquisa eram vistos por elas e a função da educação e assim perceber 

certo modelo de educação que elas montaram indiretamente. 

Primeiro gostaria de fazer uma referência a existência de poucos trabalhos 

relacionados à temática. Das 293 dissertações apenas 777 tratam do tema o que nos dá 

uma porcentagem de 2% do total entre os anos de 1982 e 2005. Consideramos este 

número muito pequeno diante da importância da temática para a educação brasileira. E 

como antes pensávamos em pesquisar a universidade como uma instituição racista, na 

verdade, diante do envolvimento das pesquisadoras com a temática não podemos dizer 

que o conteúdo dos trabalhos é racista. Pelo contrário, são trabalhos que buscam revelar 

o valor do negro, seus direitos ou mesmo sua luta pela inserção no sistema educacional 

desde o século XIX. 

Por outro lado, a quantidade das dissertações demonstra certo desinteresse pelo 

tema diante no período estudado. E como é um período longo, revela preocupações 

                                                 
77 Citamos 7 (sete), no entanto não se pode esquecer que neste trabalho apenas 6 foram usadas já que uma 
não foi depositada em seu formato definitivo. 
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diferentes ao longo dos anos. Logo não podemos afirmar que são os mesmo motivos 

que levaram a não haver trabalhos seja no inicio da década de 1980 ou mesmo só no ano 

de 2005 três defesas. Não tenho informações suficientes para fazer essa análise, porém a 

existência de encontros, e políticas para o negro nas décadas de 1980 e 90 nos ajuda a 

fortalecer a idéia de que poderíamos ter mais trabalhos sobre o negro.  

O professor Henrique Cunha Junior (2003), aponta algumas dificuldades que 

podem nos ajudar a pensar estes dados. Primeiro ele diz que dentro da temática grande 

parte dos pesquisadores negros se interessa pelo tema com alguma influência do 

movimento negro o que para muitas bancas examinadoras não é bem visto. Porém, a 

ausência de disciplinas ainda na graduação sobre temas atuais que tratem do negro 

praticamente não existe. E também poucos orientadores que se interessem e são 

especialistas da temática.  

Em minha experiência dentro da universidade, seja na graduação, especialização 

e mesmo mestrado, apenas duas disciplinas neste último nível me proporcionaram 

acesso ao debate do negro com uma literatura atualizada. E que teve como fundamental 

a presença de um professor negro que pode contribuiu bastante para a construção desta 

pesquisa. 

Em diversos momentos as dissertações ganham um tom de denúncia que 

revelam a preocupação das pesquisadoras com a situação histórica do negro na 

Educação Brasileira. E Juntamente com o posicionamento de algumas delas sobre a 

universidade e a pesquisa percebemos uma percepção que compartilhamos da 

universidade com uma função social e por isso não deve esquecer-se das diversas 

contradições e injustiças a sua volta. Já que a universidade não é uma instituição a 

aparte da sociedade, mas está inserida nela.  

Já em relação à educação, ao professor e ao livro didático, desde as 

reivindicações da década de 1980 e os resultados e informações das pesquisas do 

Mestrado, percebemos a construção de diversos elementos contribuem com a presença 

do negro no espaço educacional, seja na escola ou mesmo na universidade. Mas as 

dissertações também não se furtam de apresentar a educação como um mecanismo de 

controle onde o negro grande parte das vezes é desfavorecido.  

Das 7 (sete) dissertações encontradas todas foram orientadas por professores 

diferentes. Isso nos leva a acreditar que o Programa mesmo, estando com uma 
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porcentagem pequena de pesquisas, possibilita a pesquisa nas mais diversas linhas de 

pesquisa. No entanto, disciplinas que discutam a temática de forma sistematizada e 

regular se fazem necessário para o fortalecimento desta área de pesquisa. 

E não há muita pesquisa em relação ao negro e a educação. A lei 10.630/2003 

que trata da obrigatoriedade do ensino de História da História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana nas escolas, apenas é citada uma vez nestes últimos trabalhos. Precisamos 

ampliar a produção sobre o negro e a educação e a presente dissertação vem também na 

intenção de contribuir com este debate, mas especificamente no Programa de Pós-

graduação em Educação da UFPE e estimular a reflexão do papel desta instituição, 

primeira e atualmente única com mestrado e doutorado em educação do Estado de 

Pernambuco. 
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