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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

    

O principal objetivo desta pesquisa foi identificar nas falas de depoentes 
negras as possíveis contribuições da escola para a construção da sua identidade. 
Para tanto, buscamos compreender como se deu a educação de mulheres negras 
que passaram pelas escolas do Sítio Mundo Novo, em Buíque – PE (1980 – 1990), 
procurando identificar quais elementos foram selecionados de suas memórias sobre 
o cotidiano escolar e de que forma eles contribuíram para a construção da 
identidade delas. Dessa forma, utilizamos fontes documentais (Diário de Classe e 
Atas de Resultados Finais), fontes iconográficas (fotografias) e, a partir da análise de 
tais documentos, selecionamos doze mulheres negras, com as quais utilizamos o 
método da História Oral para coletar e analisar os depoimentos (fontes orais) 
colhidos. A partir dessas entrevistas, elucidamos as discussões levantadas sobre os 
percalços, tensões, continuidade e descontinuidade do processo educacional das 
mulheres estudadas. Das lembranças que foram selecionadas pelas memórias das 
ex-alunas, destacamos elementos constantes que sobressaíram nas inter-relações 
pessoais realizadas no cotidiano escolar, a discriminação racial sofrida por algumas 
das depoentes, o trabalho infantil interferindo diretamente no desempenho das 
entrevistadas na escola e o papel de membros da família que serviram como 
espelhos positivos na vida escolar dessas mulheres. Embora o período em estudo 
seja considerado um marco na história de luta pela educação dos negros em geral, e 
em especial da mulher negra brasileira, de acordo com os depoimentos percebemos 
que a escola não contribuiu para a construção da identidade negra das depoentes, 
visto que questões da história e cultura negra não eram discutidas na escola no 
período em estudo, assim como hoje ainda não é realidade na maioria das escolas 
brasileiras como têm revelado diversos estudos da área. 

 

Palavras-chaves: memórias de mulheres negras, identidade e educação 
em Buíque, PE. 
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RÉSUMÉ    

    

  
L'objectif principal de cette recherche a été d'identifier à travers les paroles 

des déposantes noires les contributions possible de l'école à la construction de leur 
identité. On a donc cherché à comprendre comment a été donnée l'éducation des 
femmes noires qui sont passées par  le Sítio Mundo Novo de Buíque - PE, de 1980 à 
1990, en cherchant à identifier quels éléments ont été sélectionnés par leur mémoire 
dans le quotidien scolaire et sous quelle forme ils ont contribué à la construction de 
leur identité noire. Pour cela, nous avons utilisé des sources documentaires 
(journaux de classes, actes des résultats finaux), des sources iconographiques, 
(photographies) et, à partir de l'analyse de tels documents, nous avons sélectionné 
douze femmes noires avec lesquelles nous avons utilisé la méthode de l'Histoire 
orale pour collecter et analyser les témoignages (sources orales). À partir de 
ces entretiens, nous avons élucidé les discussions soulevées, les avantages, les 
tensions, la continuité et le discontinu du processus éducationnel des femmes 
étudiées. Parmi les souvenirs qui ont été sélectionnés par la mémoire des anciennes 
élèves, nous avons noté des éléments constants qui sont apparus dans les relations 
vécues à travers le quotidien scolaire: la discrémination raciale dont ont souffert 
certaines déposantes, le travail des enfants interférant directement sur le 
déroulement de la scolarité, le rôle des membres de la famille qui servait de miroirs 
positifs dans la vie scolaire de ces femmes. Bien que la période étudiée soit 
considérée comme marquante dans l'histoire de la lutte pour l'éducation des noirs en 
général et spécialement des femmes noires brésiliennes, selon les témoignages, 
nous nous rendons compte que l'école n'a pas contribué à la construction de 
l'identité noire des déposantes, vu que les questions liées à l'Histoire de la culture 
noire n'étaient pas discutées à l'école pendant la période étudiée, et qu'aujourd'hui 
encore, elles ne sont pas  encore une réalité enseignée dans la plus grande partie 
des écoles brésiliennes, comme l'ont révélé diverses études réalisées dans ce 
domaine. 

 
 
Mots – Clés: mémoires de femmes noires, identité et education à Buíque, PE. 
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DOZE MULHERES, MAS UMA ERA HOMEM 
   (...)no meu documento tava o nome de Antonio, nome de 
macho. Andei quatro anos pra conseguir esse registro. O 
nome de Antônio é masculino. E só descobri adispois que 
eu fui assinar minha identidade, foi que descobriram e 
disseram bem assim: o seu nome não está no nome de 
menina não, tá o nome de masculino, seu nome tá o nome 
de macho. Aí pronto, eu oei e disse assim: Meu Deus do 
céu! Tá mesmo, e como eu assinei meu título e minha 
carteira profissional com esse nome de Antônio? Aí, 
pronto, desabei lá pro juiz, lá pra Graça, aí a Graça disse: 
você vai ter que ir lá pro juiz e eu fui. Trabai deu! Mais de 
quatro ano, comecei andar em 2000 e fui tirar em 2004, pra 
botar Antônia. Foi porque eu sabia assiná em todos os 
papés e correndo quase todo dia, o juiz dizia venha tal dia, 
e quando era uma hora dessa, eles dizia, ah, ele num veio 
não! e ele lá escondido. lá vinha eu, se tinha carro de 
estudante eu ainda pegava um biguzinho, mais se num 
tinha, tinha carro pra S. Domingo, pegava o carro ia dormir 
na casa de tia Zezé, e era assim, deu trabaio ... Aí pronto 
em 2004 na entrada de 2005 eu recebi a intimação em casa. 
Aí os menino disseram os bichinho tudo bestinha, tudo 
pequenininho. Aí dissero, será que é pra mãe ir presa com 
essa intimação? Eu disse, é não meu fio, isso aqui é lá do 
meu registro, aí desabei, quando cheguei lá me interrogaro, 
e mandaro um recado promode eu entregá pra Graça, 
entreguei pra Graça, aí Graça disse: só de hoje a quinze, 
passou 15 dias, fui... de novo. Fui pra S. Domingo, cheguei 
lá paguei R$ 50,00. (Toinha) 
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VOZES-MULHERES 

“A voz de minha bisavó  ecoou  

Criança 

nos porões do navio. 

Ecoou lamentos 

De uma infância perdida.”  

 

              (Conceição Evaristo) 

 

De acordo com os dados explícitos no estudo intitulado Retrato das 

Desigualdades de Raça e Gênero (PINHEIRO et al, 2006), desenvolvido pelo Fundo 

de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicado em 2006, a população negra é 

composta por 50,1% de mulheres para 48,8% de homens. Desse percentual, mais 

de 43 milhões são mulheres negras, o que representa 24,1% do total da população 

brasileira. Tal pesquisa demonstra que as mulheres negras são discriminadas 

duplamente, de várias formas, confirmadas nas palavras a seguir: “As 

discriminações de gênero e raça não são fenômenos mutuamente exclusivos, mas, 

ao contrário, são fenômenos que interagem, sendo a discriminação racial 

freqüentemente marcada pelo gênero”.(p.6) 

Um outro relatório ainda destaca uma grande diferença entre o 

desempenho escolar das mulheres brancas e negras, de modo que as mulheres 
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brancas apresentam melhores desempenhos quando comparado aos resultados 

obtidos não só por mulheres negras, mas também com as outras que compõem as 

minorias no Brasil, como as índias, por exemplo, (HENRIQUES, 2002, p. 79). 

O autor ressalta ainda, que diante desses dados que comprovam as 

discriminações de classe, gênero e raça/etnia no sistema educacional brasileiro, é 

necessário “um percurso diferente do que ainda se reflete nos dados do período da 

conclusão deste estudo”(HENRIQUES, 2002, p. 79). 

Nesse contexto, torna-se imprescindível uma discussão aprofundada para 

a mudança desse percurso educacional que as mulheres negras vem percorrendo 

desde muito tempo, e a presente pesquisa visa contribuir para essa discussão. O 

estudo ora desenvolvido teve como objetivo principal identificar nas falas das 

depoentes possíveis contribuições da escola para a construção da identidade negra.  

A identidade negra aqui é entendida como uma construção social, 

histórica, cultural e plural, que se constrói gradativamente em um movimento que 

envolve diversas variáveis, causas e efeitos. E implica uma construção do olhar de 

um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial 

sobre si mesmos, a partir da relação com o outro. 

Embora a pesquisa enfoque a construção da identidade de mulheres 

negras, o conteúdo de gênero não será aprofundado no trabalho. Penso o conceito 

de gênero de acordo com o que vem sendo utilizado desde a década de 1980 pelas 

feministas brasileiras e que não se refere especificamente a um ou outro sexo, mas 

às relações de poder que revelam os conflitos e as contradições que marcam a 

sociedade. 
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Vale ressaltar que esse tema apesar de novo, possui uma gama de 

estudos, principalmente quando estes abrangem questões inerentes aos processos 

educacionais. Sugerimos como auxílio, para melhor compreensão da temática, os 

trabalhos realizados por Moraes (2005); Henrique (2002); Rosemberg (2001) e 

Guimarães (2002).  

Em relação aos moldes da pesquisa aqui explicitada, é pertinente lembrar 

que desde a década de 1980 se vem percebendo um maior interesse de pesquisa 

pelo tema que envolve o estudo de fenômenos educacionais ligados às questões 

étnicas e de gênero. Principalmente porque a pesquisa pautada na valorização da 

mulher e do negro vem consolidar o uso de fontes até então consideradas “não- 

confiáveis” pelos historiadores, norteando um novo foco de análise a partir da visão 

das classes menos favorecidas ou, por que não dizer, das maiorias excluídas da 

história. 

Lopes e Galvão (2001) discutem essas idéias nas pesquisas em História 

da Educação e destacam seu importante papel para se compreender diferentes 

realidades. Segundo essas autoras, levantar essas questões é de fundamental 

importância para se compreender a história da educação brasileira, que é 

direcionada para uma sociedade tão diversa como a nossa e para demonstrar para 

muitos que:  

 
(...) são profundamente deferentes as histórias da educação do homem e da 
mulher, da criança e do adulto, do negro e do branco, do indígena e do 
judeu... enxergar o “outro” continua exigindo um grande esforço, 
principalmente para os que ocupam o lugar dos que pouco puderam falar ou 
escrever ao longo da história (LOPES E GALVÃO, 2001, p. 41). 
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O “outro” ao qual estou me referindo neste trabalho está presente em 

diversas configurações1 sociais, nas quais se desenvolvem as relações humanas, 

que são também responsáveis pela formação do autoconceito ou da identidade 

pessoal de um indivíduo (D’ADESKY, 2001, p. 109). Leva-se em consideração a 

imagem que um indivíduo faz de si baseada na imagem que lhe é refletida pelos 

espelhos homens que os cercam. Acredita-se que é por meio do processo de 

socialização do ser humano que surgem os referenciais para a criação e os ajustes 

da sua identidade pessoal, em um constante movimento que pode acomodar as 

características do indivíduo, sejam elas inatas ou adquiridas. 

Os debates acerca da construção da identidade negra permeada pelas 

relações estabelecidas dentro da escola no cenário nacional se expandem, mas, 

apesar do crescente número de trabalhos acadêmicos em relação à educação de 

mulheres negras, ainda há muitas questões para serem aprofundadas. 

Antropologicamente falando, os pensamentos de Freire (1979) e de 

Charlot (2001) são análogos quando se referem ao inacabamento do homem, o qual 

nasce em um mundo que já preexiste a ele e, para que participe do processo de 

apropriação do humano presente no mundo, é necessária a mediação de outros 

seres humanos. 

Para Charlot, esse inacabamento faz com que o ser humano esteja 

sempre aberto às transformações, porque, ao chegar ao mundo que já preexiste, “o 

filhote do homem encontra o humano sob a forma de outros homens e de tudo o que 

a espécie humana construiu anteriormente” (2001, p. 25). E cada ser, diz o autor, vai 

                                                
1  Utilizarei o conceito de figuração ou configuração nos moldes do pensamento do sociólogo alemão 
Norbert Elias (1988, p. 15), que os utiliza para definir os espaços onde os seres humanos se inter-
relacionam de forma interdependentes, e onde ocorrem conflitos e tensões imperceptíveis.  
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se transformando em sujeito humano quando vai se apropriando do humano que já 

existe no mundo antes de sua chegada. 

É na família, primeiramente, que a criança, nos anos iniciais de sua vida, 

estabelece relações que demonstram até que ponto ela é aceita no mundo e, às 

vezes, só passa a perceber que tipo de ajustes é necessário fazer quando fizer parte 

do mundo social fora do convívio familiar. 

Fora de casa, o indivíduo percebe o grau das adaptações que precisam 

ser feitas para conviver com outros seres humanos. Para alguns, esse processo 

pode ocorrer de forma natural e por escolha própria, mas para outros a marca que 

os torna “diferentes e inferiores” independe de sua vontade. 

O “outro”, presente nas relações, geralmente é responsável pelos 

referenciais que normatizam o indivíduo e contribuem fortemente na construção da 

sua identidade, que poderá atender ou não aos padrões do grupo de maior poder e 

prestígio social. E aqueles que não puderem se identificar com o grupo social 

dominante, em qualquer configuração social adquirirão, em relação a estes, uma 

identidade fragmentada (Louro 1999). Como não são conhecidos e aceitos como 

membros efetivos do corpo social, tornar-se-ão pessoas com um grau elevado de 

baixa auto-estima, vindo a desenvolver até, conseqüentemente, a crença numa 

errônea inferioridade. Conforme Glat (1989), 

 
(...) é através da análise das práticas diárias dos indivíduos que se pode 
chegar a uma compreensão da dinâmica da personalidade de uma pessoa, 
ou das características e atitudes de um grupo social. E, indo mais além, é a 
partir dessa perspectiva que se pode entender melhor os fenômenos sociais 
ou históricos globais (GLAT, 1989, p. 37). 
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Em se tratando dessa socialização no contexto educacional, acontece um 

triplo movimento de humanização, subjetivação e socialização que se considera 

indissociáveis. É um processo de apropriação do mundo que se chama aprender – 

processo de aprender. E para que se aprenda, é necessário que esse processo seja 

orientado por outros seres humanos, sejam mães, outros parentes ou instituições. 

Na escola, a criança vem cada vez mais cedo repartir as atenções e os 

cuidados da professora com os outros companheiros de turma (LOPES, 2006). É 

uma das primeiras disputas referenciadas sob a ótica do grupo, do qual podem 

surgir atitudes preconceituosas e/ou estigmatizantes que afetam profundamente a 

vida de um indivíduo. 

A pessoa que é estigmatizada geralmente possui um traço que a difere da 

maioria. E, assim, ela passa a ser rotulada de negra, homossexual, deficiente 

mental, judeu, etc. No dizer de Glat,  

 
(...) em qualquer grupo social em que se compartilha um conjunto de 
valores em relação ao qual os indivíduos são situados, cada um é percebido 
e tratado pelos outros de acordo com as características presumíveis da 
categoria social à qual pertence (GLAT, 1989, p.18). 
 

 

Aliás, a porção pior de alguns indivíduos leva a rotular a todos que fazem 

parte de uma mesma configuração social. Quando alguém é rotulado por uma falta, 

conforma sua identidade pessoal de acordo com as características que lhes são 

atribuídas e passa a agir segundo os padrões de comportamento esperados. 

O papel de estigmatizado determina suas oportunidades, suas relações 

sociais, experiências e expectativas. O indivíduo passa a ser visto apenas pela sua 

característica estigmatizante. Segundo Elias (2000, p. 27), até mesmo o próprio 
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nome dos indivíduos que estão de fora numa relação de poder consegue trazer 

implicações de inferioridade e desonra. 

A inquietação em mim gerada a partir dessas reflexões me remeteu de 

imediato à problemática dos meus pares, uma vez que o interesse em pesquisar 

questões étnicas, do gênero feminino, ligadas à educação, tem relação com as 

dificuldades que encontrei como mulher, negra e de classe popular, para ascender 

educacionalmente nessa região, pois geralmente quando se decide por um tema de 

pesquisa é porque algo nele chama a atenção do pesquisador, de acordo com 

Pereira (2005 p. 19). 

Tal interesse foi reforçado após conscientizar-me de que tais dificuldades 

não eram somente minhas, mas da maioria dos negros e negras do Brasil. Como 

também pelo fato de haver essa abertura para as pesquisas qualitativas e para a 

utilização de fontes até então desprestigiadas. 

Na tentativa de costurar e organizar a nossa2 produção escrita de forma 

simples e de fácil leitura, subdividimos o nosso texto em cinco capítulos. Nesse 

capítulo introdutório, justificamos a importância do presente estudo, bem como o 

objetivo e alguns conceitos teóricos essenciais para a compreensão das questões 

discutidas no decorrer do trabalho. 

No primeiro capítulo, estaremos relacionando problemas da educação 

ligados a questões étnicas e de gênero no período estudado. Segundo Saviani 

(1997, p. 5), a década de 80 foi uma fase de grandes mobilizações, em que se 

                                                
2 A partir desse momento utilizarei o pronome “nós” porque acredito que o processo de construção do 
conhecimento é coletivo. Nesse sentido, Umberto Eco (2003) afirma que escrever é um ato social e 
dizemos nós também por presumirmos que o que afirmamos possa ser compartilhado pelos leitores 
(p. 120). 
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começava a colher os frutos das lutas pela democratização e tanto o Movimento 

Negro Unificado (MNU) quanto os Movimentos Feministas fizeram-se presentes 

nesses momentos. 

Os educadores se rearticulavam cheios de esperanças, pois esperavam 

que as transformações políticas por que o país passava, na transição do período de 

ditadura militar para a Nova República, servissem de berço para desenvolver, no 

campo educacional, um sentido de universalização da escola pública, pautado nos 

ideais de um ensino de qualidade para todos os brasileiros. 

Nesse período, as questões de discriminação e de marginalização da 

raça negra, especificamente das mulheres negras na sociedade como um todo, 

começavam a despontar como novo objeto de estudo nas pesquisas científicas de 

Lopes e Galvão (2001). 

No segundo capítulo, faremos uma revisão da literatura sobre História 

Oral, método utilizado para dar voz às mulheres negras de nosso estudo. Por meio 

desse método, é possível a preservação da cultura e dos saberes populares 

cientificamente organizados. 

Trataremos ainda, nesse capítulo, de alguns cuidados referentes à 

metodologia utilizada para dar suporte à análise dos depoimentos, lançando mão 

dos aportes teóricos defendidos por Glat (1989); Bosi (1999); Montenegro (1992) e 

Thompson (1992). 

Em seguida, o terceiro capítulo será destinado à pesquisa de campo, no 

qual apresentaremos algumas características da comunidade onde as mulheres em 

estudo nasceram e onde a maioria reside até hoje e das escolas em que estudaram. 
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Mostraremos também os procedimentos para obtenção dos dados a partir dos 

documentos das escolas e das entrevistas com doze ex-alunas dessas escolas.  

No quarto capítulo, procederemos à análise dos depoimentos das ex-

alunas negras sobre suas memórias da escola, mediante os quais a voz do cotidiano 

de mulheres do meio popular de Buíque poderá contribuir nas reflexões sobre 

elementos construtores de suas identidades. 

E, por fim, apresentaremos as considerações finais dos dados analisados 

assim como sugestões para futuros estudos na área. 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO ESCOLAR DE MULHERES NEGRAS 
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“A voz de minha avó”. 

ecoou obediência 

aos brancos-donos de tudo.” 

 

        (Conceição Evaristo) 

 

Neste capítulo, trataremos dos elementos teóricos e históricos que nos 

ajudam a compreender o processo de escolarização das mulheres negras em nosso 

pais, a partir de uma reflexão sobre o papel da escola, da história dos negros no 

Brasil, destacando alguns dos movimentos sociais desses grupos que ganharam 

força, e esta repercutiu em algumas mudanças na legislação e políticas 

educacionais.  

 

 

1.1. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

Ao tratarmos da educação escolar destinada aos negros em geral e, 

especificamente, das mulheres negras em nossa sociedade, acreditamos na 
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pertinência de fazer algumas reflexões sobre a Escola e sua função social, porque 

depois da família a escola é a segunda instituição responsável pelas relações de 

sociabilidade de crianças e jovens. 

Ao nascerem, os seres humanos se encontram mergulhados em cultura e 

esta naturalmente será uma das principais influências para o seu desenvolvimento. 

Acredita-se na pertinência dos que trabalham na perspectiva de que a interação 

social propicia as aprendizagens que alimenta a criança em novas formas de agir no 

mundo. 

Vygostsky (1988) foi um dos que centralizavam essa crença no processo 

histórico-social, onde o papel da linguagem é consideravelmente importante para o 

desenvolvimento do indivíduo. A questão central estudada por ele é a aquisição do 

conhecimento por meio da interação do sujeito com o meio. Para ele, o sujeito é 

interativo e estabelece relações intra e interpessoais e de troca, fenômeno 

denominado mediação. 

Segundo esse autor, o processo de internalização envolve uma série de 

transformações que se inter-relacionam entre o social e o individual. E ele afirma 

que “todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas, e, 

depois, no interior da criança” (p. 75). Esse teórico sempre considerou o processo de 

desenvolvimento humano dando ênfase à dimensão sócio-interacionista, dimensão 

essa que é contemplada nas relações que ocorrem no ambiente escolar. 

Nesse modelo, a criança é reconhecida como um ser pensante, capaz de 

vincular sua ação à representação de mundo que constitui sua cultura. E a escola é 

o espaço e o tempo onde o processo de ensino-aprendizagem envolve diretamente 
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a interação entre os sujeitos. Portanto, nos baseamos nessas concepções para 

evidenciar a fala de nossas depoentes sobre as suas relações dentro da escola. 

Nesse processo, as crianças passam a conviver na escola com seus 

colegas de turma, cada vez mais cedo, pois aqui já não se relaciona apenas com a 

família, mas com seus pares. Nesse momento, elas passam a disputar com os 

companheiros a atenção e os cuidados do professor, como também a aprendizagem 

de valores e regras. É uma experiência que contribui para a construção de suas 

identidades (LOPES, 2007). Desse modo, as experiências escolares carecem ser 

levadas mais a sério, porque podem definir uma trajetória escolar de sucesso ou 

não. 

Fauconnet (1978), ao defender as idéias de Durkheim ressalta que a 

educação é: 

 

“A ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 
encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio 
especial a que a criança, particularmente, se destine”. 
 
 

Cada indivíduo pode se dividir em dois seres: um individual (virtual), que 

se relaciona consigo mesmo; e outro que é um complexo de idéias, sentimentos e 

hábitos que se exprimem em nós, não na individualidade, mas em todas as outras 

relações: nas crenças religiosas, nas tradições e nas opiniões coletivas. Esse 

conjunto forma o ser social. E a constituição desse ser em cada um de nós é o fim 

da educação. 
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Assim, aparece a importância da educação, porque esse ser social não 

nasce com o homem nem se desenvolve na espontaneidade. A própria sociedade, 

em processo de formação, tira de seu seio todas as forças morais. Diz Fauconnet: 

“Ao ingressar na vida, a criança não traz mais do que a sua natureza de indivíduo” 

(Durkeheim, apud Fauconnet, 1978, p.  41). 

É preciso que a educação se encarregue de acrescentar ao ser uma 

natureza capaz de vida moral e social para criar no homem um novo ser. Como o 

homem é diferente dos outros animais, dotado de múltiplas aptidões que a 

sociedade supõe, não se pode transmitir simplesmente por hereditariedade, mas por 

meio da educação. Sociedade e indivíduos são interdependentes um do outro, e 

para que o primeiro se melhore é necessário que o segundo também se melhore. A 

ação exercida pela sociedade por intermédio da educação engrandece e torna o 

homem uma criatura verdadeiramente humana.  

Dentre tantas funções sociais que a escola exerce, não podemos deixar 

de destacar a sua responsabilidade em relação à perpetuação das desigualdades 

sociais. Levando-se em consideração as diferenças socialmente construídas diante 

da escola e da cultura, tratar a todos de forma homogênea é injusto e acaba 

favorecendo os mais privilegiados. 

Segundo Bourdieu (1998), existe uma estreita relação entre o perfil da 

família e o sucesso ou fracasso escolar de seus filhos, ou seja, a formação cultural 

dos pais e até de outros antepassados influenciam no processo educacional. Essa 

herança, diz Bourdieu, define não só a diferença no começo da vida escolar, como 

também nas taxas de êxito na escola. O grau de titulação dos pais, aliás, o nível 



 15 

global da família define todo o percurso escolar e o ingresso no ensino superior, 

afirma Bourdieu. 

Diante do exposto, preferimos enveredar pelos estudos e pesquisas que 

tratam da Relação com o Saber estudada por Charlot (2005). Esse autor, ao 

trabalhar com pesquisas tanto na Inglaterra quanto em várias partes do mundo, 

inclusive aqui no Brasil, sobre a relação com o saber (aprender), afirma que há 

realmente uma estreita relação entre a posição do filho na escola e o grau de 

estudos dos familiares. Mas esse fato não pode ser determinante. 

Isso nos leva a pensar nas exceções de indivíduos que, mesmo 

pertencendo à família de classe popular, conseguem obter um grau de estudo 

elevado ou até mesmo pensar o que acontece com crianças e jovens que embora 

possuindo todas as condições favoráveis, e até pertençam a famílias com um alto 

grau de capital cultural a ser transmitido, não conseguem progredir nos estudos 

(Charlot,  2001 p. 16). 

O autor ainda ressalta que existe a possibilidade de se complementar os 

estudos da relação com o saber por outro ângulo, diferentemente da opinião de 

Bourdieu, ou seja, “a partir de comportamentos diferentes, no interior de uma mesma 

classe social, em face de diferentes tipos de saberes ou de aprendizagens” 

(CHARLOT, 2001). Para o autor, é importante que o ser humano desperte o desejo 

de aprender, porque só se aprende o que é importante. Isso possui um significado 

para o indivíduo. 

O que acontece na escola é de fundamental importância para a formação 

de cidadãos capazes de conviver e dialogar com a diversidade cultural e histórica do 

Brasil, além de promover é claro, uma maior identificação dos estudantes com os 
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conteúdos e práticas ensinados na escola. São fatores que influenciam diretamente 

o desejo de aprender, como também a auto-estima do educando.  

Portanto, cabe à escola reconhecer que tanto as pessoas que fazem a 

escola como as que formam a sociedade apresentam aspectos que a diferenciam: 

têm especificidades de gênero, raça/etnia, de religião, de opção sexual, de valores e 

de outras diferenças que são definidas a partir de suas histórias individuais.  

Na maioria das vezes, são essas diferenças, que estão presentes na 

construção identitária das pessoas, são causadoras de relações desiguais. O 

estereótipo funciona como um carimbo que define antecipadamente quem são e 

como são as pessoas, alimentando os preconceitos. Segundo RIBEIRO et al (2007):  

É uma generalização sobre um grupo de pessoas que compartilham certas 
qualidades características (ou estereotípicas) e habilidades. È utilizado em 
sentido depreciativo e negativo, considerando-se que os estereótipos são 
crenças ilógicas que podem ser modificadas com uma prática educativa 
adequada (p. 2.). 
 
 

Dessa forma, o etnocentrismo aproxima-se também do preconceito, que 

pode ser pensado como algo que vem antes (pré) do conhecimento (conceito). Isto 

é, antes de conhecer já defino “o lugar“ daquela pessoa ou grupo. Nessa perspectiva  

considera-se que essa seja uma postura segregacionista, uma vez que menospreza 

o valor dos indivíduos que pertencem a outras culturas.  

Diante do exposto, podemos destacar que é no ambiente escolar onde as 

crianças e jovens podem perceber que somos diferentes e que essas diferenças não 

devem ser a causa de relações desiguais. Aliás, nesse ambiente eles podem 

perceber que é possível ser sujeitos da transformação de uma sociedade em que 

haja direitos iguais e respeito pelas diferenças. 



 17 

 

 

1.2. A NEGRITUDE EM QUESTÃO 

 

 

No Brasil, há vários grupos que construíram seus referenciais culturais e 

identitários ao longo da história. Mas os negros e negras em geral, desde o início da 

escravidão, foram cercados por todos os lados por espelhos eurocêntricos, onde o 

padrão de beleza predominante e aceito é o branco, sua história e sua cultura. 

Há uma grande quantidade de pessoas em nossa sociedade que, para 

justificar o estado de coisas dispensado aos negros da diáspora3 e aos seus 

descendentes, acusam os próprios negros, quando estes têm atitudes racistas 

contra sua própria gente, também de racistas, principalmente quando almejam para 

seus filhos uma vida menos atribulada do que a que tiveram. 

Esse fato vem acontecendo desde muito tempo e é tido como um 

agravante quando pessoas com pouco conhecimento, sejam elas brancas ou 

negras, não compreendem e acusam os negros e negras de preconceito contra eles 

mesmos: quando se casam com loiras ou quando declaram publicamente que não 

gostam de negros, menosprezando e discriminando seus próprios irmãos de cor. 

Na verdade, o que aconteceu e continua acontecendo com os afro-

brasileiros foi a internalização dessa imagem negativa e inferiorizada que foi 

                                                
3 Utilizamos a palavra – de acordo com as concepções de Nascimento, 2003, p. 27 – “diáspora” no 
sentido de dispersão geográfica de um povo que, mesmo espalhando-se pelo mundo em novas 
condições sociais e históricas, mantém o elo com sua origem e sua identidade”. 



 18 

socialmente construída e que perdura até os dias atuais. Ela está relacionado com 

vários fenômenos, dentre tantos destaca-se o processo de branqueamento 

implantado no Brasil quando “libertaram os escravos,” em 13 de maio de 1888, e 

abriram as portas para os imigrantes europeus (BRASIL, 2005, p. 21). Houve 

autoridade pública, nesse período, que tinha como expectativa a extinção da 

“maldição do sangue negro” do país em um prazo de 100 anos após a dita 

“abolição”. 

Fernandes (1979, p. 206/207) dá vários exemplos de expressões 

depreciativas ligadas às aparências físicas dos afro-brasileiros que são comumente 

utilizadas em nosso cotidiano. Esse preconceito de marca foi bem definido por Oracy 

Nogueira quando estudou, entre tantos fenômenos étnico-raciais, o estado atual das 

relações entre os componentes de brancos e de cor da população brasileira, ao 

colocar o preconceito racial no centro dos estudos das relações raciais no Brasil 

desde a década de 1950. 

Nogueira tomou como base uma comparação das relações raciais entre o 

Brasil e os Estados Unidos, que resultou na distinção do preconceito racial de marca 

e de origem. Aqui, no Brasil, o preconceito racial é de marca, diz a autora – porque 

está vinculado à aparência física e a manifestações gestuais etc, “em função do grau 

de mestiçagem, de indivíduo para indivíduo, decidir sua inclusão ou exclusão na 

categoria de negro”. Nos Estados Unidos, o preconceito racial está ligado 

fundamentalmente à hereditariedade, independentemente de o indivíduo possuir 

traços do fenótipo negro. 

Porém, Nascimento (2003, p. 47) utiliza a expressão “sortilégio da cor” 

para ilustrar que a idéia de “raça” e categorias subjacentes possui significados 
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diferentes em sociedades distintas. Mas, segundo ela, existe um elo entre as 

diversas modalidades da categoria de “raça” com diferentes formas de operação 

social que estão fundamentadas tanto no supremacismo branco quanto no 

etnocentrismo ocidental. 

Na visão dessa autora, não existe diferença entre preconceito de marca e 

de origem. “Marca é simplesmente o signo da origem; é através da marca que a 

origem é discriminada, sendo esta, e não o fenótipo em si, o alvo da discriminação” 

(NASCIMENTO, 1981, p. 12). 

Ainda com base nas idéias de Nascimento (2003), a utilização do termo 

“raça” socialmente construída, que atualmente vem acompanhado de etnia, é 

utópico e enganoso. Pode-se eliminar o vocábulo do imaginário social, mas as 

diferenças físicas visíveis “continuariam” tipificadas e interpretadas pelo senso 

comum que constrói socialmente as “raças simbólicas“. Apesar de o termo etnia 

conter aspectos culturais distintos de “raças” biológicas, isso pode esconder o velho 

critério da inferioridade racial. 

Outro neologismo que vem sendo utilizado pelos militantes do Movimento 

Negro com a intenção de sublinhar a comunidade entre os negros da diáspora 

africana localizados em qualquer parte é o termo afrodescendentes, que nos remete 

aos... 

 
 
[...] povos antes rotulados de “negros”, expressão originária do regime 
escravista e que faz referência apenas à cor da pele, seriam mais bem 
identificados por um nome que remetesse à origem africana e às dimensões 
cultural, histórica e social em comum entre os povos que partilham essa 
origem (NASCIMENTO, 2003 p. 49). 
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Uma grande parte das diferenças presentes nas configurações nas quais 

essas mulheres fizeram parte foram originadas a partir de relações desiguais. Na 

prática, as diferenças são marcas que sobressaem e causam danos, porque, 

segundo Fernandes (1979, p. 160), “a simples negligência de problemas culturais, 

étnicos, raciais numa sociedade nacional tão heterogênea indica que o impulso para 

a preservação da desigualdade é mais poderoso que o impulso oposto, na direção 

da igualdade crescente”. 

Diante das observações feitas a respeito de elementos que contribuem 

para a construção da identidade negra, esboçaremos algumas considerações em 

relação à teoria da degenerescência, que vem provocando insistentemente na 

maioria dos negros e negras afro-brasileiros esse sentimento de incompetência. 

O psiquiatra maranhense Nina Rodrigues é considerado o primeiro 

estudioso das questões do negro no Brasil. Baseado na teoria da degenerescência 

de caráter da inferioridade dos negros africanos, ele acreditava ser necessário 

“limpar a raça” brasileira, por meio do processo de embranquecimento já 

mencionado na primeira parte do capítulo. 

Essa teoria tanto defendia o racismo biológico quanto era totalmente 

avessa à mistura racial, porque para ele isso levaria à degeneração da espécie. 

Destarte, ele próprio e seus seguidores, a seguir, passam a defender uma mistura 

das raças com o intuito de diminuir a base inferior brasileira – de origem africana – 

na esperança de prevalecer o elemento branco na constituição do povo brasileiro. 

Essa política do embranquecimento estava fundamentada em duas 

premissas: primeiro, havia claramente um incentivo à imigração européia em massa, 

apoiada pelo Estado; e depois a subordinação da mulher negra, que, além de servir 
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a branca para manter o sangue ariano, ainda tinha que servir sexualmente ao 

senhor. 

 
 
 

1.3. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Sem pretender traçar uma cronologia fiel sobre a história da educação 

oferecida à população negra no Brasil desde os tempos da colônia, suscitaremos a 

seguir alguns fatos que acreditamos pertinentes para ajudar na compreensão do 

trabalho aqui exposto. 

Durante muito tempo, os negros não tiveram acesso á educação escolar, 

porque se acreditava que esse tipo de prática poderia ameaçar a estabilidade da 

sociedade escravista no mundo inteiro. Aqui, no Brasil, essas determinações 

vigoraram e podem ser confirmadas nas palavras que estabelecem a reforma do 

ensino, em 1837, que diz: “Eram proibidos de freqüentar a escola: os que sofressem 

de moléstias contagiosas e os escravos e os pretos africanos, ainda que livres e 

libertos”(FONSECA, 2001 p. 29). A educação dos negros era vista como perigosa e 

ameaçadora aos olhos da classe dominante. 

Essa proibição estava baseada em duas premissas: a primeira tinha 

relação com o perigo que a educação causaria ao trabalhar o desenvolvimento 

intelectual dos negros, e a segunda estava relacionada à influência negativa que um 

povo sem cultura poderia causar no meio escolar. 
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Assim, a educação desse grupo era vista como uma ameaça porque 

poderia promover o desejo de liberdade ou contaminar os não - negros com os 

costumes de um povo “bárbaro, incivilizado e primitivo” (CUNHA,1999, p. 59). O 

trabalho realizado por essa autora presta excelente contribuição ao processo de 

discussão do branqueamento e da incivilidade dos negros perante a sociedade 

brasileira, marcada pelo estereótipo da feiúra e da inferioridade dos africanos como 

forma de justificar o comércio de seres humanos pelos colonizadores. 

A proibição da difusão da leitura e da escrita entre os negros e o combate 

às suas influências na formação da boa sociedade brasileira estão materializados na 

negação de acesso aos estabelecimentos de ensino, que sempre foram tidos como 

importantes mecanismos de controle de uma sociedade composta por muitos 

trabalhadores escravos. 

Depois de três décadas, houve mudanças significativas em relação à 

educação escolar, de modo que por volta de 1871 a educação deixou de ser 

considerada uma ameaça e transformou-se em importante fator de desenvolvimento 

social, havendo uma inversão de pensamento num curto período de tempo.  

Dentre as discussões para a aprovação da Lei do Ventre Livre em 1871, 

surgiu uma concepção de educação moderna, que deveria ser estendida aos negros 

como um elemento útil de transição para o trabalho livre (FONSECA, 2001, p. 31). 

Porém, quando se passa a estudar a condição do negro após a dita 

“abolição da escravatura” em 13 de maio de 1888, percebe-se claramente o 

desprezo com que foram tratados os libertos (FERNANDES, 1979). Depois de mais 

de 100 anos de “liberdade”, ainda hoje nos defrontamos com graves problemas 
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causados pela discriminação contra afrodescendentes4 dentro das escolas, em 

nosso país. 

Na busca pela igualdade de direitos, de oportunidades e de superação da 

discriminação, tanto racial quanto da mulher, a educação escolar vem sendo 

utilizada como um dos principais instrumentos de discussão e proposição de 

estratégias de combate à violência (física, psicológica e simbólica). 

Mesmo acreditando no poder da educação formal, os intelectuais 

militantes brasileiros, que vinham atuando desde longa data para dar visibilidade à 

gama de dificuldades enfrentadas pelos afrodescendentes, logo perceberam que a 

mesma educação que se pensa libertadora segrega. Ainda hoje, prega-se uma 

educação escolar do embranquecimento cultural (NASCIMENTO, 1978; MUNANGA, 

1996; SANTOS, 2005). A educação, além de eurocêntrica, desqualificava / 

desqualifica o continente africano e inferiorizava / inferioriza os negros racialmente. 

Segundo Nascimento: 

 
O sistema educacional [brasileiro] é usado como aparelhamento de controle 
nesta estrutura de discriminação cultural. [...] Se consciência é memória e 
futuro, quando e onde está a memória africana, parte inalienável da 
consciência brasileira? 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? Quando há alguma 
referência ao africano ou negro, é no sentido do afastamento e da alienação 
da identidade negra (NASCIMENTO, 1978, p. 95). 
 
 

Não é de hoje que se reivindica um tratamento para superar as 

desvantagens do povo negro na escola. Já na década de 50, o Teatro Experimental 

do Negro (TEN) preconizava o estudo do Continente Africano e dos africanos, como 

                                                
4 Essa expressão afrodescendente vem sendo utilizada pelos militantes negros na 
contemporaneidade para identificar os descendentes de escravos africanos que por muito tempo 
foram tratados de forma pejorativa, relacionada à inferioridade e ao estereótipo que foi construído 
com base no preconceito e na discriminação racial. 
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também a contribuição dos negros na formação do povo brasileiro e da cultura 

negra. No dizer de Rasembalg (1979), as reivindicações pleiteadas pelos seus 

representantes primavam sobre: racismo, cultura negra, educação, trabalho, mulher 

negra e política internacional. 

De acordo com essas idéias, o TEN oferecia educação comunitária para 

operários, empregados domésticos, favelados sem profissão, etc., que se reuniam à 

noite para aprender a ler e escrever. Além disso, também ofereciam cursos de 

iniciação à cultura geral, como também de teatro. 

O pensamento que reinava entre os participantes do TEN conseguiu 

atrelar ao processo de alfabetização a valorização da “gente de cor” por meio da 

“compreensão de que o processo de libertação das massas dos homens de cor do 

seu estado de marginalização social devia se assentar na educação...” 

(NASCIMENTO, A. 1966 apud NASCIMENTO, E. 2003, p.289). Só assim, se poderia 

contribuir para modificar as condições sócio-econômicas do povo negro. 

Dentre as discussões levantadas pelo TEN que privilegiavam a educação 

e se aproximam do tema em foco, destacamos: o combate à discriminação racial e à 

veiculação de idéias racistas nas escolas; melhoria das condições de acesso da 

comunidade negra ao ensino; reformulação dos currículos escolares visando à 

valorização do papel do negro na História do Brasil; introdução de matérias como 

História da África e línguas africanas; participação dos negros na elaboração dos 

currículos em todos os níveis e órgãos escolares. Na próxima seção, 

aprofundaremos essa discussão sobre aspectos legais que envolvem a relação 

entre raça e cidadania. 
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1.4. AMPARO LEGAL À EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE  

 

Nas discussões preliminares à elaboração do texto da Constituição 

Cidadã de 1988, a Comissão Nacional do Negro apresentou, em 1986, várias 

sugestões de medidas para promover a igualdade social no sistema educacional, 

dentre as quais destaca-se a proposta  de que o processo educacional deveria 

respeitar todos os aspectos da cultura brasileira; a obrigatoriedade da inclusão nos 

currículos escolares de primeiro, segundo e terceiro graus do ensino da História da 

África e da História do Negro no Brasil. Muitas dessas sugestões foram 

contempladas na Carta Magna de 1988, resultante dos debates realizados pelos 

movimentos sociais, inclusive do MNU. 

 O artigo 3º refere-se aos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, apontando para a necessidade de construção de uma sociedade livre e 

justa, em que se garanta o desenvolvimento nacional mediante a erradicação da 

pobreza e da marginalização e da redução das desigualdades sociais e regionais, 

promovendo o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou 

quaisquer outras formas de discriminação. 

E para complementar, o artigo 210 orienta sobre o respeito devido pela 

educação aos valores culturais. Nesse sentido, o artigo 242, parágrafo 2º, destaca 

que o ensino de história deve levar em consideração “a contribuição das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro”. 
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Como se evidência, cidadania foi palavra de ordem na década de 1980. A 

sociedade brasileira se mobilizou na luta pela democracia em busca de soluções 

para os problemas do cotidiano, entre os quais figuravam as reivindicações por 

saúde, escola, moradia, respeito pela cidadania e combate a toda forma de 

discriminação (homossexuais, negros, mulheres, etc.). 

Na década de 80, alguns Estados e Municípios aprovaram normas 

constitucionais sobre educação e relações raciais, entre eles podemos citar os 

Estados da Bahia, do Rio de Janeiro e de Alagoas. Ainda por força do MNU, 

ocorreram mudanças em Belém, Aracaju, São Paulo, Goiânia, Florianópolis, Belo 

Horizonte, Distrito Federal e outras localidades, que promulgaram leis dispondo 

sobre a inclusão no currículo escolar da rede municipal de ensino de primeiro e 

segundo graus, conteúdos programáticos relativos ao estudo da História da África e 

da cultura afro-brasileira na formação sócio-cultural brasileira. 

Como podemos perceber, alguns Estados e Municípios já vêm 

construindo uma prática de promoção da igualdade racial, a partir de uma 

bibliografia afro-brasileira, já há algum tempo, podendo servir de referência, como o 

exemplo do Município de São Paulo. A escolha desse Município se deu porque ele 

tem sido palco de diversas manifestações históricas do MNU em prol de uma 

educação para a igualdade. 

A partir de lugares distintos, vários acontecimentos políticos levaram o 

Município a desenvolver projetos que ligam a temática étnico-racial à área da 

educação. Em 1984, foi criado o primeiro Conselho Estadual de Participação da 

Comunidade Negra, que se tornou inspiração para outros Estados da Federação. A 
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instituição desses Conselhos tinha como principal objetivo “fazer um recorte de cor 

nas políticas públicas” (BENTO, SILVEIRA, CHINALLI, 2005). 

Por pressão do MNU, em 1989 o Município de São Paulo criou a CONE –

Coordenadoria Especial dos Assuntos da População Negra – para tratar de 

questões raciais não só na Secretaria de Educação, mas também em outras 

secretarias. Desde então, várias ações foram praticadas em relação à educação 

étnica, as quais merecem destaque: 

Em 2001, por exemplo, o MNU, em parceria com a CONE, colocou em 

prática uma proposta de trabalho na área da educação. Já existia o Projeto Vida, no 

nível de secretaria, que discutia ações sócio-educativas e suplementares, mas era 

utilizado para promover a igualdade racial. Nesses moldes, surge a idéia de 

implantação de uma bibliografia afro-brasileira para a rede municipal de educação. 

Por meio dessas ações, foi possível a análise de 800 títulos, resultando 

na escolha dos 40 que abordavam a temática racial e sendo estes em seguida 

distribuídos nas escolas do Município. Porém, para não se correr o risco de os livros 

serem esquecidos nas salas de leitura, o Projeto Vida, a Cone, em parceria com o 

Ceert (Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades) e o Círculo 

de Leitura, propuseram a utilização desse material para um estudo com os 

professores da rede. 

Trabalharam com 1.600 professores, o que resultou em várias 

publicações que abordavam a temática racial, com objetivos definidos para a 

implementação de políticas públicas de promoção da igualdade. Vejamos as 

palavras de um dos maiores articuladores do MNU: “Não basta criar um novo 

conhecimento, é preciso que alguém se reconheça nele. De nada valerá inventar 
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alternativa de realização pessoal e coletiva, se elas não são apropriáveis por 

aqueles a quem se destinam”. (Bento, Silveira, Chinalli, 2005, p. 37, apud Milton 

Santos). 

 

1.5. EXEMPLO DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 

 

Refletindo sobre as palavras de Santos citadas acima, quando fala sobre 

o sentido das mudanças e lugar que essas mudanças devem ocupar na vida de 

quem delas carecem – moradores das comunidades quilombolas, gestores e 

educadores - , resolvemos apresentar um exemplo de educação vivenciada em uma 

comunidade quilombola.  

 Como a comunidade alvo do nosso estudo atualmente vem se 

articulando para se autodefinir como comunidade quilombola, poderemos fazer um 

contraponto entre a educação vivenciada no Mundo Novo (comunidade do presente 

estudo) com a educação de São Miguel dos Pretos, em Restinga Seca – RS 

(comunidade remanescente de quilombos que já adquiriu seu reconhecimento na 

Fundação Palmares oficialmente). 

O trabalho foi desenvolvido por Paré, Oliveira e Velloso (2007). Logo na 

introdução do trabalho, essas autoras levantam uma discussão que interessa a 

todos e todas que estudam essas questões, pois “não basta que a sociedade 

obtenha o conhecimento sobre esses grupos, mas também que a população 

quilombola se veja dentro da sociedade atual. Desde a obrigatoriedade do estudo da 

História e da Cultura Afro-Brasileira e da África vêm se abrindo precedentes para o 
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ensino e a aprendizagem das comunidades quilombolas, bem como dos modos de 

viver nos quilombos contemporâneos se (..)“ Tudo deve ser levado em consideração 

na hora da formação de um novo conceito de educação brasileira.  

De acordo com os levantamentos de dados desse trabalho que foram 

realizados com base no Censo Escolar de 2004, são 49.722 alunos e alunas 

matriculados nas escolas dessas comunidades em todo o Brasil, com 62% 

localizados na Região Nordeste. O atendimento as escolas quilombolas vem se 

dando por intermédio do MEC, sob o amparo do Fundo de Fortalecimento da Escola 

(FUNDOESCOLA), que, além da arquitetura planejada, com reformas e construção 

de prédios, priorizam espaços adequados e a construção da “casa do professor”, 

pois geralmente as localizações destas são de difícil acesso. 

No caso específico da Comunidade de São Miguel dos Pretos, localizada 

na zona rural do Município de Restinga Seca, centro do Estado do Rio Grande do 

Sul, vamos conhecer como essa comunidade vem se articulando para inserir sua 

cultura no processo educacional.  

Desde 1950, os quilombolas dessa região iniciaram sua busca por 

educação formal para seus filhos e filhas. Após um levantamento realizado por eles 

sobre a quantidade de alunos da comunidade, as autoridades construíram o prédio 

da Escola Municipal Manoel Albino Carvalho, em substituição à escola antiga, que 

possuía duas salas e era feita de madeira. A escola nova deu um novo sentido à 

comunidade, inclusive por ter recebido o nome de um dos seus ancestrais. 

A escola atende na modalidade do ensino de 1ª à 8ª séries, cujos alunos 

ao concluírem essa etapa, são encaminhados para a cidade, onde continuam os 

processos de escolarização. Na época da realização dessa pesquisa, os moradores 



 30 

estavam se articulando para pleitear um ônibus escolar para o transporte dos 

estudantes. 

Há uma visível valorização do ensino formal pela comunidade, pois toda 

criança freqüenta a escola. As autoras salientam ainda que “verifica-se uma 

distância entre o ambiente escolar e a vivência na comunidade” (Paré, Oliveira e 

Velloso, 2007). Por exemplo, o plano curricular é formado com base no currículo 

geral do Município, ou seja, não priorizou nenhuma iniciativa que envolvesse 

projetos específicos para o estudo da cultura afro-brasileira e africana. 

Como exemplo de busca pela inter-relação escola comunidade foi citado 

apenas um projeto de dança que se iniciou em 1990 na comunidade e se estendeu 

até a escola. Esse fato, na época da pesquisa, era tido como motivo de agregação 

das crianças e jovens, como também motivo de orgulho para as famílias daquela 

comunidade. Um ponto negativo surgiu quando a dança passou a ser exclusividade 

dos alunos e alunas que freqüentavam a escola; os que se dirigiam para a cidade 

automaticamente são excluídos do grupo. 

Como se pode evidenciar, a educação da comunidade quilombola de São 

Miguel dos Pretos não se diferencia da educação vivenciada na comunidade Mundo 

Novo e na maioria das escolas em todo o país. Não percebemos mudança alguma 

na grade curricular, muito menos nas posturas cotidianas. 

 Há uma vontade de se fazer diferente e de inserir aos conhecimentos da 

base comum os saberes tradicionais das comunidades quilombolas. Para tanto, o 

estudo da história e da cultura afro-brasileira e da África precisa ser vivenciado 

desde as séries iniciais com professores que, além de conhecedores, sejam 

capazes  de se engajar na luta por uma educação anti-racista. 
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Desde o início da procura pela escolarização dos negros que vem lá do 

TEN, várias décadas se passaram, mas, segundo alguns estudiosos das questões 

étnicas, foi necessária a aprovação de mais uma lei para que a sociedade brasileira 

seja lembrada de que ainda se continua excluindo homens e mulheres 

afrodescendentes dentro das escolas brasileiras. 

Estamos nos referindo à aprovação da Lei de nº 10.639/03, publicada no 

Diário Oficial da União em 09/01/2003, que trata da reformulação da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira) e institui a obrigatoriedade e as Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. O 

Parecer CNE/CP 003/2004 foi elaborado pela professora Petronilha Beatriz 

Gonçalves e Silva. Aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em 2004, é 

considerado um documento de essencial leitura para os que lidam com a educação 

e estão engajados com a implantação da Lei nº 10.639/03. 

Com a intenção de instrumentalizar a comunidade que se preocupa com 

medidas para ressarcir os descendentes de africanos dos danos psicológicos, 

materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista e, 

conseqüentemente, evitar políticas explícitas ou tácitas do embranquecimento da 

população e sobretudo do estado de privilégios exclusivos dos grupos com poder de 

governo e de influência nas políticas públicas, explicitaremos a seguir o texto da 

LDB/Lei 10.639/2003: 

O artigo 3º, § 4º, estabelece que o ensino da História do Brasil levará em 

conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia. No artigo 26-A,  
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fica determinado que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 

e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

O § 1º especifica que “o conteúdo programático a que se refere o caput 

deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil”. 

Em seguida, no § 2º fica determinado que os “conteúdos referentes à 

História e Cultura Afro-Brasileira e da África serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, e em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileira”. O § 3º foi vetado, mas ainda não temos conhecimento dos vetos; 

o artigo 79-A – também foi vetado e para concluir, o artigo 79-B institui que o 

calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência 

Negra”. 

No momento em que estamos produzindo este texto surgem notícias de 

que a Lei nº 10.639/03 acaba de ser reformulada pela Lei n° 11.465/08, que foi 

sancionada no dia 10/03/2008 e inclui no currículo oficial da rede de ensino não só a  

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira ed a África, mas 

também  Indígena”. Tal reformulação foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 

11/03/08. 

E para que possamos dar continuidade ao trabalho de transformar 

essencialmente as lembranças das nossas depoentes em conhecimento científico, a 

seguir exporemos algumas questões relativas as lutas e conquistas dos movimentos 

sociais.  
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1. 6. A FORÇA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

  

O período em estudo foi embalado por fatos suscitados com o surgimento 

de várias organizações sociais, acadêmicas e políticas envolvendo a 

representatividade das questões de raça, como por exemplo, a efetivação das forças 

do Movimento Negro Unificado, que surgiu na década de 70 e foi reestruturado 

nesse contexto. Santos (2000) destaca que a década de 80 foi um período em que 

novos contornos significaram o avanço da questão racial dentro do aparelho do 

Estado. Junte-se a essa questão a importância do momento histórico da 

comemoração dos 100 anos da “abolição da escravatura”, considerando-se que 

essa foi a última vez em que o Estado brasileiro se manifestou de forma específica 

sobre a população negra por meio da Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888 (p. 67). 

Segundo o ponto de vista de Soares (2000, p. 269), tudo isso “constitui o 

mais importante salto qualitativo nas lutas da comunidade negra brasileira”, 

evidenciado na criação de ONGs (Organizações Não - Governamentais) Afro-

Brasileiras em todo o País, na fundação do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-

Brasileiros (IPEAFRO) da PUC-SP (1980) e na mobilização do movimento negro 

dentro dos partidos políticos, nos quais foram fundadas também secretarias de 

representatividade do Movimento Negro. 

Nesse mesmo período, surgiram organizações feministas direcionadas 

especificamente às mulheres negras, embora elas estivessem integradas nos 
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movimentos feministas iniciados já na década de 70, pautados nos discursos 

eurocêntricos. 

Foi na década de 1980 que as mulheres negras perceberam que as 

discussões feministas não priorizavam as suas reais necessidades e procuraram 

criar instrumentos específicos de sua organização social e política, pois, enquanto 

as mulheres não - negras estavam nas ruas reivindicando sua participação no 

mercado de trabalho, as negras já vinham sendo responsáveis pelo sustento da 

família desde os tempos de escravidão. 

As militantes negras também perceberam que, enquanto as não -  negras 

participavam das passeatas, batendo nas panelas, exigindo direitos, na retaguarda 

destas estavam as negras no cumprimento dos trabalhos domésticos. 

Portanto, durante a realização do IX Encontro Feminista, que se realizou 

na cidade de Garanhuns, interior do Estado de Pernambuco, as negras tentaram 

colocar em debate assuntos relacionados à sua condição de mulher negra. Não 

encontrando espaço para tais discussões, as negras se rebelaram e saíram do 

encontro com todas as diretrizes traçadas para a realização do I Encontro Nacional 

de Mulheres Negras, a ser realizado na cidade de Valença, no Estado do Rio de 

Janeiro, em dezembro de 1988 (Roland, 2000, p. 239). 

O encontro foi um sucesso, comparecendo representantes de quase todo 

o Brasil, e, a partir de então, vem aumentando a cada dia a quantidade de 

instituições não - governamentais que defendem e estudam questões étnicas e de 

gênero, inclusive com um visível aumento da produção escrita. Mesmo diante de um 

cenário promissor para os estudos de mulheres, de feministas e de gênero, não 
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podemos omitir que existem algumas correntes de resistência a esses temas5, 

porém ainda incipientes diante da complexidade que envolve essa temática, mas 

não em nosso caso. 

Um dos estudos que procuram analisar o surgimento e a consolidação 

desse campo de pesquisa é o trabalho de Carmem Barroso, de 1987, que foi 

apresentado no grupo de trabalho “Mulher e Política”, da Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS). Nele, reconhecidamente, se 

explicita o impacto do movimento feminista para a conscientização e a efetivação 

dos estudos sobre a mulher em diversos aspectos. 

Reconhecer a discriminação racial e o estado de exclusão dos 

afrodescendentes no sistema educacional brasileiro, e principalmente das negras, 

nos auxilia para a compreensão de fatos históricos, mas sem deixar de lembrar o 

que se fez também no período em estudo como medida de reparação e promoção 

da igualdade racial no Brasil. 

 

                                                
5 Existe uma vasta literatura que explica a resistência da utilização das categorias de análises nas 
questões feministas, de gênero e da mulher, para aprofundá-las sugerimos os estudos de Varikas, E. 
1994, p. 63-64 e Costa, C. L. 1998. 
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2. ORGANIZANDO A MEMÓRIA2. ORGANIZANDO A MEMÓRIA2. ORGANIZANDO A MEMÓRIA2. ORGANIZANDO A MEMÓRIA    

  

“A voz de minha mãe 

ecoou baixinho revolta 

No fundo das cozinhas alheias 

debaixo das trouxas  

roupagens sujas dos brancos 

pelo caminho empoeirado 

rumo a favela”.  

 

             Conceição Evaristo 

 

No presente capítulo, apresentamos uma breve discussão teórica sobre 

História Oral, metodologia principal adotada neste estudo, bem como sobre algumas 

de suas características e cuidados importantes a serem tomados quando se trabalha 

com esse tipo de pesquisa. 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO AO MÉTODO 

 

Trabalhar com memórias obtidas por meio de depoimentos, segundo os 

especialistas da área, é um trabalho incalculável que exige aprofundamento e o 

conhecimento dos pressupostos teóricos da História Oral, devido às idas e vindas 
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desafiadoras e freqüentes no processo de coleta de dados (MEIRA, 2006, p. 90). Foi 

assim que aconteceu com a maioria deles, quando fizeram uso dessa metodologia, 

e conosco não foi diferente. 

Essa realidade está posta claramente nas lacunas e falhas que estão 

explícitas no corpo do texto e, principalmente, na coleta das primeiras entrevistas, 

quando padeci de total inexperiência, mas o trabalho foi melhorando, 

perceptivelmente, ao longo de toda a investigação. No dizer de Thompson (1992, p. 

29), “para ser um entrevistador bem - sucedido é necessário um novo conjunto de 

habilidades, entre as quais uma certa compreensão das relações humanas”. 

Segundo ele, há os pesquisadores que adquirem imediatamente essas 

habilidades; outros, entretanto, apresentam um processo de aprendizagem mais 

lento. Quanto a mim, continuo aprendendo paulatinamente todas as vezes que entro 

em contato com algo novo na literatura, na qual me apóio. 

A utilização da fonte oral busca a interlocução entre o passado e o 

presente, tendo como contexto a realidade cotidiana que a pessoa vivenciou, e 

comumente utiliza-se um tipo específico de entrevista. Esse termo “entrevista” aqui 

será utilizado para nos referirmos ao momento em que o pesquisador e o 

entrevistado estão frente a frente. E o termo “depoimento” servirá para se fazer 

referência ao resultado da relação comunicativa. Assim, explica-se essa dualidade 

de expressão, pois ora falamos entrevista, ora, depoimento (SANTOS, 1995, p. 23). 

Nos depoimentos, a pessoa fala sobre suas vivências sem necessidade 

de que os fatos sejam totalmente verificados. O que interessa nesse método é o 

ponto de vista da pessoa. Glat (1989) afirma que “o objetivo desse tipo de estudo é 
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justamente aprender e compreender a vida conforme ela é relatada e interpretada 

pelo próprio ator” (p. 29). 

Apesar de a História Oral estar consolidada em diversos países, tais como 

Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros (THOMPSON, 1992, p. 14), entre os anos 

de 1960 e 1970 ela conquistou, e vem conquistando, vários espaços. Aqui, no Brasil, 

ela vem se propagando timidamente desde os últimos anos da década de setenta. 

Inclusive, um dos clássicos da História Oral surgiu aqui no Brasil em 1978, momento 

em que ficou registrado como instrumento impulsionador das experiências que vêm 

sendo desenvolvidas no País. 

A criação da Associação Brasileira de História Oral, em 1994, a 

divulgação e realização de vários seminários, a incorporação aos programas de pós-

graduação e os Encontros Nacionais de História Oral não só vêm estimulando a 

discussão e a produção científica, como também a consolidação de uma abertura 

para temas ainda pouco explorados (AMADO; FERREIRA, 1998). Diante disso, 

percebe-se um cenário animador para os trabalhos que utilizam a História Oral aqui, 

no Brasil. 

Thompson (1992) nos chama a atenção para essa progressiva 

receptividade da História Oral acadêmica nos últimos anos do século XX. E um dos 

exemplos mais significativos, responsável por esse acolhimento é o interesse pela 

história das mulheres, como é o nosso caso. Segundo Clemente (AMADO; 

FERREIRA, 1998), a Itália é um dos países onde a História Oral está estreitamente 

ligada à ótica de gênero, como também na França, entre outros países. 
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Portanto, a História Oral, que dá voz aos excluídos e estuda temas do 

cotidiano, vem surpreendendo os acadêmicos tanto em relação às fontes quanto 

pelos objetos e pelas problemáticas (THOMPSON, 1992, p. 52). 

Mesmo diante desse quadro de abertura nacional para a História Oral e 

dentro da diversidade de situações em que ela vem sendo utilizada desde os seus 

primórdios, ela ainda apresenta, em alguns momentos, uma noção de 

marginalidade, que não se extinguiu por completo. Um dos principais fatores que 

causam desconfiança é a credibilidade da memória, confirmada nas palavras a 

seguir: 

(...) o principal alvo dessas críticas era a memória não ser confiável como 
fonte histórica, porque era distorcida pela deterioração física e pela nostalgia 
da velhice, por preconceitos do entrevistador e do entrevistado e pela 
influência de versões coletivas e retrospectivas do passado. Por trás dessas 
críticas estava a preocupação de que a democratização do ofício do 
historiador fosse facilitada pelos grupos de história oral, além do menosprezo 
pela aparente “discriminação” da história oral em favor das mulheres, dos 
trabalhadores e das comunidades minoritárias (FERREIRA E AMADO, 2001, 
p. 66). 

 

Na tentativa de solucionar essas desconfianças, os pesquisadores que 

fazem uso da História Oral podem lançar mão de outras disciplinas, como é o caso 

da psicologia, da filosofia, da sociologia e da psicanálise, para esclarecer vários 

fenômenos, inclusive das desconfianças da memória. 

De acordo com o pensamento das autoras supracitadas, soluções para as 

desconfianças da História Oral podem ser buscadas nas teorias da história, que 

contribuem com conceitos em relação à memória e a outros temas que são 

utilizados nos trabalhos com fontes orais. 

Em relação ao status ocupado pela História Oral, existem alguns autores 

que a classificam como sendo apenas uma técnica. Outros a definem como uma 
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disciplina, e muitos, como uma metodologia. Enquanto isso, nós a utilizamos para 

estabelecer e ordenar alguns procedimentos de trabalho, como, no caso, as 

entrevistas. 

Segundo Glat (1989, p. 29), “toda lembrança ou relato é sempre uma 

reconstrução imaginativa (que pode ser mais ou menos próxima à ‘realidade’) da 

situação vivenciada”. A autora complementa ainda dizendo que a subjetividade do 

imaginário, ao invés de ser uma restrição metodológica, passa a ser uma 

característica da História Oral por excelência. 

A subjetividade descrita anteriormente faz parte do método que utiliza 

depoimentos.  Para Glat, 

(...) consiste na realização de entrevistas, nas quais se pede à pessoa que 
relate a sua vida, sem estipular roteiro a priori. Num segundo momento, as 
entrevistas são analisadas de modo a identificar os temas que compõem o 
discurso de cada indivíduo. Em seguida, esses temas são agrupados por 
categorias, cuja articulação estrutura a própria visão do mundo, o ethos do 
grupo (GLAT, 1989, p. 11). 
 
 

Como podemos perceber, a utilização desse método nos auxilia no 

diagnóstico e nos significados que cada sujeito do grupo imputa aos acontecimentos 

de sua vida escolar. Fica claro também que não utilizamos um método quantitativo 

que prevê antecipadamente a testagem das hipóteses estabelecidas. Daí surgem 

características próprias de cada pesquisador na forma de coletar dados. Aqui se 

pretendeu “recuperar, descrever e construir um quadro narrativo a partir do extenso 

universo de memórias registrado” (MONTENEGRO, 1992, p. 13). 

Nesse contexto, a memória das entrevistadas passou a ser o principal 

objeto de análise do estudo. Montenegro (1992) destaca que o pesquisador precisa 

estar ciente de que “o entrevistado não deve ou não tem obrigação de atender a 
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quaisquer que sejam as expectativas teóricas/metodológicas da pesquisa que então 

se realiza” (p. 150). 

Ou seja, consideramos importante destacar que as depoentes falaram 

livremente sobre suas memórias sem se prender a uma organização cronológica. 

Para mim, tais relatos passam a ser uma produção da história quando, após a 

transcrição e estudo dos depoimentos, nós organizamos a narração de acordo com 

as variáveis constantes e os significados atribuídos a elas pelas depoentes.  

As relações estabelecidas entre pesquisador e entrevistado no processo 

da coleta dos depoimentos devem levar em consideração que, quando uma pessoa 

passa a falar de suas lembranças, transmite emoções e vivências que podem e 

devem ser partilhadas para fugirem do esquecimento. E, no momento que a 

entrevista está sendo realizada, o entrevistado encontra um interlocutor com quem 

pode trocar impressões sobre a vida que passa ao seu redor. É um momento onde 

as lembranças são ordenadas para a pesquisadora, confirmo que me esforcei ao 

máximo para propiciar tais condições. Assim, as narrativas conferem um sentido à 

vivência do sujeito que narra, reforçado pela ajuda da saudade ou da imaginação. 

 
Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, “tal como foi”, e que se daria no inconsciente de 
cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam 
nossa consciência atual (BOSI, 1994, p. 55). 
 
 

As lembranças não vivem no passado, elas precisam de um tempo 

presente de onde emerge um sentido e acontecem na relação de interdependência 

que ocorre naturalmente entre os indivíduos, porque nas lembranças nunca estamos 

a sós. 
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Diante de tantos questionamentos que surgiram no decorrer do trabalho, 

resolvemos assumir uma postura de escuta paciente e respeitosa que nos 

possibilitou a tentativa de retratar o que foi selecionado sobre – por essas mulheres 

negras – as relações escolares resgatadas da memória. 

E, antes que possamos discorrer sobre a pesquisa de campo 

efetivamente, vamos conhecer um pouco a comunidade do Mundo Novo. 
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3. O CAMINHO DO MUNDO3. O CAMINHO DO MUNDO3. O CAMINHO DO MUNDO3. O CAMINHO DO MUNDO NOVO NOVO NOVO NOVO    

 
 

“A minha voz ainda 

ecoa versos perplexos 

com rimas de sangue 

e fome.”  

 

(Conceição Evaristo) 

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma contextualização do ambiente onde 

foi realizado o presente estudo, os procedimentos metodológicos da coleta dos 

dados da pesquisa, descritos em dois momentos distintos: a coleta das fontes 

documentais e a coleta dos depoimentos de doze mulheres negras que estudaram 

nas duas escolas da região do estudo. Descrevemos, portanto, as fontes obtidas e o 

perfil das mulheres entrevistadas para auxiliar na análise dos dados que 

apresentamos no capítulo seguinte. 

 

3.1. OS ESPAÇOS DE VIDA 

 

É na comunidade do Sítio Mundo Novo que as escolas, por onde 

passaram as ex-alunas, alvo da nossa pesquisa, estão localizadas e onde a maioria 

das entrevistadas residem até a presente data. O Sítio Mundo Novo faz parte do 
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Distrito de Guanumby, Município de Buíque-PE. É uma das localidades do Município 

onde existe uma grande concentração de negros não só na comunidade escolhida, 

mas também em seu entorno. Existem outras comunidades com as mesmas 

características, inclusive com o próprio nome dos Sítios habitados por essa gente 

que sugere uma relação com a cor de sua pele. São vizinhos do Mundo Novo os 

Sítios: Queimadas, Queimadinhas e Torrada, entre outros. 

Buíque fica localizado a 298 km da capital pernambucana, com acesso 

pela PE-270 e da BR 232, via Arcoverde. Faz limite, ao norte, com os municípios de 

Arcoverde e Sertânia; ao sul, com Águas Belas; a leste, com Pedra; e a oeste com 

os municípios de Tupanatinga e Itaíba. De clima semi-árido quente e temperatura 

média anual de 25ºC, possui uma população de 44.169 habitantes, segundo dados 

do IBGE (2000) (Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico). 

A grande maioria de sua população reside na zona rural do Município, 

pois sua região rural é muito extensa. São exatamente 1.279,6 km2 de extensão. 

Sua economia gira em torno da agropecuária de subsistência. Buíque é composto 

por quatro distritos: Sede – zona urbana -, Carneiro, Catimbau e Guanumby (Assis e 

Acioli, 2004, p. 173). Cada um desses distritos é formado por alguns povoados e 

sítios. É justamente no Distrito de Guanumby que o Sítio Mundo Novo fica 

localizado. 

O trabalho de pesquisa recente de Assis e Acioli (2004) faz um apanhado 

geral sobre a história e a cultura do Município de Buíque, com o apoio da Prefeitura 

Municipal e surpreende-nos ao demonstrar uma divisão de composição geográfica 

do Município em quatro distritos administrativos e judiciários, segundo a Lei 

Municipal de número 2 de 18 de maio de 1893 
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1º distrito – a Vila de Buíque; 
2º - a povoação de Gameleira; 
3º - a povoação de Santa Clara (hoje município de Tupanatinga); 
4º - o arraial do Mundo Novo (APEGE, P.M.3, p. 296). 

 
 

Esse fato de identificar o Sítio Mundo Novo como “Arraial do Mundo 

Novo” foi inusitado para nós, pois tínhamos notícias que vinham sendo repassadas 

somente nas conversas com os mais velhos da comunidade, que continuam 

afirmando que ali tinha sido o local das primeiras povoações da região, inclusive 

com a realização também das primeiras feiras-livres. 

Mas os coronéis, que decidiam tudo na época, resolveram mudar, tanto a 

feira quanto o povoado, para o Sítio Mororó, pois os coronéis desse lado possuíam 

maior prestígio político na região. Essa foi a primeira evidência escrita a que tivemos 

acesso sobre a história da comunidade do Sítio Mundo Novo. 

 

3.2. O SER HUMANO É UM PEDAÇO DE SUA TERRA 

 

Durante muitos anos a comunidade teve à disposição de seus filhos e 

filhas duas escolas municipais: Ana Rosa de Almeida e Júlio Domingo Ramos. 

A Escola Ana Rosa de Almeida, que funciona até hoje no prédio 

municipal, é bem localizada e dispõe de duas salas de aula. Foi construída na 

década de 70 na gestão do prefeito de Buíque João de Godoy Neiva.  
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Ilustração 1 – Prefeito de Buíque (1969-1973) João de Godoy Neiva 
 

Segundo informações de moradores da comunidade do Mundo Novo, o 

terreno para a construção da Escola Ana Rosa de Almeida6 foi doado pelo morador 

Manoel Estevam Alves. Esse morador, além de doar o terreno para a construção do 

prédio, também demonstrou boa vontade e solidariedade quando o prefeito ia parar 

a obra por falta de verba.  

Foi então que o senhor Nezinho, como é conhecido na região, doou 4 

milheiros de tijolos para a obra continuar. Esse cidadão confirmou sua doação e o 

pedido do vereador, que era seu parente, para a construção do prédio, porém não 

encontramos essa evidência nos livros de registros da Câmara de Vereadores. 

Segundo o próprio prefeito da época, alguns pedidos eram atendidos sem 

necessidade de requerimentos. 

                                                
6 O primeiro nome dado a essa escola foi Escola Municipal Antonio Estevam da Silva, vereador do 
Município de Buíque no período da gestão do prefeito João de Godoy Neiva, 1969/1973. Foi ele que 
solicitou a construção da Escola que recebeu o seu nome. Durante a gestão do José Camelo Neto, 
uma das professoras que lecionavam na referida escola, solicitou a substituição do nome da escola, 
para Ana Rosa de Almeida, nome que continua até esta data, para homenagear a segunda mulher de 
Nano Camelo, avô de José Camelo Neto. 
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A outra escola da região, Escola Municipal Júlio Domingos Ramos, está 

desativada, mas funcionou por mais de 20 anos no armazém ao lado da casa da 

professora Dona Maria Helena de Oliveira. Segundo informações de familiares do 

senhor Júlio Domingos Ramos, ele fez parte de uma família tradicional do Município 

de Buíque, que sempre contribuiu com o desenvolvimento local por meio do 

comércio.  

Dona Helena iniciou seu trabalho como professora leiga. Essa prática de 

nomear professores leigos para tratar da educação escolar acontecia nas terras de 

Buíque desde os tempos do Império, confirmadas nas palavras de Assis e Aciole 

(2004) quando se reportam aos documentos produzidos pelos promotores públicos 

sobre a situação da educação na Vila de Buíque, em 30 de junho de 1887: “Também 

não causa estranheza a sua denúncia sobre a contratação de leigos para o cargo de 

professores nas escolas públicas, nomeados em paga de serviços eleitorais” (p. 

118). 

Nesse documento, redigido pelos promotores da região e dirigido ao 

presidente da Província de Pernambuco, eles informam o total de escolas que 

funcionam e suas respectivas localizações, opinam sobre essas localizações e até 

aconselham sobre as que poderiam ser transferidas. Além disso, emitem opinião 

sobre o compromisso dos professores e sobre seus desempenhos como também 

informam o número de alunos que são matriculados e a média da freqüência às 

escolas. 
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Ilustração 2 – Profª Maria Helena de Oliveira 

 

Em nosso estudo, a professora Dona Helena foi a mais lembrada pelas 

ex-alunas. Ela iniciou sua carreira na docência no ano de 1977 apenas com o 

certificado de conclusão do primeiro grau e, alcançar essa posição educacional na 

época era um privilégio. Podemos confirmar essa máxima pelas vestes e pelos 

acessórios utilizados pela professora para posar na fotografia. 

Dona Helena, como ainda hoje é chamada, não se acomodou e continuou 

buscando alargar seus conhecimentos. Formou-se em serviço (a formação em 

serviço é aquela em que o professor estuda enquanto trabalha) por um projeto 

oferecido pelo Estado, intitulado “Logos II” (este título faz referência à conclusão do 

Ensino Fundamental e Médio realizados ao mesmo tempo, habilitando o professor 
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para atuar no magistério), direcionado especificamente para a formação de 

professores leigos, para atender da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental. 

O Curso Logos II não funcionava com aulas presenciais. As professoras 

(es) de várias regiões do Município se deslocavam até à Secretaria de Educação, na 

cidade, retirava os módulos para estudar em casa e quando estavam preparados 

(as) voltavam a Buíque para realizar a avaliação. 

As provas eram corrigidas pela monitora, e quando não se conseguia 

atingir a média seis (6,0) poderia se contar com uma nova oportunidade para 

estudar mais e voltar para refazer a avaliação, assim que estivesse mais segura (o). 

Com esse convênio firmado entre o Estado e os municípios, quase todos os 

profissionais da educação do Município de Buíque conseguiram a habilitação para o 

magistério, ao concluírem o curso em 17/12/1988. Dona Helena encerrou suas 

atividades com a aposentadoria por tempo de serviço, quando completou vinte e 

cinco anos de trabalho na educação. 

Em relação aos moradores dessa localidade, em sua maioria são 

afrodescendentes convivem em seu meio com o clã de uma família branca, 

tradicional na região, que hoje constituem os maiores proprietários de terras, criam 

gado e produzem derivados de leite. A maioria de seus filhos consegue estudar o 

suficiente para ocupar os melhores empregos da localidade, que são os cargos 

públicos, inclusive os do setor educacional, de forma que possuem um grande 

prestígio político. São respeitados e conhecidos em todo o Município desde longa 

data. 

A maioria dos habitantes pertencentes às famílias negras trabalha pelo 

sistema conhecido como alugado - que é na roça de terceiros - e são pagos por isso. 
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Recebem, em média, R$ 10,00 a R$ 12,00 por dia, o que para muitos é a única 

renda que têm para manter a família. Diante de tal situação, a grande maioria dos 

habitantes do Mundo Novo enfrenta várias adversidades para conseguir sobreviver, 

fato esse que não é estranho na maioria das comunidades negras de nosso País. 

De acordo com os dados levantados por Azevedo (1991, p. 17), a 

população do Município de Buíque, em 1980, era constituída por 17.631 homens e 

18.818 mulheres. Nas palavras do autor “(...) na área rural a maior proporção é de 

mulheres”. Inclusive, essa máxima também se confirma em relação ao número maior 

de meninas matriculadas nas séries iniciais, comparado com o número de meninos 

no período estudado (ver Ilustração 3): 

Gráfico  dos alunos matriculados nas primeiras 
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Gráfico  dos alunos matriculados nas primeiras 
séries do Ensino Fundamental na Escola Júlio 
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Ilustração 3 – Gráfico de alunos matriculados (por sexo) nas duas escolas em estudo 
 

Nos gráficos anteriores observa-se que nas duas escolas em todos os 

anos da década de 1980, conforme... acesso aos registros dos documentos 

referentes aos matriculados naquele decênio, o número de alunas sempre foi 

superior ao de alunos, ou igual, como no caso do ano de 1985, na Escola Ana Rosa 

de Almeida. 
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De posse das informações sobre o perfil da comunidade, que pertence às 

ex-alunas entrevistadas, passaremos, a partir deste momento, a detalhar a pesquisa 

de campo. 

 

 

3.3. PESQUISA DE CAMPO 

 

A pesquisa de campo se deu em dois momentos distintos: em um primeiro 

momento, realizamos um levantamento dos documentos referentes às alunas que 

freqüentaram as escolas da região no período que desejávamos estudar (década de 

1980).  A partir da análise desses documentos, selecionamos doze ex-alunas desse 

período e, em um segundo momento, realizamos entrevistas individuais com cada 

uma delas. Na seqüência, apresentamos a descrição de cada uma dessas etapas do 

processo da coleta de dados. 

 

3.3.1. Primeiro Momento: O Garimpo 

 

O primeiro procedimento para a coleta de dados desta pesquisa realizou-

se na Secretaria Municipal de Educação de Buíque, especificamente no Setor de 

Documentação, onde obtivemos acesso aos diários de classe das duas escolas 

municipais da região do Sítio Mundo Novo. 

Para esse levantamento inicial, realizamos duas visitas à Secretaria de 

Educação do Município e descobrimos que antes de 1983 não existe nenhum 
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documento sobre alunos registrados na Secretaria de Educação. Segundo a 

funcionária responsável pelo Setor de Documentação, a perda de tais documentos 

se deu por conta de um incêndio durante a administração anterior.  

A seleção das entrevistadas se deu mediante uma análise dos 

documentos de matrícula acima mencionados, onde consta o nome d aluna, data de 

nascimento e o nome dos pais. E, como os sobrenomes dos indivíduos pretos e 

pardos da localidade são bem conhecidos na região – inclusive são inferiorizados 

por esse fato –, não foi difícil identificar as alunas em questão. 

De posse das cópias do material, realizamos um breve estudo dos 

documentos. E, em uma visão geral desses diários de classe pertencentes às 

escolas em estudo, grosso modo pôde-se perceber alguns aspectos relevantes à 

compreensão de como se deu a educação das ex-alunas pesquisadas. 

Por exemplo, nas informações explicitadas na capa do diário, consta que 

a educação municipal de Buíque, nesse período, estava atrelada à Secretaria de 

Educação do Governo do Estado de Pernambuco, identificada como uma 

cooperação técnica e financeira entre Estado e Município. Ou seja, nesse período a 

educação municipal era ordenada em parceria com o Governo do Estado de várias 

formas, como, por exemplo, nas capacitações e no financiamento dos salários dos 

professores. Só a partir da implantação do FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Fundamental) é que houve o início da descentralização e autonomia dos 

municípios brasileiros em relação à manutenção da educação. 
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Ilustração 4 – Diário de Classe – Sítio Mundo Novo 

 

Em relação à ficha de registro dos alunos (as), que consta no diário de 

classe também era de competência do professor seu preenchimento, porém onde 

deveria constar os dados pessoais e o número da certidão de nascimento, uma 

grande quantidade encontra-se em aberto, principalmente quando se trata dos 

alunos de classe popular. 

Dá-se a entender que a maioria não atendia à solicitação de entregar uma 

cópia da certidão de nascimento ou os professores(as) não completavam as 

informações solicitadas. Uma outra hipótese também pode ter acontecido: é a de os 

alunos não possuírem a certidão de nascimento porque nessa época esse serviço 

ainda não era gratuito para a população de baixa renda. Mesmo faltando dados nos  
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documentos adquiridos, conseguimos selecionar as depoentes de nossa 

pesquisa por meio de informações contidas nessa documentação. 

Ilustração 5 – Dados da matrícula do ano de 1989 – informações sobre o aluno. 
 

Dos trinta (30) alunos e alunas matriculados na Escola Ana Rosa de 

Almeida em 1989, 14 são do sexo masculino e 16 do feminino. Desse total, a 

maioria não foi registrado as informações complementares dos dados da matrícula. 

Entre os que estão completos, a maior parte pertence às famílias mais abastadas da 

região. 

No verso da folha em que constam os dados da matrícula, o documento a 

seguir (Ilustração 6) estampa o local onde deveria constar o nome dos pais, a 

profissão e o grau de instrução dos matriculados: 
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Ilustração 6 – Verso da folha da matrícula – informações sobre os pais dos alunos 

 

Como se pode perceber, os campos referentes às informações sobre a 

filiação, profissão dos pais e grau de instrução dos mesmos para a maioria dos 

matriculados não foram registrados. Observamos que a maior parte dos dados em 

aberto eram dos alunos de famílias negras.  Essa informação foi colhida com base 

nos sobrenomes. 

Observamos ainda que, além das tarefas rotineiras dos professores 

(preenchimento do diário, atribuição de notas, aprovação/reprovação), eles próprios 

também eram responsáveis pela realização da matrícula, tarefa que geralmente é 

desempenhada pela secretaria da escola.  

Com base na análise desses documentos e de informações de 

moradores, selecionamos doze ex-alunas dessas escolas, das quais apresentamos 

o perfil a seguir.  
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3.3.2. Perfil das depoentes 

 

A partir dos Diários de Classe e das Atas de Resultados Finais do 

Rendimento Escolar referentes aos anos escolares de 1980, selecionamos doze ex-

alunas que se enquadravam no perfil desejado: negras que estudaram nas duas 

escolas da região no período em estudo. A tabela a seguir apresenta a distribuição 

das depoentes de acordo com as escolas que estudaram na década de 19807: 

 

DEPOENTES ESCOLA QUE ESTUDOU 

Adriana Lima Antunes (Adriana) Escola Julio Domingos Ramos 

Aldenira Paes Bandeira (Nira) Escola Julio Domingos Ramos 

Alzerina Martins da Silva (Alzerina) Escola Julio Domingos Ramos 

Antônia Antunes Bezerra (Toinha) Escola Julio Domingos Ramos 

Cleriane da Silva (Cleriane) Escola Ana Rosa de Almeida 

Fernanda Mariano (Fernanda) Escola Ana Rosa de Almeida 

Josilene Bezerra de Melo (Josa) Escola Ana Rosa de Almeida 

Josilene Mariano (Josilene) Escola Julio Domingos Ramos 

Maria das Graças Antunes (Gracinha) Escola Julio Domingos Ramos 

Maria Martins da Silva (Lica) Escola Julio Domingos Ramos 

Marina da Silva (Marina) Escola Ana Rosa de Almeida 

Maria Gorete da Silva (Gorete) Escola Julio Domingos Ramos 

Escola Ana Rosa de Almeida 
Tabela 1 – Distribuição das depoentes por escola. 

 

 

                                                
7 Das 12 depoentes, 11 autorizaram a utilização dos nomes verdadeiros na pesquisa. Apenas para uma das 
mulheres utilizamos um nome fictício para preservar sua identidade, conforme seu desejo. Essa foi uma forma de 
darmos voz às mulheres negras do Sitio Mundo Novo. Colocamos entre parênteses o apelido ou nome que 
aparecerá no decorrer do trabalho quando nos referimos às falas das mesmas. 
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Ao selecionar ex-alunas das duas escolas da região em estudo, notamos 

que apenas uma aluna (Gorete) chegou a estudar nas duas escolas. Observamos 

ainda que Nira, apesar de nos informar que estudou na Escola Júlio Domingos 

Ramos, seu nome não constava nos documentos que tivemos acesso.  

Todas essas ex-alunas ingressaram no sistema escolar na década de 

oitenta, e hoje em dia, das doze entrevistadas, quatro chegaram a concluir o ensino 

médio. Consideramos relevante apresentar alguns dados que marcaram e 

influenciaram na trajetória escolar dessas mulheres. 

Um dado importante foi o tempo que elas estudaram nas escolas citadas 

anteriormente. Com base nos documentos analisados, podemos traçar um perfil do 

histórico escolar de cada depoente nas séries iniciais: 
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HISTÓRICO ESCOLAR NOS ANOS 80 DEPOENTES 

Ano/série Resultado Final 

Adriana Lima Antunes (Adriana) 1984 a 1988 – não consta 
1989 – 1ª série 
1990 – 2ª série 

Não consta 
Aprovada 
Aprovada 

Aldenira Paes Bandeira (Nira) Não consta Não consta 
Alzerina Martins da Silva (Alzerina) 1984 a 1985 – não consta 

1986 – 1ª série 
1987 – 1ª série 
1988 – não consta 
1989 – 2ª série 
1990 – não consta 

Não consta 
Não compareceu 
Aprovada 
Não consta 
Aprovada 
Não consta 

Antônia Antunes Bezerra (Toinha) 1984 – 1ª série 
1985 – 1ª série 
1986 – 1ª série 
1987 a 1990 – não consta 

Não compareceu 
Reprovada 
Aprovada  
Não consta 

Cleriane da Silva (Cleriane) 1984 a 1986 – não consta 
1987 – 1ª série 
1988 – 1ª série 
1989 – 2ª série 
1990 – não consta 

 
Reprovada 
Aprovada 
Não compareceu 
Não consta 

Fernanda Mariano (Fernanda) 1984 a 1986 – não consta 
1987 – 1ª série 
1988 – 1ª série 
1989 – não consta 
1990 – 1ª série 

 
Aprovada 
Aprovada 
Não consta 
Aprovada 

Josilene Bezerra de Melo (Josa) 1984 – 1ª série  
1985 – 2ª série  
1986 – 2ª série 
1987 – 1ª série 
1988 – 2ª série 
1989 – não consta 
1990 – 3ª série 

Aprovada 
Aprovada 
Não compareceu 
Aprovada 
Aprovada 
Não consta 
Aprovada 

Josilene Mariano (Josilene) 1984 e 1985 – não consta 
1986 – 1ª série  
1987 – 1ª série 
1988 a 1990 – Não consta 

Não consta 
Aprovada 
Aprovada 
Não consta 

Maria das Graças Antunes (Gracinha) 1984 – 1ª série 
1985 – Não consta 
1986 – 1ª série 
1987 a 1990 – não consta 

Não compareceu 
Não consta 
Não compareceu 
Não consta 

Maria Martins da Silva (Lica) 1984 a 1986 –não consta 
1987 – 2ª série 
1988 a 1990 – não consta 

Não consta 
Aprovada 
Não consta 

Marina da Silva (Marina) 1984 – 1ª série 
1985 – não consta 
1986 – 1ª série  
1987 – 1ª série 
1988 – 2ª série 
1989 – 3ª série 
1990 – 4ª série  

Aprovada  
Não consta 
Aprovada 
Aprovada 
Aprovada 
Aprovada 
Aprovada 

Maria Gorete da Silva (Gorete) 1984 – 1ª série 
1985 a 1990 – não  

Não compareceu 
Não consta 

Tabela 2 – Trajetória escolar das depoentes nos anos 80 
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De acordo com as evidências encontradas nos documentos oficiais – já 

mencionados anteriormente – das duas referidas escolas, pudemos perceber alguns 

fatos relevantes no processo de escolarização das ex-alunas. Um deles refere-se ao 

fato de oito das doze depoentes terem sido aprovadas na primeira série do ensino 

fundamental e no ano seguinte, ou após alguns anos, retornarem para cursar a 

mesma série.  

Segundo a fala das depoentes, esses casos estavam relacionados ao 

baixo nível de aprendizagem delas, pois elas próprias decidiam que não estavam 

aptas a progredir para a série subseqüente. Outro fato percebido diz respeito à 

questão da reprovação, também na primeira série, que pode ter ocorrido devido as 

responsabilidades das tarefas que tinham que realizar em casa ou na roça. 

Observou-se também que as professoras fizeram uso da expressão “não 

compareceu” para indicar as alunas que desistiram naquele ano.  

Depois desse período, muitas delas se afastaram da escola e dedicaram-

se à família. Dez das depoentes estão casadas ou em união estável, e duas são 

solteiras. A maioria é agricultora, porém uma é agente comunitária de saúde, outra 

comerciante e uma continua estudando outro curso de nível técnico. 

 A tabela a seguir (Tabela 3) mostra o grau de escolarização das 

depoentes atualmente: 
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DEPOENTES GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO ATUAL 

Adriana Lima Antunes (Adriana) Ensino Médio (dois cursos) 

Aldenira Paes Bandeira (Nira) 5ª série 

Alzerina Martins da Silva (Alzerina) 5ª série 

Antônia Antunes Bezerra (Toinha) 2ª série 

Cleriane da Silva (Cleriane) 5ª série 

Fernanda Mariano (Fernanda) Ensino Médio 

Josilene Bezerra de Melo (Josa) Ensino Médio - Magistério 

Josilene Mariano (Josilene) 4ª série 

Maria das Graças Antunes (Gracinha) 1ª série 

Maria Martins da Silva (Lica) 5ª série 

Marina da Silva (Marina) Ensino Médio - Magistério 

Maria Gorete da Silva (Gorete) 1ª série 
Tabela 3 – Grau de escolarização atual das depoentes 

 

 

Observa-se que, apesar das repetências e outros fatores que serão mais 

bem discutidos na análise dos dados, quatro das depoentes completaram o ensino 

médio e quatro tentaram prosseguir os estudos em outra localidade, mesmo não 

sendo nos anos subseqüentes às séries iniciais. 

 

3.3.3. Segundo Momento: As Entrevistas 

 

O início da coleta dos depoimentos se deu exatamente no dia 22 de 

novembro de 2006, quando foi realizada a primeira entrevista na residência da 

primeira ex-aluna. Essa entrevista foi-nos de grande valia para termos noção do 

trabalho que tínhamos pela frente, diante das dificuldades para sua realização. A 
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família estava quase toda reunida e, apesar de ser solicitada a colaboração de todos 

para a realização da entrevista, houve várias interferências. 

Embora a entrevista tenha sido realizada em um cômodo da casa isolado 

dos familiares da depoente, quando esta não lembrava alguma coisa as irmãs, ou a 

mãe, respondiam por ela, pois era possível ouvir a entrevista. Mesmo assim, a 

participação delas não interferiu no resultado do depoimento. Esse fato nos remete a 

um dos cuidados ressaltados por Thompson (1992), quando afirma que antes de 

uma entrevista a primazia é sobre “um cômodo tranqüilo em que você não seja 

perturbado por vozes de outras pessoas...” (p. 269). 

Das doze entrevistas, oito foram realizadas nas residências das 

depoentes. Segundo Thompson (1992), essa escolha ajuda na relação depoente/ 

pesquisador, porque se tem um melhor conhecimento da vivência da depoente. 

Essa interação social entre pesquisador e entrevistado é reforçada com as palavras 

a seguir: 

A importância da qualidade da relação pessoal que se estabelece entre 
entrevistador e entrevistado (cientista e sujeito, clínico e paciente, ou 
qualquer outra díade) é enfatizada por diversos autores que trabalham com o 
método de história de vida ou similares (GLAT, 1989, p. 33). 

 

E essa empatia, diz a autora, não ocorre somente em relação às palavras, 

mas também pela inflexão da voz, pela expressão fisionômica e por diversas 

manifestações de comportamento. 

Continuamos realizando as entrevistas de acordo com a disponibilidade 

das depoentes e de locomoção até o local da pesquisa, pois a distância entre o 

Recife e o Sítio Mundo Novo, em Buíque, é de aproximadamente 300 km. 
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Pela escassez de transporte, além da distância e das péssimas condições 

de tráfego nas estradas de chão, muitas vezes dependíamos da boa vontade de 

amigos para chegar ao local da pesquisa. Dessa forma, quatro das depoentes foram 

entrevistadas na residência de Jailde Cavalcante de Castro Camelo, moradora da 

comunidade que se propôs a colaborar convidando as depoentes com antecedência 

e fazendo o possível para atender bem a todas. 

 Antes do início de cada entrevista, explicamos aos sujeitos que 

estávamos pesquisando como se deu a educação de mulheres negras na década de 

80 no Mundo Novo e gostaríamos que elas falassem um pouco sobre sua infância 

na escola. 

Seguindo orientações sobre o método em questão, cada entrevista era 

sempre iniciada com a seguinte sugestão: “Fale um pouco sobre quando você foi pra 

escola pela primeira vez”. Dessa forma, logo de início eram elas que determinavam 

o curso da entrevista. 

Às vezes era necessário que a entrevistadora interferisse, fazendo 

alguma pergunta quando a entrevistada tinha dificuldade de se expressar 

verbalmente. Nesses momentos, a entrevistadora precisava ser mais enfática para 

poder estimular a conversa. 

Entretanto, eram sempre elas que direcionavam a conversa, inclusive 

parando de falar quando achassem que não tinham nada mais a dizer. As duas 

primeiras entrevistas duraram, em média, cerca de uma hora e quarenta minutos. As 

demais foram mais curtas, durando mais ou menos uns 40 minutos cada uma, e 

terminavam sempre quando as depoentes declaravam que não se lembravam de 

mais nada. 
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Tendo em vista que as entrevistas ocorriam individualmente e dada as 

dificuldades citadas anteriormente para encontrar com as depoentes, o processo de 

coleta de dados ocorreu durante cinco meses, de modo que o tema da pesquisa já 

tinha sido disseminado entre as pessoas da localidade, inclusive as professoras da 

região. Por isso, no dia das quatro últimas entrevistas várias pessoas apareceram no 

local, movidas pela curiosidade de saber um pouco mais sobre a pesquisa.  

O trabalho realizado com as depoentes residentes na comunidade do 

Mundo Novo para coleta dos depoimentos foi encerrado em maio de 2007. 

Todas as entrevistas foram gravadas e depois transcritas textualmente. 

No caso de algumas palavras que não conseguimos decifrar, optou-se por omitir o 

trecho ou indicar com reticências. Após a transcrição, analisamos o conteúdo dos 

textos separando os temas predominantes para a construção da identidade delas.  

Vale ressaltar que esses temas não foram determinados a priori (Glat, 

1989, p. 43). Eles foram selecionados de acordo com as variáveis que apareceram 

constantemente nas falas das depoentes e da importância que cada uma delas 

imputou ao fato. Sendo assim, no próximo capítulo apresentamos a análise dos 

depoimentos colhidos. 
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CAPÍTULO 4 

MEMÓRIAS DA ESCOLA 
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4444. MEMÓRIAS DA ESCOLA. MEMÓRIAS DA ESCOLA. MEMÓRIAS DA ESCOLA. MEMÓRIAS DA ESCOLA    

 

“A voz da minha filha 

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas.” 

            

             (Conceição Evaristo) 

  

Nosso objetivo neste capítulo é desenvolver a produção do texto, 

tomando como base os depoimentos das ex-alunas das escolas municipais Ana 

Rosa de Almeida e Júlio Domingos Ramos, sobre suas memórias das relações que 

estabelecem no período em que passaram pela escola, década de 1980. 

Focamos nossa atenção para responder algumas questões: como se deu 

a educação das meninas negras do Sítio Mundo Novo, em Buíque - PE, de 1980 a 

1990? Que elementos elas selecionaram sobre o cotidiano escolar em suas 

memórias? De que forma a escola contribuiu para a formação da identidade dessas 

mulheres negras?  

Um dado observado nos depoimentos foi que, apesar de as nossas 

entrevistas começarem sempre pedindo que as ex-alunas falassem das lembranças 

da escola, a maioria delas, antes de falar sobre as relações escolares, mencionaram 

as tarefas que tinham que realizar antes de ir para a escola em casa ou no campo. 
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4.1. “EU LEMBRO QUE TINHA QUE CUIDAR DAS COISAS EM CASA 

ANTES DE IR PRA ESCOLA; OUTRAS VEZES EU IA PRA ROÇA” 

 

O trabalho, na vida da maioria dessas mulheres, começou muito cedo. 

Por isso, ocupa uma parte considerável de suas memórias, Algumas trabalhavam 

nos afazeres domésticos, outras trabalhavam para ajudar no sustento da família. A 

depoente a seguir estava começando a falar que desde pequena, antes de ir para a 

escola, precisava realizar algumas tarefas para ajudar a família, quando foi 

interrompida por uma das irmãs mais velhas e retrucou: 

(...) cansei de colher batata, arrancar feijão e ... milho. .... a gente foi 

crescendo e continuando a trabalhar... mãe levava nós tudo lá para Nelson e nós ia 

trabalhar lá arrancando mato, plantando milho, que eu ficava agoniada das minhas 

pernas (Alzerina). 

 

Quando essa depoente faz menção à agonia que sentia nas pernas é 

porque a palha de milho possui uns pelinhos que, quando se misturam ao calor e no 

contato direto com uma pele sensível, causa uma coceira que incomoda. Em vários 

outros momentos do depoimento, Alzerina fez menção ao trabalho realizado na 

infância, ressaltando que muitas vezes era priorizado em detrimento dos estudos: 

 
A gente trabalhava até bem cedo, e da meio dia pra tarde estudava, né? ai 
tinha dias que era assim, trabalhava e estudava duas vezes na semana; era 
dois dias, né? E o resto dos outros dias era trabalhando e não tinha como a 
gente largar o serviço pra vim pro colégio, que nós trabalhava alugado pra 
sustentar em casa a família. Ele era operado (apontou para o pai) aí não 
tinha, e não dava pra viver de jeito nenhum. [...] A gente ia trabalhar a seu 
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Cícero, a seu Nelson, aí sim a seu Armando foi que foi mais demorado só 
larguemos dele quando foi para ele morrer mesmo. Mas eu trabalhei mesmo 
para se acabar com seu Armando para sustentar a família em casa. Quando 
chegava a época das tomates ia pras tomates, quando chegava a época da 
roça nós ia pra roça. Mais primeiro fazia a roça de casa para depois ir por 
alugado, né, e assim continuamos até! (Alzerina). 
 
 
 

A relação com o trabalho dos moradores do Sítio Mundo Novo não difere 

quase nada da situação de outros moradores das comunidades negras pelo Brasil a 

afora. Santos (2000, p. 58) traça uma linha histórica da baixa capacitação e do 

subemprego dos negros, desde a abolição, em 13 de maio de 1888, e classifica-a de 

um “desvio original”. Segundo ele, se as autoridades governamentais tivessem 

pensado em mecanismos de inserção dos ex-escravos no mercado de trabalho, a 

situação não só dos habitantes negros da região do Mundo Novo seria diferente, 

mas de todas as comunidades remanescentes de quilombos do País. 

Outro aspecto observado foi que o trabalho a que elas se referiam não se 

resumia ao trabalho na roça, mas aos afazeres domésticos, que eram incumbência 

das mulheres. Uma parte considerável das entrevistadas falou do tipo de 

alimentação que precisavam cuidar antes de ir para a escola: 

Quando nós chegava ia ralar o milho, que já ficava de molho e quando nós 
chegava da roça... pra fazer o cuscuz e nós comer (Fernanda). 
 
[...] aí vinha pra casa relá fubá ou xerém... ralava o milho na máquina no 
moinho ou no ralo (Toinha). 
 
 

Cuidar desse tipo de comida antes de ir para à escola foi uma constante 

na vida de algumas de nossas depoentes. Isso nos chamou a atenção porque esse 

tipo de alimentação preparada com milho faz parte da culinária que foi trazida pelos 

africanos escravizados em nosso País. 
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Diante disso, consideramos relevante fazer referência a esse fato como 

um dos fenômenos que constituem um elemento construtor das identidades. Para 

Gomes (2005, p. 41), a identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser 

no mundo e com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações 

e de referências culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se 

expressam por meio de práticas lingüísticas, festivas, rituais, comportamentos 

alimentares e tradições populares referências civilizatórias que marcam a condição 

humana. 

Para a autora mencionada anteriormente, identidade não se prende 

apenas a cultura, mas também aos níveis sócio-político e histórico de cada 

sociedade. 

O depoimento a seguir também está permeado de características próprias 

desta comunidade. Voltaremos a falar de elementos positivos e negativos 

construtores da identidade mais adiante quando tratarmos das identidades 

fragmentadas. 

 
 
Eu toda vida trabalhei... o serviço era agricultura, toda vida foi... eu me 
levantava de manhã, aí eu pegava o balde, botava água, dava pro gasto de 
casa, varria a casa, fazia todo serviço, ajudava a minha mãe; aí outros dias 
que eu ia pra roça mais meu pai, plantar ou limpar, qualquer coisa (Nira). 
 
 
[...] botava água de longe, às vezes ia buscar há quase uma légua pra beber, 
lá na barragem de Valdir... lá ficava longe, aí a gente levantava 4h da manhã 
e quando era lá pras 7h é que ia chegando, tinha que descansar no caminho, 
que ninguém agüentava o balde (Nira). 
 
 

Em comunidades como esta que estamos estudando, é comum todos da 

casa ajudarem na captação de água. Por conta da localização, chove muito pouco 

nessa região. Apesar do sofrimento de famílias que vão buscar água bem distante, 
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com uma lata ou um pote de barro na cabeça, ainda assim, a maioria dos moradores 

do Mundo Novo são privilegiados, porque não falta água nas cacimbas – buracos 

cavados no solo, que mina água, e apesar de esta ser salobra as cacimbas não 

secaram nem nas piores secas. 

Quando estudou a longevidade escolar em famílias negras, Silva (2005) 

fez referência à divisão dos afazeres domésticos entre os familiares. “(...) existia um 

papel específico, muito bem definido, para cada um dos filhos nas atividades 

domésticas”(p. 103). 

Esse ponto encontra-se análogo em nosso trabalho. Porém não podemos 

deixar de esclarecer que a rotina diária das famílias em sua pesquisa tinha um 

cunho distinto do nosso, porque as atividades eram muito bem divididas entre as 

atividades domésticas e as da escola. Aqui, a maioria das nossas depoentes 

precisava deixar de lado a freqüência da escola para cumprir as obrigações do 

trabalho de casa ou do campo. 

Concordamos com a máxima explicitada por Silva (2005), quando firma 

que a organização dos trabalhos domésticos pode também simbolizar para os filhos 

uma organização na vida, e que essa união nos afazeres domésticos torna esses 

momentos tão importantes que podem até se traduzir em união de toda a família. 

Em nossa percepção, esse fato ficou bem marcado nas inter-relações das ex-alunas 

aqui estudadas com seus familiares. Mas adiante, dedicaremos algumas linhas ao 

tratamento dessas relações. 
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4.2. “A ESCOLA DE DONA HELENA” 

Das 12 ex-alunas entrevistadas, 8 estudaram na Escola Municipal Júlio 

Domingos Ramos, porém todas elas, ao se referirem à escola, não faziam alusão ao 

nome próprio da escola. Todas se referiram a ela como sendo a Escola de Dona 

Helena. Gracinha foi bem contundente quando frisou: “A primeira vez que eu fui pra 

escola, num sei nem dizer, que eu fui estudar lá na Escola de Dona Helena”. 

A “Escola de Dona Helena”, foi assim que a maioria delas se referiam, 

funcionou por mais de 20 anos no armazém ao lado da casa da professora e era de 

sua propriedade. Ainda hoje, podemos visualizar a imagem do armazém, como era a 

sua localização, como ele se encontra e as marcas deixadas pelo tempo. 

 

Ilustração 7 – Escola Municipal Júlio Domingos Ramos 
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Nos depoimentos dessas ex-alunas pudemos perceber as condições do 

armazém onde a escola funcionava. Mesmo assim, atualmente ele continua lá, de 

pé, na mesma posição de outrora, como evidência das lembranças da escola de 

Dona Helena. 

Dessa forma, pode-se imaginar a realidade de funcionamento da escola 

no período, tais como espaço resumido e poucas cadeiras. Além de tudo, as 

cadeiras eram enferrujadas, como diz Toinha, e não havia cozinha nem sanitário. A 

professora é lembrada como uma pessoa comprometida com o ensino.  

A pouca institucionalização da escola destacada por Silva (2005) também 

se fez presente nas falas das depoentes da nossa pesquisa, pois nenhuma delas se 

referiu a Escola Municipal Júlio Domingos Ramos, só se lembravam da “Escola de 

Dona Helena”. 

Não resta dúvida de que Dona Helena se dedicava com carinho e 

atenção. A atenção dela para com seus alunos está muito viva nas memórias das 

suas ex-alunas: 

[...] ela nunca gritou comigo, ela gostava muito deu... ninguém queria brinca 
mais eu e só queria me dar tapa, aí eu num brincava mais ninguém e ficava 
entufada, e Dona Helena dizia: ou Toinha! Chegue Toinha pra cá! (Toinha). 
 
Dona Helena era muito boa, ainda hoje eu gavo ela (Gracinha). 
 
Ela era uma professora ótima!... uma professora muito boa, primeira, Dona 
Helena era exemplar (Alzerina). 
 

 

Percebemos que as lembranças da professora foram muito presentes nas 

falas das depoentes devido ao bom relacionamento entre elas.  

 

 



 74 

4.3. A ROTINA 

 

Nesta seção, apresentamos as memórias do cotidiano escolar das 

depoentes, subdividindo em categorias que se referiam ao uso dos materiais, à 

merenda, ao desempenho das tarefas e às relações estabelecidas no recreio e no 

caminho da escola. 

 

 

4.3.1. “Tinha Lápis E Caderno” 

 

Apenas uma das doze depoentes expressou a idéia de que comprava seu 

material de escola: 

Quando eu estava na escola, material era a gente que comprava, a gente 
nunca ganhou caderno na escola, pronto, muitas vezes eu trabalhei para 
comprar meu material de escola (Nira). 

 

As demais deixaram bem claro que a professora distribuía o material 

básico na escola gratuitamente. Certamente era adquirido na Secretaria de 

Educação do Município ou, quem sabe, comprado com seu próprio dinheiro. 

Os livros! Tinha uns lá, antigo já, acho que bem antigo lá, atrasado, ela dava 
pra gente quase não usava, era alguma leiturinha pequena, mais num 
utilizava muito o livro não. E cartaz nessa época, quase não tinha. O cartaz 
que usava era com desenhinho e as letras do alfabeto. Assim, cada letrinha 
um bichinho” (Adriana). 
 
Aí ganhava caderno, lápis, borracha, tudo bom, né? (Lica). 
 
 [...] Tinha caderno, livro, quando acabava a gente falava e ela dava 
caderno, lápis, só não dava caneta, porque os meninos riscava as paredes” 
(Gorete). 
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Ilustração 8 – Rabiscos na parede da escola 

Diante desses depoimentos, acredita-se que o material utilizado tanto 

pela professora quanto pelos alunos era muito restrito. Todas as alunas foram 

unânimes em lembrar que só usavam lápis, caderno e, às vezes, tabuada. Pouco se 

falou no livro didático ou em qualquer outro tipo de material. 

 

 

4.34.34.34.3.2. .2. .2. .2. ““““Tinha Uma Sopa Deliciosa””””    

 

Das alunas que estudaram com Dona Helena, uma boa parte delas 

quando lembravam da merenda, enfatizaram que a sopa era preparada na casa da 

professora. Algumas alunas disseram que a própria professora, ou sua filha, 

cozinhava a merenda. 
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Os relatos sobre a merenda eram sempre um destaque nos depoimentos. 

Parecia que todas a estava saboreando naquele exato momento. A expressão delas 

era de puro prazer ao se referir à tal sopa: 

[...] lá tinha arroz, tinha uma sopa deliciosa... tinha sopa e a merenda que eu 
mais gostava era aquela sopinha que vinha com aquelas conchinhas 
deliciosas! Acho que aquelas sopas... hoje acho que nem tem mais 
daquelas sopas... num tem mais dessas sopas! Era uma merenda ótima! 
(Alzenira). 

 
 

Tinha merenda, às vezes ela fazia sopa de soja, às vezes era macarrão, era 
o que eu mais gostava (Fernanda). 
 
 

A merenda muitas vezes foi e é utilizada nessas regiões mais pobres, 

como um subterfúgio para atrair as crianças para a escola. Era uma época muito 

difícil para o sustento das famílias do Sítio Mundo Novo e de toda a região, no dizer 

dessas mulheres. Geralmente, a merenda servida na escola era o único alimento 

que as crianças dessas redondezas recebiam durante o dia. Por isso, tanto a sopa 

quanto o macarrão com sardinha foram várias vezes selecionados pelas memórias 

dessas mulheres. 

 

 

4.34.34.34.3.3. .3. .3. .3. ““““Ah, A Tarefa Era Negócio De Ditado, Ditado De Palavras: 

Tatu, Bola, Casa...”  

 

Nesse período estudado, era freqüente, e ainda hoje é, em algumas 

regiões mais afastadas as turmas serem formadas multi-seriadas, isto é, mais de 

uma série funcionando conjuntamente. Isso acontece porque na zona rural as 

residências são afastadas umas das outras, conseqüentemente são poucos alunos 

para cada série sem a mínima condição de se formar turmas específicas para cada 
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série. “Ela ficava com a 2ª e 3ª e 4ª série, aí era todo mundo junto”, segundo revela 

Josa referindo-se à sua professora das séries iniciais, embora essa prática fosse 

comum nas duas escolas em estudo. 

Essa organização das turmas apareceu várias vezes na fala das 

depoentes. Era como se esse fato justificasse alguma falha no método de ensino 

vivenciado, confirmado nas palavras de Adriana: 

 
“As séries era tudo misturado. Os que sabiam menos ela dividia o quadro. 
Numa parte ela escrevia a tarefa daqueles mais adiantados e do outro lado os 
que sabiam menos; e aqueles que tinham muita dificuldade de escrever pelo 
quadro ela passava a tarefinha no caderno”. 
 
 

Dentre as tarefas que eram realizadas na sala de aula apareceu com 

mais freqüência o ditado de palavras:  

Eu gostava de ditado; assim, ela ditava as palavras pra gente copiar... 
(Cleriane). 
 
Ah, a tarefa era negócio de ditado, ditado de palavras: tatu, bola, casa, 
essas coisas assim, ela ditava! Ela ditava assim, faça nome fulano... e a 
gente fazia, né? (Josa). 
 
 

Outro tipo de tarefa que apareceu mais de uma vez na memória das ex-

alunas foi a de cobrir letras e o nome: 

E eu fazia aquela tarefinha ali no caderno, cobria, cobria meu nome, cobria 
o a, o b, e todinho... (Alzerina). 
 
A gente cobria, comecei fazendo as letrinhas, o alfabeto (Adriana). 
 
 

Além da prática de leitura, as atividades de matemática também foram 

mencionadas pelas depoentes: 

A lição na cartilha a gente estudava hoje, no outro dia ela botava a gente 
pra ler de novo... (Lica). 
 
Fazia continhas em matemática, chamava a gente no quadro pra ri 
treinando... (Cleriane). 
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[...]a gente fazia muito tabuada.  (Josa) 
 
[...] elas perguntava muito, pra ver se a pessoa sabia e eu acertava tudo 
que eu estudava.  (Nira) 
 

Alguns aspectos da rotina das aulas também foi lembrado por elas como 

um momento prazeroso. 

[...] fazia o dever no quadro e tinha umas musiquinhas, agora das músicas 
eu num lembro não. A gente estudava a música do palhacinho, tinha a do 
camaleão e tinha outras músicas mas também eu num lembro mais não. Ela 
gostava de cantar, eu cantava tanto! As músicas ela botava no quadro. 
Depois a gente tinha que ler aquilo ali, quando errava ela botava pra ler de 
novo. A lição na cartilha a gente estudava hoje no outro dia ela botava a 
gente pra ler de novo, se a gente se lembrasse dela todinha, ai a gente 
pulava pra outra, se não lembrasse continuava ela, aquela mesma lição de 
novo, até aprender, quando a gente aprendia ficava lendo pra ela mais três 
vezes, ai ela mudava pra outra.Ela ensinava, ensinava, no outro dia tinha 
que ler pra ela de novo (Lica). 
 
       

Nota-se nessa fala que a professora procurava utilizar recursos como 

música para auxiliar na aprendizagem dos alunos, mas a ênfase era na 

memorização dos textos trabalhados, quer fossem as letras das músicas ou as 

lições da cartilha. 

Diante de tudo o que elas falaram das memórias da escola, não se pode 

prescindir das relações sociais que vivenciaram em outras configurações. E o que 

acontecia no caminho para a escola foi marcante nas memórias dessas ex-alunas. 

 

 

4444....3333.4. .4. .4. .4.     A Distância, O Calor E As Companhias 

 

Como frisado anteriormente, a dispersão das residências é uma 

característica comum a qualquer comunidade rural. O calor e a distância da escola 
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propiciaram alguns agrupamentos das ex-alunas muitas recordações do caminho da 

escola: 

A gente saia de casa só nós mesmo, meus irmãos e as filhas de Zé 
Caetano, quando eram pequenas, também quando chegava perto da casa 
de Celene juntava as filhas de Egildo (Gorete). 
 
 

Todas as depoentes fizeram referência ao grupo que andava junto para a 

escola. Elas, seus irmãos, primos, amigos e vizinhos cumpriam todos um ritual de 

agregação pelo caminho afora: 

[...] eu ia pra escola com Graça, Toinha, acho que era, mais Ciane, 
Roseane, era um bocado danado, descia todo mundo junto, os filhos de seu 
Egildo, nós arengava (risos), nós, bicho danado é menino!... (risos). 
 
Eu ia mais esse mesmo rebanho aí, com a minha irmã, Mané de Totonha, 
até Mané de Totonha! Tava nesse rebanho, né? Nós descia tudo junto 
(Gracinha). 
 
 

Quando Gracinha enfatiza a presença de um dos companheiros que 

andavam juntos e deixa transparecer um espanto enorme no tom de sua voz é 

porque Mané de Totonha é anão, e esse fato provocava um certo preconceito no 

grupo. Para ela, não era normal Mané de Totonha freqüentar a escola junto com 

elas. Embora não seja nosso foco, percebemos nessa fala a presença do estigma 

discutido em Glat (1989). Essa autora trabalha com depoimentos de mulheres com 

deficiência mental, trabalho esse que muito contribuiu para a nossa pesquisa, 

porque trata do estigma em mulheres com deficiência mental e que pode ser 

relacionado a qualquer outro tipo de estigmatizarão.  

Mesmo sofrendo os dissabores do forte calor que assola o dia inteiro e 

principalmente por conta do horário em que saiam de casa para ir à escola, esses 

momentos eram vivenciados ludicamente com prazer: 

No caminho da escola a gente ia brincando, correndo no sol quente porque 
a gente estudava à tarde, a gente saia daqui umas... Assim criança, né? a 
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gente sai correndo, pra criança não tem tempo ruim, né? Era bom! 
(Adriana). 
 
 

A questão da ludicidade nas brincadeiras será aprofundada a seguir, 

quando tratarmos dos tipos de brincadeiras que eram praticadas na escola na hora 

do intervalo. 

 

 

4444....3333.5. .5. .5. .5. “Tinha Recreio, A Gente Brincava, Brincava que Só! Eu 

Adorava. Eu Gostava Só da Farra, Era, Como Era!  

 

A idéia do brincar na educação escolar tem sido presente desde os 

romanos e baseia-se nas concepções de Platão e Aristóteles, que associavam a 

idéia do estudo ao prazer. WAJSKOP (2007) diz que o próprio “Platão sugeria ser o 

estudo uma forma de brincar” (p.19). 

Ao tentar responder às suas próprias indagações sobre o que é 

exatamente a brincadeira infantil, a autora em questão define a brincadeira tomando 

como base uma concepção sócio-antropológica e entende, como nós, que a 

brincadeira “é um fato social, espaço privilegiado de interação infantil e de 

constituição do sujeito-criança como sujeito humano, produto e produtor de história e 

cultura” (p. 19). 

 Em uma perspectiva sócio-histórica e antropológica retrataremos 

algumas brincadeiras evidenciadas pelas depoentes por meio da utilização de 

sistemas simbólicos próprios: 
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O que eu mais gostava na escola era de brincar (risos), só que eu era muito 
criança, eu gostava muito de brincar [...] brincava que só e eu adorava! Eu 
gostava só da farra (risos), só da farra, era, como era! (Josilene). 
 
 

Essa depoente faz questão de justificar o seu brincar, pelo fato de ser 

muito criança. E quando se percebe dando ênfase à questão do brincar na escola, 

ela complementa rapidamente: “Quando chegava a hora do intervalo, era muito 

bom” (Josilene). 

Geralmente, a brincadeira é tida como uma forma de comportamento 

social praticada pelas crianças, retratando uma interpretação da realidade e aparece 

sempre de forma organizada e com regras: 

“brincava era de roda, de se esconder, brincava do trisca, por aí” (Lica). 
 
 

Ao definir regras e papéis, as crianças têm possibilidade de levantar 

hipóteses, resolver problemas e, no dizer de Château (1987, p. 14): “desenvolve as 

potencialidades que emergem de sua estrutura particular, concretiza as 

potencialidades virtuais que afloram sucessivamente à superfície de ser seu, 

assimila-as e as devolve, une-as e as combina, condena seu ser e lhe dá vigor”. 

Pereira (2003, p. 109) enfatiza que brincadeira e principalmente os jogos 

são instrumentos  

 
 
“... para transmitir conteúdos cognitivos, afetivos, sociais, culturais, políticos, 
dentre outros. Além de assumirem significações distintas, eles evocam 
também, a imagem e o sentido que cada sociedade objetiva lhe atribui, tendo 
em vista a época e o lugar de suas vivências”. 
 
 
 

Apesar de não estarmos nos referindo aqui ao brincar pedagógico, as 

brincadeiras que foram vivenciadas pelas depoentes no intervalo, além de tornarem 
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as crianças mais sociais e cooperativas, também se destacam como uma das ações 

mais significativas da infância. Essa máxima é tão verídica que acredito não ter 

conseguido passar os sentimentos que afloraram em cada palavra que retratava o 

brincar na vida dessas mulheres. 

Na seqüência, iremos tratar do apoio e dos reflexos positivos da família 

para a educação de suas filhas. 

 

4.4. O PAPEL DA FAMÍLIA 

Selecionamos as falas das depoentes que se reportavam à importância 

do papel da família em sua vida escolar, destacando as memórias que revelavam os 

pais incentivando a ida à escola e os irmãos mais velhos como referência positiva.  

 

4.4.4.4.4.4.4.4.1. 1. 1. 1. “Minha Mãe Sempre Mandava Eu ir pra Escola”  

 

Em relação ao apoio da família para que suas filhas freqüentassem a 

escola, apenas 3 das 12 depoentes enfatizaram que iam para a escola porque 

queriam e porque gostavam e que ninguém lhes aconselhava para que fossem. As 

demais destacaram a importância da relação familiar para o incentivo e o interesse 

pelos estudos.  

[...] era meu pai que mandava, ele se interessava muito que a gente 
estudasse [...] Eu tinha uns sete anos quando comecei a estudar. Era meu 
pai que mandava, ele se interessava muito que agente estudasse (Nira). 
 
Minha mãe sempre mandava eu ir pra escola: “Vá pra escola!” (Josa). 
 
Meus pais sempre pediam pra eu ir pra escola. Aconselhavam pra não 
brigar. (Adriana)  
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Todo dia mãe mandava eu ir pra escola estudar (Fernanda). 
 
Minha mãe mandava eu ir pra escola! (Marina). 
 
 

Nota-se nesses depoimentos a importância do papel dos pais quanto ao 

incentivo aos estudos. Embora a realização de trabalhos na roça e em casa tenha 

sido destacado por essas depoentes, percebe-se que havia a preocupação dos pais 

em manter os filhos estudando. Em nosso levantamento, e também nas próprias 

falas das entrevistadas, elas afirmam a pouca ou nenhuma escolaridade dos pais, o 

que evidencia que isso não serviu de impedimento para que elas não fossem 

incentivadas a estudar. Uma delas lembra que a mãe só estudou até a quarta série 

primária e o pai até a 2ª série; e afirma: 

[...] ele só sabe fazer o nome, lê, mas palavrinhas assim, soltas, mas a 
leitura é muito pouca. Já minha mãe, ela lê até carta (Adriana). 

 

 A reflexão sobre essas falas nos remete à discussão feita no início do 

trabalho sobre as idéias de Bourdieu (1978) e Charlot(2001). A condição dos pais 

das depoentes parece não ter sido fator determinante do nível de escolarização de 

algumas delas. Isso fica evidenciado nos vários regressos que a maioria das ex-

alunas realizaram na tentativa de aprender. A insistência foi uma constante na 

infância dessas mulheres.  
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4.44.44.44.4.2. “.2. “.2. “.2. “Eu Vou Estudar como Eles”     

 

A relação com os irmãos também apareceu como um fator propulsor dos 

estudos de algumas dessas mulheres. Retrataremos a seguir dois tipos de relação 

familiar positiva a esse respeito, uma em relação aos irmãos e outra em relação ao 

pai: 

 
“... A minha irmã e meu irmão, que eram mais velhos do que eu, que eram 
mais adiantados, os dois estudavam na mesma série, aí faziam as tarefas 
juntos e eu ficava meia por fora, e os meninos estudavam a série deles aí 
eu ficava de fora, mas sempre pensando, eu vou estudar como eles, um dia 
eu vou chegar lá” (Adriana). 

 

“Um dia eu vou chegar lá”. Nessas palavras de Adriana, se percebe o 

poder que uma inter-relação positiva pode causar a qualquer ser humano. Tomemos 

como exemplo essa relação estabelecida entre Adriana e seus irmãos em relação à 

educação. Ela lembrou de um momento que lhe causou um conflito interno. 

Esse momento de desapontamento – por não ser convidada a realizar as 

atividades escolares junto com os irmãos mais velhos – foi transformado em um 

desejo de um dia alcançar a posição onde os irmãos se encontravam. Essa relação 

de tensão e conflito entre Adriana e os irmãos poderá ser identificada como uma 

configuração familiar positiva, onde os espelhos (irmãos), quando se reuniam para 

estudar – os dois mais velhos –, deixavam a irmã menor de fora daquela 

configuração. Mas isso funcionou como um motor propulsor, para que ela lutasse e 

conseguisse estudar muito mais do que eles.  

Hoje, Adriana é formada em dois cursos do ensino médio, Magistério e 

Estudos Gerais, faz curso de computação e só não está cursando uma faculdade 
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porque não possui condições financeiras – pois nessa região só existe uma 

faculdade de formação de professores particular –, diz ela. Mas está procurando 

trabalho para poder continuar seu processo de escolarização. Enquanto isso, seus 

dois irmãos mais velhos desistiram antes de concluir o ensino fundamental. 

Dessa forma, tais ações comprovam o princípio teórico que Charlot (2000) 

denomina de uma relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo. São esses 

movimentos de conflitos e tensões que estão presentes a todo instante, nas redes 

de configurações que retratam uma relação humana, que, por sua vez, formam a 

sociedade como um todo (Elias, 1970). 

Outra depoente não atribui o sucesso de suas primeiras lições de escrita 

e leitura à escola, mas à dedicação de sua irmã: 

 
“...eu aprendi o meu nome, foi Lenice que me ensinou, eu era muito pequena 
e comecei a cobrir, aí Lenice ...  em casa, ela começou a ensinar, eu aprendi 
meu nome com ela ensinando, eu já na escola cobria e ela ia dizendo as 
letrinhas e eu ia fazendo, aí eu aprendi meu nome com ela, num foi na escola 
foi, foi com Lenice! Em casa me ensinando. Ela me ensinou bastante...” 
(Alzerina). 
 
 
 

Mais uma vez se percebe na voz de Alzerina que os referenciais positivos 

são muito importantes na construção da identidade de um indivíduo. E tanto na 

família (como o primeiro ambiente onde as crianças interagem) quanto nos 

estabelecimentos de ensino se dão as reproduções e, conseqüentemente, as 

aniquilações de estereótipos e de estigmatização, como também de visualização dos 

efeitos perversos que esses fenômenos têm sobre os indivíduos. 

Outra relação positiva foi do pai de uma das depoentes. A depoente Nira 

também deixou transparecer em sua fala, nos gestos e nos sentimentos, que a 
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figura de seu pai foi e ainda hoje é muito importante em sua vida escolar, 

principalmente quando ela falou da forma como ele aprendeu a ler 

[...] aí ele aprendeu assim, lá fora, num tinha caderno nem lápis, aí ele 
escrevia no chão o que a professora dizia, do lado de fora da escola, aí ele 
ouvia e escrevia, ele era uma pessoa muito inteligente. 
 
 

Essa depoente fez referência à postura autodidata do pai dando ênfase 

às dificuldades sócio-econômicas, e deixa transparecer toda a admiração que 

sempre teve pelo pai não só em relação aos referenciais educacionais, mas também 

pelo exemplo de vida humilde, mas honesto, trabalhador, ético e respeitado. Apesar 

de Nira se declarar ter sido muito estudiosa e interessada em sua formação escolar 

por conta do incentivo do pai, quando ela se refere a sua inteligência, diz: “eu era 

muito inteligente”, utiliza o verbo no passado, como se aprender para ela, hoje, fosse 

uma coisa quase impossível, apesar dos seus 32 anos de idade. 

 

 

4.54.54.54.5. . . . “NEGO NUM GOSTA DO OUTRO, NUM GOSTA NÃO! (RISOS). EU 

ACHO QUE NÃO!”     

 

Na tentativa de compreender o que se passou nesse universo das 

subjetividades de nossas entrevistadas, vejamos o que diz Toinha quando 

perguntada se se lembrava da primeira vez que foi para a escola: 

“... eu me alembro como hoje, me alembro como hoje. Tinha um, a minha 
prima mesmo, oiô um oi bem fechado mesmo, Sim minha prima... passou o 
oi! Eu pensei, talvez seja engano, né! porque nego num gosta do outro, num 
gosta não! (risos). Eu acho que não! Apôs é, aí eu maginei assim, passou o oi 
pra mim porque ela num gosta de nego, eu também vou passar o oi pra ela, 
aí eu passei também... a pessoa fica desconfiadadinha por ali e a pessoa 
num dá demostração, num vai brigar pru mode a rabada de oi, e assim a 
pessoa vai vivendo”(Toinha). 
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A percepção de Toinha sobre negro (a) é evidenciada quando ela deixa 

transparecer em sua fala a imagem que faz sobre si mesma, em relação com os 

outros e com o mundo: “...passou o oi pra mim porque ela num gosta de nego.”. 

Pressupõe-se que nesse ponto a depoente está se referindo aos seus próprios 

atributos físicos e de seus pares, que são como espelhos que refletem a sua própria 

imagem Glat (1989). 

No dizer dela, “nego que não gosta de nego” fundamenta-se na premissa 

da identidade que foi construída em uma sociedade racista e preconceituosa como a 

nossa e tão bem retratada nas palavras de Fernandes (1972 p. 206/207): 

 
“O negro é burro de carga”. 
O branco é inteligente; 
O branco só num trabalha, 
Porque preto não é gente”. 
“O negro é vulto, quando não pede furta”. 
“Deitado é uma laje, comendo é um porco, sentado é um toco”. 
“Negro tem catinga: tem semelhança com o diabo”. 

 

Essas são expressões bem conhecidas em nosso meio, entre tantas 

outras, e estão estritamente relacionadas às imagens depreciativas ligadas à 

aparência física dos afro-brasileiros ou á posição inferior de subjugado que os seus 

ancestrais ocuparam como escravo. 

Seguindo nessa direção, foi possível perceber que nessa comunidade, 

em específico, os moradores são estigmatizados tanto porque são negros como 

porque pertencem às famílias conhecidas pelo seu sobrenome e pelo local onde 

moram. Esse fato pode ser confirmado quando as pessoas vão comentar qualquer 

acontecido nessa comunidade, geralmente se referem aos negros como “mundiça” 
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ou “raça”, de forma pejorativa, usando a expressão da seguinte forma: “foi aquela 

raça do Mundo Novo”, ou “só podia ser aquela mundiça do Mundo Novo”. 

 Fica claro para todos que residem nas redondezas que quando se utiliza 

uma dessas expressões estão se referindo apenas aos negros do Mundo Novo, os 

não - negros ficam literalmente fora dessas denominações. 

Como já frisamos antes nos capítulos iniciais quando falamos sobre o 

estigma, basta que apenas alguns indivíduos de um grupo possuam uma porção pior 

para que todos sejam rotulados pelo mesmo desvio. Assim, mesmo que os brancos 

do Mundo Novo pratiquem atos ilícitos ou fora dos padrões de comportamento 

esperado, jamais seriam taxados de “mundiça” ou de “raça”. 

Gracinha, ao falar das dificuldades que enfrentou na escola para 

aprender, também explicita elementos que contribuíram para que ela se 

autodeclarasse como principal culpada pelo insucesso escolar:  

 

[...] Num aprendi nada sequer, num aprendi nada, porque até hoje eu sou 
burra... (Gracinha).  
 

 

A forma como o indivíduo vê a si mesmo e se situa no mundo depende 

fundamentalmente da mensagem que ele recebe das pessoas que as cercam. Aliás, 

sua identidade pessoal e social age em função das definições que os outros têm em 

relação a ele. Uma das inferências que podemos relacionar a imagem que a 

depoente faz de si está associada à imagem inferiorizada que a mulher negra 

carrega consigo desde o tempo da escravidão e que perdura até hoje. Esse fato nos 

parece um reflexo da teoria da degenerescência, que rotulava o negro de 
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incompetente, e por meio do processo do embranquecimento vivenciado no País 

após o período abolicionista, que resultou numa população homogênea e 

eurocêntrica.   

Tais princípios norteadores da teoria da degenerescência baseada na 

inferioridade do negro brasileiro pode ser uma das causas desse sentimento de 

incompetência explicitado por Gracinha quando faz referência à aprendizagem na 

escola. 

Mais adiante, no entanto, a fala de Gracinha traz nítidas evidências de 

que houve a interferência de muitos outros fatores que podem explicar suas 

dificuldades na escola, tais como: colocada na escola muito tarde, isto é, fora de 

faixa; iniciada no trabalhão doméstico e no campo muito precocemente; de classe 

popular; família destituída de capital cultural, na visão de Bourdieu (1987); inclusive 

diversas relações estabelecidas entre ela, os companheiros de turma e a professora 

na sala de aula, foram perceptivelmente negativas. A seguir, apresentamos algumas 

das falas que revelam sinais desses fenômenos: 

Eu ficava na última cadeira de cá, quando ela corrigia as cadeiras tudinho é 
que vinha, ficava pelo recanto... eu era do Mobral, nera? e elas do pré.[...] 
Fui pra escola já velha, não fui quando era pequena, mãe me botou já 
grande (Gracinha). 

 

A imagem que Gracinha tem de si, ou seja, a imagem que os outros lhe 

passaram fizeram com que ela acreditasse na sua incompetência diante do saber 

formal. Ficou marcado até a data da presente entrevista, na vida dessa mulher, que 

ela é “burra”. 

De acordo com Noé e Balassiano (2003), não podemos identificar se 

Gracinha foi estigmatizada por ser mulher, negra ou pobre, pois a maneira como se 
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intercruzam as diversas formas de opressão na vida de mulheres negras e de classe 

popular não é uma tríade de fácil compreensão. Para eles: 

 
 
Estas diferentes estruturas – classe, raça, gênero - não podem ser tratadas 
como variáveis independentes, porque a opressão de cada uma está inscrita 
no interior da outra – é constituída do interior pela outra e é constituinte da 
outra (NOÉ e BALASSIANO, 2003). 
 
 
 

Ainda de acordo com as idéias desses autores, as relações de gênero 

radicalizadas e as etnicidades generificadas são combinações que vêm sendo alvo 

de vários estudos, embora ainda estejamos longe de obter mudanças concretas a 

partir desses resultados.  

Sobre algumas afirmações das ex-alunas referentes à discriminação e ao 

preconceito por que passaram durante as relações escolares que estabeleceram no 

período, Gorete lembra que na maioria das vezes não brincava na hora do recreio:  

[...] a pessoa não podia nem olhar de lado, porque eles davam mesmo, era! 
Bastava olhar assim... nós ficava sentado lá no grupo... ficava dizendo coisa 
com a pessoa e eu não gostava não... chamava de nega ...” (Gorete). 

 

Quando a depoente diz que os outros davam, significa que batiam nela e 

nos irmãos, literalmente. Por isso, costumavam sempre ficar fora das brincadeiras na 

hora do intervalo. Nessa configuração escolar, a depoente se sentia estigmatizada 

junto com seus irmãos. Podemos inferir que nesse caso se estabelecia uma relação 

de poder descrita por diversos autores (GLAT, 1989; ELIAS, 2000; GOMES, 2005) 

como relações de poder de alguns indivíduos sobre outros de menor prestígio ou por 

uma falta – causada por diversos fenômenos – de estigma.  
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4.6. LEMBRANÇA DAS PROFESSORAS 

 

Nos depoimentos analisados, identificamos várias falas das entrevistadas, 

que revelaram como eram as relações dessas ex-alunas com suas professoras no 

período em estudo. A busca por disciplina nas aulas pareceu ser uma constante nos 

relatos, disciplina essa que era conquistada pela professora muita vezes com o uso 

da palmatória, recurso comum daquela época na região. 

[...] uma vez que eu fui fazer a tabuada, era eu e Juaci, ai ela perguntou e 
eu não soube responder, ai era pra dar um bolo em mim, porque eu não 
respondi, ai na hora de dar o bolo, era perto da perna dela, quando ela foi 
pra bater o bolo eu puxei minha mão, ai foi mesmo na perna dela (risos), ai 
ela disse: agora você vai levar dois, ai eu levei! (Josa). 
 
[...] fazia continhas em matemática, chamava a gente no quadro pra ir 
treinando, nesse tempo ela ainda botava de castigo e tinha um negocinho 
de madeira que ela dava os bolinhos na mão (Adriana). 
 
Eu levava bolo porque era danada, brigava na escola e a palmatória comia 
no cento (Josilene). 
  
 

Apesar dos castigos, várias depoentes elogiavam o trabalhado realizado 

pelas professoras, lembrando os bons momentos das aulas e dificuldades que a 

professora ajudava a enfrentar, como o caso de: “D. Helena era muito boa, ainda 

hoje eu gavo ela” (Gracinha). 

Ela era uma professora muito boa, primeira, D. Helena era exemplar 
(Alzerina).   
 
Ela ensinava bem a gente. (Lica) 
 
Eu era muito nervosa quando não sabia de uma matéria ficava 
chorando...até brincava, essa é boa, num sabe da matéria fica chorando 
mas fica olhando para o quadro, enquanto as outras choram e baixam a 
cabeça e sempre brincava, era assim nossa relação, foi onde eu aprendi 
realmente, foi com ela, nossa relação era boa (Josa). 
 
 

 Outro relato que nos deu pistas sobre a relação da entrevistada com sua 

professora foi o depoimento de Josilene, quando fez referência a uma passagem 
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acontecida. Quando essa depoente foi solicitada a resolver uma tarefa considerada 

muito difícil, ela desafiou a professora e gritou: “...fale mais baixo, você tá igual uma 

cachorra latindo”.  

O procedimento de Josilene para realizar a tarefa exigida pela professora 

gerou um comportamento tão inesperado que causou surpresa até à própria ex-

aluna, porque, no momento da entrevista, ela fez uma reflexão imediata da ação 

praticada no passado, que considerou negativa naquele momento e completou: 

“Também, quem já viu dizer que a professora estava latindo como uma cachorra!” 

(risos). 

Apesar do riso nervoso, esse acontecimento com Josilene desencadeou 

outras ações também agressivas e negativas, que prejudicaram a sua vida de 

estudante até esse momento. Ela foi expulsa da escola, sua mãe a castigou por 

desrespeitar a professora, e ela nunca mais teve coragem de falar com a professora. 

Inclusive abandonou a escola e aos treze anos de idade e foi ser mãe. Como diz ela, 

até hoje sente falta do que poderia ter aprendido na escola. Mais adiante, Josilene 

justifica: “Ela faz aquela brabeza dela, mas era bom pra nós, que tá aprendendo, 

né?”. 

Por sua vez Gorete deixou claro que só estudou até a 2ª série na infância 

e que depois de adulta já tentou várias vezes aprender a ler junto com suas irmãs, à 

noite, mas não conseguiu muita coisa. Porém explicita alguns acontecimentos por 

que passou e que marcaram sua infância na escola. E repete mais de uma vez que 

saía de casa toda feliz com os irmãos e os primos para ir estudar lá em São 

Domingos. No entanto, quando ia chegando perto do rio começava a chorar. 

Chorava muito até chegar à escola, e lá também chorava durante a aula. 
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Perguntada sobre o motivo de tanto choro, ela disse que dava um 

nervosismo muito grande quando via todos aprendendo e ela lá sem saber fazer 

nada. E ainda mais que “...ela num deixava ninguém me ensinar”. Nessa fala de 

Gorete, pode-se perceber que, mesmo em sua falta de conhecimento formal, ela 

deixa transparecer um certo saber teórico. Porque acredita que, se a professora 

tivesse deixado uma companheira de classe lhe ensinar, essa interação poderia ter 

facilitado o seu aprender. 

Ainda tratando das relações estabelecidas entre professor-aluno, na visão 

das ex-alunas, vejamos o que diz Gracinha sobre sua relação com a professora: 

“Era difícil eu aprender, porque ela só olhava pras outra, num olhava pra eu... eu 

ficava na última cadeira de cá, quando ela corrigia as cadeiras tudinho era que 

vinha... quando ela chegava perto deu eu num sabia mais”. Essa depoente, na hora 

em que se referia ao distanciamento da professora para consigo, falava com tristeza 

e até com uma pontinha de ciúme de sua irmã mais nova, que, segundo ela, era a 

queridinha da professora. 

O ciúme que Gracinha sentia da irmã foi confirmado quando a própria 

Toinha falou da professora: “...ela gostava muito deu... quando ela ensinava a tarefa 

pegava na minha mão, quando não era ela, era a fia dela...”. Mais uma depoente fez 

menção ao tipo de ajuda dispensado pela filha da professora nas atividades em sala 

de aula. 

Mesmo tendo se sentido escanteada pela professora, Gracinha justifica 

essa postura, dizendo: “Também, eu era do mobral e elas do pré... ela tinha muita 

paciência pra ensiná aquele povo do pré”! A própria Gracinha reconhece as 

dificuldades da professora para atender uma classe tão diversificada e difícil de lidar.  
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Quando Gracinha falava de suas dificuldades para realizar as tarefas 

solicitadas pela professora, ela destacava em sua fala, com muita ênfase, a palavra 

“desmanchava”. 

Ela passava é assim, eu ficava ali... eu não sabia fazer as coisa que ela 
fazia e “desmanchava” preu fazer novamente... aí eu me abusava, num 
conseguia fazer, porque eu só conseguia aquelas garrancheiras e ela num 
se agradava daquelas garrancheiras que eu fazia, né, “desmanchava”, aí eu 
achava ruim... passava pro mim e dizia: “olha Gracinha, num é assim não 
Gracinha!” (Gracinha). 
 
 

  Percebe-se na fala da depoente o fato de suas atividades serem 

desmanchadas insistentemente isso parece ter provocado uma sensação de 

impotência que a fez repetir a 1ª série por dois anos e em seguida sua desistência 

da escola.   

 

 

 4.  4.  4.  4. 7777. . . . ““““NEM QUE DEMORE MAIS EU QUERO ASSINAR”    

 

No que se refere ao processo de aprender que se estende desde o início 

da vida até o final do ciclo vital, a maioria das ex-alunas entrevistadas declaram que 

ainda nutrem o desejo de aprender na escola. Observemos o que diz Lica a esse 

respeito: 

Tenho vontade de estudar, eu tenho vontade ainda, sei um pouco, mas 
escrever só sei escrever faltando letra, meu problema todinho é esse, eu me 
esqueço da letra. Mas quando eu era nova não.... (Lica).  
 
  

Outro importante ponto foi levantado por Josilene, ao ressaltar: 

 
“Agora vou estudar... pra aprender assim, (risos), não, brincadeira, eu sei 
fazer o meu nome mais eu quero aprender outras coisas. Quero chegar 
numa loja ler os símbolos... Mas agora eu num quero botar o dedo, nada! 
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Vem aí a Associação aí eu quero... nem que eu demore mais eu quero 
assinar”. 

 
 

Para Josilene, antes era bem mais fácil colocar o dedo no lugar da 

assinatura quando lhe era solicitado, pois, segundo ela, sempre ficava muito nervosa 

no momento de escrever seu nome. Escrevi desenhando as letras bem devagar, por 

isso sentia muita vergonha, ficava nervosa e começava a tremer. Mas agora é 

diferente para ela, que diz: “mesmo que demore mais eu quero assinar”.  

Essa depoente, quando afirma que hoje não quer só fazer o nome, mas 

“ler símbolos”, a partir desse momento ela passou a ter consciência da necessidade 

de decodificar os símbolos como forma de se expressar com autonomia. 

Segundo Charlot (2001), para que se possa aprender qualquer 

conhecimento é necessário que ele seja de interesse do educando, pois aprender na 

escola para a vida é o principal objetivo dessa depoente, que não está mais 

satisfeita em apenas assinar o nome, ela quer muito mais, quer ter a competência de 

entrar em uma loja e ler os símbolos, como diz. Ela está sentindo a necessidade de 

saber mais porque vem tomando consciência da importância do saber, mediante a 

necessidade de ver os preços nas lojas, no supermercado, como também para 

assinar o nome nos documentos da associação de moradores local. 

Duas depoentes que estudaram até a 5ª série se expressam com grande 

pesar quando falam das possibilidades de se desenvolverem na escola: “...eu ia 

muito bem se continuasse...”. Na verdade, elas deixam claro que se tivessem tido 

oportunidades teriam estudado bem mais e, conseqüentemente, teriam uma vida 

melhor em vários aspectos. 
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Essa vontade de aprender a ler e escrever ocupa lugares distintos na vida 

dessas mulheres. Enquanto uma quer ler símbolos, a outra deseja apenas escrever 

seu nome. 

Eu vou ver se eu aprendo pelo meno meu nome porque ta demais... eu 
tenho vontade de aprender a fazer pelo meno meu nome (Gracinha). 

 

Uma das depoentes revela ainda a ajuda do filho para aprender a ler e 

escrever, o que não conseguiu na infância: 

Tou aprendendo com meu fio. Tem dois na sétima série, o meu caçula tá na 
quinta. Aí quando eu quero estudá, ele diz “deixa eu ensinar a mamãe”. Aí 
pega um pedaço de taba e bota na parede, ai fica escrevendo, aí fico 
fazendo tudinho (Toinha). 

 

4.8. “Eu quero que ele estude e seja igual às irmãs dele”  

 

Quando se perguntou às ex-alunas que se tornaram mães qual a 

perspectiva da educação para seus filhos, todas as entrevistadas foram unânimes 

em acreditar em uma educação que liberta, que pode ser o principal motivo de 

ascensão sócio-econômica e, conseqüentemente, de melhoria das condições de 

vida. Cada uma, à sua maneira, com a sua visão, nos demonstrarão a seguir o que 

esperam para seus filhos e filhas no futuro. 

Tenho uma filha de 6 anos, eu quero que ela estude, eu não consegui 
estudar (Alzerina). 
 
 

Essa declaração nos fez entender que ela espera se realizar por 

intermédio do estudo da filha, principalmente quando ela complementa dizendo que 

a filha possui uma cabeça bem melhor que a dela. 

A gente dizendo alguma coisa, ela já faz as letrinhas, sem olhar pela outra! 
(Alzerina). 
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As respostas se tornam uma constante a partir da mesma pergunta feita 

às seis depoentes que têm filhos em idade escolar. Gorete afirma que sua filha é 

inteligente, já sabe fazer algumas leituras e espera que ela seja alguma coisa na 

vida.  

Quero que ela estude pra ser alguma coisa quando crescer, tiver moca 
(Gorete). 
 
 

Porém se recrimina por não saber a série que sua filha estuda: 

É triste, né? Num saber nem a série que a filha estuda! (Gorete). 
 
 

Nesse momento, como ela não conseguiu lembrar a série da filha, a avó 

da menina, que estava em outro cômodo da casa, respondeu: “É na segunda!” 

As depoentes, quando falam do estudo dos filhos, ficam radiantes: 

Eu tenho três filhos, todos tão na escola, eu me orgulho (risos) (Toinha). 
 
Quero que ela estude, vou trabalhar pra formar ela. Ela também vai estudar 
computação. Quero que ela faça tudo! Fique prontinha (Josilene). 
 
 

Esse prontinha significa que na hora em que surgir uma oportunidade de 

emprego sua filha estará preparada para assumir. 

Os desejos de sucesso escolar para filhos e filhas dessas mulheres são 

parecidos, mas as formas como espressam essas idéias são bem distintas entre 

elas: 

A minha filha está na primeira série, ela gosta e eu ajudo, quando ela chega 
em casa, vai logo... almoça, vai logo fazer a sua tarefa, se precisar eu ajudo 
(Cleriane). 
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Essa depoente foi uma das entrevistadas que afirmaram ter tido pouco 

incentivo para ir à escola, no entanto seus cuidados com o estudo da filha parecem 

ser distintos dos que recebeu. 

Outra depoente também confessa que tem aconselhado seu filho a 

estudar, principalmente porque as irmãs são pessoas bem instruídas. 

Eu quero que ele estude e seja igual às irmãs dele, a família dele (Lica). 
 
 

As irmãs a quem ela se refere têm nível superior e são os filhos apenas 

do marido, frutos do casamento anterior.  
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CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

“A voz de minha filha 

recolhe em si  

a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha 

se fará ouvir a ressonância 

o eco da vida – liberdade.” 

 

 (Poesia de Conceição Evaristo). 

 
  

Na epígrafe desta dissertação, utilizei uma parte das memórias de Toinha 

quando rememoriza um fato que marcou a sua vida de mulher negra, pobre e semi-

analfabeta, que passou mais de vinte anos de sua vida para descobrir que em seus 

documentos constava o nome de “Antônio”. Ao relembrar esse fato, a depoente 

deixou transparecer que as suas memórias estavam não só permeadas das 

concepções do presente, como também do período em que procurou corrigir tal erro. 

Esse fato ocorrido com Toinha tem relação com o principal objetivo desta 

pesquisa, que procurou identificar nas falas das depoentes as possíveis 

contribuições da escola para a construção da identidade de mulheres negras. E 

assim, com base na análise dos depoimentos, procuramos responder os seguintes 

questionamentos: como se deu a educação das meninas negras do Sítio Mundo 

Novo, em Buíque - PE, de 1980 a 1990? Que elementos elas selecionaram sobre o 
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cotidiano escolar em suas memórias? De que forma a escola contribuiu para a 

formação da identidade dessas mulheres negras?  

Para atender tal objetivo, foram entrevistadas doze ex-alunas das Escolas 

Municipais Ana Rosa de Almeida e Júlio Domingos Ramos, ambas localizadas no 

Sítio Mundo Novo, em Buíque. Com idade variando de 29 a 45 anos, as entrevistas 

descreveram seu dia-a-dia na escola e no âmbito familiar, relembrando fatos que 

consideraram os mais significativos.  

A caracterização da educação das meninas negras do Sitio Mundo Novo, 

no período em questão, foi feita a partir de fontes documentais (Diário de Classe e 

Atas de Resultados Finais), de fontes iconográficas (fotografias) e essencialmente 

das fontes orais (depoimentos).  

As fontes documentais a que tivemos acesso não atenderam Às 

necessidades iniciais da pesquisa, pois pretendíamos trabalhar com todos os dados 

coletados dos Diários de Classe do período, referentes às duas escolas. No entanto, 

os registros dos anos de 1980, 1981, 1982 e 1983 não foram encontrados devido a 

um incêndio, de acordo com as informações dos responsáveis pelo setor.  

O não-preenchimento de dados como nome dos pais, grau de instrução e 

profissão, que poderiam ajudar a traçar o perfil das depoentes, comprometeu a 

caracterização delas por meio da falta de informações nos documentos. Porém, a 

riqueza das fontes orais foi capaz de suprir as necessidades da pesquisa. 

Observamos que embora todas compartilhassem das mesmas condições 

sócio-econômica e cultural na época, cada depoimento ressaltava elementos de 

suas particularidades. Na tentativa de retratar como se deu a educação dessas 
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mulheres, selecionamos e analisamos alguns temas da rotina das aulas, das 

brincadeiras no caminho da escola e no intervalo, da merenda e das relações com 

as professoras e com os companheiros, como também da discriminação racial e do 

papel da família para sua formação educacional. Outro ponto enfatizado nas falas 

das depoentes diz respeito às concepções sobre educação e as perspectivas 

educacionais para seus filhos e filhas. 

Tomemos como exemplo o fato de que as turmas das duas escolas eram 

organizadas de forma multiseriada, uma prática que dificultava o acompanhamento 

dos alunos pela professora. As depoentes Cleriane e Josa demonstraram que esse 

foi um dos fatores que influenciaram negativamente na sua aprendizagem. 

Constatamos também que os momentos bem marcantes para todas 

essas mulheres têm a ver com as relações que estabeleciam com os companheiros 

no caminho da escola. Parece que esses momentos de ludicidade que aconteciam 

tanto no percurso quanto na hora do intervalo eram os únicos que elas realmente 

vivenciam na infância, pois as obrigações lhes tomavam a maior parte de suas 

vidas. Essas experiências vividas pelas depoentes certamente contribuíram para a 

construção de sua identidade individual e coletiva. 

Pudemos associar o fato de a maioria das depoentes não refletirem sobre 

a sua pouca instrução escolar ao seu pertencimento racial ou a outros fenômenos 

estigmatizantes, ao fato de nunca terem tido acesso a informações ou a qualquer 

discussão sobre a história dos espelhos positivos da história dos afro-brasileiros e 

dos negros da diáspora. Isso se comprova quando as depoentes Nira, Alzerina e 

Adriana se reportaram às contribuições do pai e dos irmãos mais velhos, que 

serviram como motor propulsor para o seu processo de escolarização, observando 
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perceptivelmente. Acreditamos que o desenvolvimento educacional de Adriana pode 

ter se dado por conta da relação positiva vivenciada entre ela e seus irmãos mais 

velhos. 

Levando em consideração a discussão que traçamos na presente 

pesquisa sobre a construção da identidade negra, que é construída a partir dos 

referenciais de sociabilidade do indivíduo. Foi possível perceber que as depoentes 

que foram estigmatizadas na escola, por conta do seu pertencimento racial, não 

conseguiram ir além da primeira série, mesmo que a tenham repetido.   

Essas foram as que mais enfatizaram a busca constante pela educação 

formal, em vários momentos de suas vidas, e acreditam que ainda podem estudar se 

surgir oportunidade. Esse desejo de aprender possui significados diferentes para 

cada uma delas. Enquanto as depoentes Toinha e Gracinha pretendem aprender a 

fazer o nome, Alzerina, Lica, Nira e Josilene sentem a necessidade de ler para 

conquistar sua autonomia, como, por exemplo, “ler símbolos” nas lojas. 

Em relação à educação que almejam, para as que têm filhos as opiniões 

coincidiram até mesmo as que possuem pouco capital cultural para transmitir para 

eles, na visão de Bourdieu, declaram o desejo de oferecer melhores condições de 

estudo para seus filhos, deixando claro o sonho de se realizar por meio das 

conquistas educacionais dos filhos. 

O período em estudo é considerado um marco na história de luta pela 

educação dos negros em geral e em especial da mulher negra brasileira, que 

objetivava não só oferecer a oportunidade de acesso à escola, mas também 

contribuir para elevar a auto-estima do povo negro com elementos positivos para a 

construção da identidade negra. 
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Uma das formas de elevar a auto-estima dos afro-brasileiros seria estudar 

a evolução do povo africano e sua influência nas diversas sociedades do mundo, e 

especificamente na nossa. Não foi possível perceber na fala das depoentes nenhum 

assunto ou discussão referente aos conteúdos da história e da cultura negra durante 

a passagem delas pela escola.  

Esse fato veio comprovar o que vem acontecendo nas escolas do País 

até os dias atuais, pois, mesmo que a luta dos movimentos sociais tenha se refletido 

na amparo legal que institui o estudo da História e da Cultura dos afro-brasileiros e 

da África nas escolas de nosso País, ainda estamos engatinhando no processo de 

sua efetivação. Para se pensar em edificar uma educação anti-racista, é necessário, 

antes de tudo, atentar para a invisibilidade das crianças e jovens negros nas escolas 

do Brasil e o pouco conhecimento que possuímos sobre a história da África. 

Dessa forma, a presente pesquisa poderá contribuir para um 

aprofundamento do tema em questão, principalmente porque lidamos com 

lembranças de pessoas simples que jamais pensaram que poderiam possuir algo 

importante em suas vidas que merecesse ser contado. Contudo, temos consciência 

de que os depoimentos aqui analisados retratam a educação das mulheres negras 

nesse período em uma localidade específica, trazendo à tona lembranças e 

sentimentos que marcaram a história da vida dessas mulheres em especial – no 

microcosmo -, mas que podem retratar também o que acontece em um nível mais 

amplo – no macrocosmo. 

No corpo do texto, há algumas inferências e mensagens explícitas que se 

referem às questões dos conteúdos (gênero, teoria da degenerescência, educação 

afrocentrada, processo do embranquecimento, reversão de gênero, dentre tantos 
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outros), sobre os quais não foi possível aprofundar neste estudo, mas que poderão 

ser objeto de investigações futuras.  
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