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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa situa-se na problemática da formação continuada de professores à luz da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, numa perspectiva de reflexão sobre 

seu papel na formação de professores reflexivos, e na instrumentalização destes para a 

construção do conhecimento prático capaz de tratar de forma pedagogicamente adequada às 

questões raciais no espaço escolar. 

Neste trabalho, buscou-se dar a atenção especial aos chamados “velhos problemas” em 

relação à formação de professores, que evidenciam desarticulações em diferentes níveis, 

sendo considerado como o mais preocupante deles, a desarticulação entre teoria e prática e 

entre o discurso e a ação, o que se configura de grande gravidade no tocante às questões 

raciais no Brasil. 

Segundo Munanga (2005), a formação de professores que não tiveram em sua base de 

formação a história da África, a cultura do negro no Brasil e a própria história do negro de um 

modo geral, se constitui no problema crucial das novas leis que implementaram o ensino da 

disciplina nas escolas. E isso não acontece apenas em função da falta de conhecimento 

teórico, mas, principalmente, porque o estudo dessa temática implica no enfrentamento e 

derrubada do mito da democracia racial que paira sobre o imaginário da grande maioria dos 

professores. 

Diante dessa problemática, que há muito é objeto de discussão no âmbito da educação, o 

presente trabalho tem como tema de investigação a formação de professores à luz da História 

e Cultura Afro-brasileira e Africana e suas implicações na formação de professores reflexivos, 

cabendo indagar em relação a estes: Quais as contribuições teóricas e metodológicas dos 

conteúdos e atividades ministradas no Curso de Formação de Educadores para a Inclusão da 

Temática História e Cultura do Negro no Currículo, realizado pelo Centro de Estudos Afro-

Orientais da Universidade Federal da Bahia/Educação e Profissionalização para a Igualdade 

Racial e de Gênero (CEAO/Ceafro) com professores da Rede Municipal de Ensino (RME) de 

Salvador, na formação de professores reflexivos e na instrumentalização, capacitação e 

fundamentação dos mesmos para realizarem a transposição didática dos conteúdos, com vistas 

ao tratamento pedagógico adequado das questões raciais dentro do espaço escolar?  
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O principal fator que motivou esta pesquisa foi a carência de investigações que busquem 

responder questões desta natureza e a sua relevância social, em tempos de luta pela equidade, 

condição inerente à qualidade da educação.   

O que constatamos é que existem vários artigos, livros e pesquisas que discutem a formação 

de professores (AZANHA (2004); ARROYO (1996); CANDAU (1996); ZEICHNER (1993); 

entre outros), mas ainda é muito pouco no que se refere à articulação desta com a Cultura e 

História Negra e Africana. Isto se deve ao fato de que cursos com estas características e 

objetivos ainda são incipientes no quadro educacional brasileiro e só passaram a ter relevância 

no momento em que obtiveram o “status” de obrigatórios, instituído pela Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) nº 01/041, que exige a inclusão da temática no 

currículo, exigindo especial atenção às instituições que atuam tanto na formação inicial como 

na formação continuada de professores.  

Na direção das políticas públicas de ações afirmativas em relação a negros e afro-

descendentes, a Prefeitura Municipal de Salvador, em parceria com o CEAO/CEAFRO, 

realizou um curso de formação de educadores para a inclusão da temática História e Cultura 

do Negro no Currículo intitulado Escola Plural: a diversidade está na sala de aula voltado para 

os professores da RME. Esta ação visava atender às demandas dos movimentos negros de 

Salvador e da própria população, de maioria negra, que não se via contemplada nos currículos 

escolares, e preconizou o que viria estabelecer Lei 10639/03 que altera a Lei 9394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece obrigatoriedade do Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica e o Parecer do CNE que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico-Raciais (DCNERER), que vêm 

exigindo modalidades de atualização continuada para educadores. 

Tais ações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Salvador tiveram como 

pressuposto a assertiva de que as reformas educativas expressam consenso em considerar que 

a formação geral de qualidade dos alunos depende de uma formação de qualidade dos 

professores. Na reestruturação educativa de vários países, os professores aparecem como 

agentes inovadores nos processos pedagógicos, curriculares e organizacionais, para 

transformação da escola e dos sistemas escolares. Requer-se deles que sejam mais bem-

                                                 
1 Resolução do Conselho Nacional de Educação que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
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preparados para lidar com novas exigências curriculares, especialmente pelo desenvolvimento 

de competências e habilidades profissionais em novas condições e modalidades de trabalho. 

De acordo com Libâneo (2003), deve-se levar em conta, para a formação de professores, um 

apanhado de estudos considerados no contexto social, econômico, político e cultural no qual 

ele está inserido, visto que o exercício profissional docente está sempre relacionado aos fins e 

às práticas do sistema escolar mais amplo e ao contexto social. E isso levou-nos à assunção da 

importância da reflexão, na atualidade, sobre a dimensão cognitiva do processo ensino-

aprendizagem no âmbito do campo da formação de professores e, principalmente, ao tema 

professores reflexivos e construção do conhecimento prático, baseado em autores como 

Chevallard (1991), Schön (1992), Zeichner (1993), Nóvoa (1992), Perrenoud (1993), entre 

outros. 

Este referencial sugere e faz emergir novas e complexas demandas para professores. A 

inclusão da História e Cultura Africanas e Afro-brasileira no currículo lhes remete 

inicialmente ao desafio da necessidade de análise permanente de como as fronteiras raciais e 

étnicas vão sendo produzidas no interior de nossos currículos e de nossas práticas 

pedagógicas, principalmente em um país onde o mito da democracia racial é tão forte.  

No entanto, sabemos que o desafio maior se configura na superação de tais problemáticas e na 

efetivação de uma prática que desconstrua os estereótipos e caminhe na direção da formação 

consistente e coerente de novos cidadãos, comprometidos com o combate ao racismo e 

conscientes do seu papel na construção de uma sociedade pautada na igualdade de direitos e 

de condições para todos, indistintamente.  

Temos consciência do nível de dificuldade da tarefa, daí nossa preocupação em compreender 

de que maneira estes educadores se apropriam dos conhecimentos adquiridos neste curso de 

formação e de que maneira estes contribuem efetivamente para uma mudança em suas 

práticas. Além disso, como fica o trabalho em uma cidade de maioria negra e onde as 

diferenças ainda são tão acentuadas e o racismo tão presente como a capital baiana? Eis uma 

questão de difícil resposta. 

Para buscar algumas respostas e tecer possíveis considerações, traçamos um percurso para a 

pesquisa, que compara o desempenho em sala de aula e a compreensão dos professores – 

participantes do curso e não-participantes - sobre o tratamento das questões raciais na sala de 
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aula. O tratamento dos dados vai buscar ressaltar as especificidades de cada categoria, 

destacando as aproximações e distanciamentos entre ambas, para que nos possibilite uma 

maior compreensão dos processos formativos e das práticas de cada um.  

O curso é direcionado para a Educação Básica, especificamente professores da Educação 

Infantil à 4ª série do Ensino Fundamental, e nossa pesquisa buscou coletar os relatos destes 

profissionais por considerá-los fundamentais no processo formativo das crianças e jovens, na 

medida em que atuam nas séries iniciais, período em que começam a se constituir seus os 

laços afetivos e o processo de socialização mais formal, e por considerá-lo também o período 

crítico para a sedimentação de práticas discriminatórias e de desrespeito às diferenças.  

Para descrever como este processo tem sido construído, organizamos a presente pesquisa de 

maneira que se possa compreender o percurso de sua construção e os elementos que 

fundamentam a discussão que buscamos suscitar.  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, configura-se como estudo de caso - com características 

da coleta de dados pertinentes à metodologia autobiográfica –, aliada a fontes documentais, 

como conteúdos programáticos dos cursos e produções dos educadores. Como priorizamos os 

relatos de vida entrecruzados com o percurso profissional dos depoentes, procurando 

relacioná-los com as questões raciais, entendemos que o mesmo exercício deveria ser feito 

pela pesquisadora, iniciando o trabalho com a apresentação das relações existentes entre ela e 

o universo pesquisado. Por isso, a introdução traz parte da minha história de vida e de como 

passei a me interessar pela temática estudada e me comprometer com a causa da produção 

científica na área. Este comprometimento é conseqüência do desejo/objetivo de contribuir 

para uma melhor compreensão das relações raciais e, principalmente, contribuir - mesmo que 

indiretamente - para a formação de uma sociedade em que a cor da pele não mais seja fator de 

inferiorização do indivíduo.  

Dividimos este trabalho em três partes, por considerarmos que assim seria favorecida a 

compreensão do “fio da dissertação” por nossos leitores. Cada uma destas partes compreende 

uma etapa, e foi subdividida em capítulos que seguem uma organização que permita a 

visualização dos passos seguidos para a construção da pesquisa. Na primeira parte, intitulada 

“O caminho se faz caminhando”, apresentamos o percurso seguido, o objeto, os objetivos, as 

hipóteses e a metodologia desta pesquisa, com vistas a elucidar quais foram os seus eixos 

norteadores, bem como apresentar aspectos teóricos da metodologia, que permitem um 
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melhor entendimento dos entrelaçamentos e encaminhamentos do trabalho. Também trazemos 

os aspectos relativos à História e Culturas Africanas, suas contribuições e influências na 

História do Brasil – particularmente na Bahia -, bem como alguns elementos para a 

compreensão do processo da escravização e suas marcas nos dias atuais2. 

Ainda nesta primeira parte, faz-se uma breve discussão sobre o mito da democracia racial no 

Brasil e o papel da escola na manutenção deste estado de alijamento da população negra, e 

manutenção do estado de exclusão a que esta sempre foi submetida. Também procura mostrar 

como a educação se configura atualmente como foco de atuação das políticas de reparação e a 

relação desta com os dispositivos legais que exigem a inserção dos conteúdos relativos à 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN e a própria lei 10639/03. Sim. Para finalizar apresentamos as discussões 

sobre formação de professores, buscando apresentar como seu cenário vem se configurando 

nos dias atuais, em função das demandas sociais mais urgentes. Em função disso optamos por 

trazer também os conceitos de reflexão, reflexividade, transposição didática e professor 

reflexivo, que estão em voga nas discussões sobre a formação dos professores. 

A segunda parte, que chamamos de “Um começo de conversa”, vírgula traz o cenário e os 

atores da pesquisa. Apresentamos os dados coletados em campo: perfil e caracterização da 

comunidade em que as escolas estão inseridas; as contribuições do CEAFRO no combate o 

racismo na Bahia - com suas diversas linhas de atuação no âmbito educacional, 

principalmente no que se refere ao curso que se configura objeto desta investigação -; os 

relatos de professoras do CEAFRO, que nos dão uma descrição pormenorizada do percurso 

seguido pela instituição para a montagem do curso de formação, suas expectativas e suas 

conclusões acerca dos resultados alcançados; e por fim, os relatos dos professores, não-

participantes e participantes da formação.    

 A parte III, intitulada “Para além do que se diz ou vê”, apresenta as análises dos relatos feitos 

pelos atores à luz dos objetivos pretendidos e das hipóteses construídas. Enfim, buscamos 

descrever as aproximações e distanciamentos entre as práticas dos dois grupos, participantes e 

não-participantes da formação, bem como analisar as contribuições efetivas que o processo 

formativo teve no desenvolvimento da prática reflexiva nos docentes.  

                                                 
2 Não se pretendeu fazer uma descrição pormenorizada ou um estudo aprofundado destas questões, tendo em 
vista a complexidade delas e os objetivos do trabalho. 
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Nas considerações finais, buscamos enunciar as compreensões às quais chegamos através do 

desenvolvimento da pesquisa. Desta maneira, apresentamos as contribuições do processo 

formativo, os desafios que propostas desta natureza ainda têm que superar na luta contra o 

racismo e a desigualdade, e, principalmente, o papel da escola na formação de professores 

reflexivos e suas implicações na melhoria da qualidade da educação, entendida como 

principal vetor de desenvolvimento e transformação social.   
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Inda me lembro 

O claro da aurora 

Eu indo embora 

Pra não mais voltar 

E o teu perfume no meio do mato 

Bem-me-quer, mal-me-quer 

Cheiro malvado 

Era malva saudade banhando meu corpo 

Na flor da memória 

Um beijo, um abraço, o galo cantou 

No adeus fica o lenço 

E eu indo embora 

Nem as pedras no caminho 

Nem as luzes da cidade 

Podem mudar o meu destino 

Beija agora seu menino, 

Não me deixe ir embora 

Ah! saudade... flor da memória. 

        

Flor da Memória 

Roberto Mendes e Capinan 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo das relações raciais deve implicar necessariamente numa retrospectiva do percurso 

de vida de seus atores e, num entendimento da forma como tais questões se imbricam na 

constituição do pesquisador. Desta maneira, pretendo aqui relatar o processo pelo qual a 

família, a escola, a comunidade na qual estive inserida e o mundo do trabalho teceram a teia 

que me levou ao estudo de tais questões.  

Nasci no ano de 1978, na cidade de Santo Amaro da Purificação, recôncavo da Bahia, uma 

comunidade historicamente negra em conseqüência do ciclo canavieiro. Filha de mãe solteira 

e com um irmão menos de um ano mais novo, fui criada pela minha avó desde os três meses 

de idade na casa de uma tia, irmã da minha mãe. Apesar de viver em uma família, nunca me 

senti parte dela de fato. Vivi sempre à margem.  

Minha mãe era uma mulher batalhadora e de um caráter irretocável, mas, segundo minha avó, 

cometeu um erro pelo qual pagaria até o último dos seus dias - ter se envolvido com um 

“negro sem vergonha” – e por isso não conseguia se estabelecer como uma referência positiva 

para mim. Minha avó, muito rígida e controladora, ditava as regras de minha criação, 

deixando para minha mãe sempre um papel secundário. Além disso, também alimentava em 

mim um sentimento de revolta em relação ao meu pai, sempre ausente e distante, e com o qual 

hoje não mantenho nenhum vínculo. Isso acarretou numa relação conflituosa entre eu e meus 

pais biológicos, que se configuraram em referências do que eu não queria ser ou fazer quando 

me tornasse adulta.  

Todo esse contexto desfavorável de minha vida familiar, sempre desestruturada, 

paradoxalmente, me serviu de motivação para o desejo de uma vida diferente, tanto para mim 

como para os que de mim dependessem: minha avó, minha mãe e os filhos que um dia desejei 

ter. A minha motivação era recompensá-las pela vida de sacrifícios que tiveram desde sempre 

em nome dos filhos e fazer valer o investimento feito. Na verdade, isso me era cobrado 

constantemente, visto que a única herança que me poderia ser deixada era caráter e educação. 

Apesar de pouco escolarizadas, tinham uma consciência muito clara de que a conquista de 

uma melhor condição de vida só seria possível através dos estudos, e faziam questão de 

lembrar-me disso diariamente.  



27 
 

Todos estes fatos concorreram para que se consolidasse em mim a tendência de querer ser a 

melhor em tudo, alimentada por minha avó, que sempre fazia questão de ressaltar que, na 

minha condição de mulher, negra e de origem humilde não poderia ser diferente. Aprendi que 

tinha que ser a melhor sempre, que ser apenas boa não seria suficiente se quisesse “ser alguém 

na vida”, se quisesse – e precisava – conquistar minha independência. Em virtude disso, 

encarnava o papel da aluna exemplar, da estudante disciplinada, apesar de nunca perder de 

vista meu lado criança, que exercitava diariamente nas brincadeiras na hora do intervalo e 

também na rua, como toda criança criada em uma cidade do interior.  

Minha avó sempre foi a maior referência que tive para tudo em minha vida, mas ela tinha uma 

grande limitação: era uma pessoa altamente preconceituosa, mesmo sendo negra e filha de ex-

escravizados. Cresci ouvindo-a dizer que quando eu crescesse precisaria arrumar um marido 

branco para “limpar a raça”, que meu cabelo era “ruim” porque minha mãe foi se envolver 

com um negro – ao invés de arrumar “coisa melhor”. Além das coisas que dizia claramente, 

tinha as suas mensagens tácitas que me expressavam sempre que negro era feio, tinha 

tendência à marginalidade, era preguiçoso, inapto, indolente e, que “tinha que saber seu 

lugar”, que era sempre um lugar inferior – e por causa disso, contraditoriamente, não via com 

bons olhos e sempre evitava a minha aproximação com as pessoas tidas como brancas, 

provavelmente com medo de que eu fosse humilhada ou maltratada, como de fato fui por 

diversas vezes por pessoas que tinha como amigas.  

Aquilo soava estranho aos meus ouvidos, mas não tinha condições de fazer uma análise crítica 

àquela época. Em contrapartida, era inevitável o processo de identificação negativa, que me 

levou a negar minha condição de negra de todas as maneiras possíveis, desde a busca pelo 

cabelo liso, até o evitar tomar sol para não escurecer mais a pele. Eu me classificava como 

morena e procurava me aproximar dos brancos - tidos como bons -, e me afastar dos negros, 

que estavam fadados ao fracasso e à subalternidade, além de terem o caráter duvidoso muitas 

vezes. 

Penso que toda família tem uma participação importante na construção da identidade racial, e 

no caso das famílias negras, há a necessidade de um compromisso maior com a construção da 

identidade racial positiva. Mas o que se percebe, na maioria dos casos, principalmente em 

famílias com uma situação econômica e educacional desfavorável, é a participação familiar no 

movimento inverso, de rejeição e negação deste pertencimento. Esta construção se daria 

inicialmente pelo apontamento do pertencimento racial, valorizado pela cultura e história do 



28 
 

negro enquanto uma história de luta e resistência a todas as atrocidades a que sempre foram 

submetidos e buscando resistir às concepções que determinam a raça negra como inferior. 

Mas, no meu caso, era justamente o contrário que ocorrera.  

A minha vida escolar também teve um grande papel no processo de negação do meu 

pertencimento racial. O modo como os meus colegas me tratavam, com apelidos pejorativos 

que tinham ligação com a minha cor, me entristecia. Eles faziam sempre alusão aos meus 

cabelos e me inferiorizavam perante os demais. As brincadeiras e piadas eram de uma 

crueldade enorme, e não tinham nada de inocência ou coisa de criança. Eu não sabia como 

lidar, nem me defender daquela situação e preferia não fazer queixa aos professores ou aos 

meus familiares, pois sentia vergonha. Sofria sozinha e buscava de alguma maneira 

“compensar” aqueles “defeitos” sendo a melhor aluna classe, e fazendo com que me 

admirassem pela minha capacidade intelectual “apesar de ser negra”. 

E assim, minha trajetória educacional foi marcada pela busca permanente da reafirmação 

enquanto alguém inteligente e capaz, “apesar” de negra, de origem humilde e oriunda da 

periferia, em contrapartida, nunca tive um discurso de afirmação do meu pertencimento racial 

ou social. Vi-me discriminada diversas vezes e em tantas outras também discriminei, coisa da 

qual não me orgulho. Aprendi a me defender não a partir da qualificação/afirmação do meu 

pertencimento, mas desqualificando o outro, afirmando que era negro também, ou então me 

atendo ao discurso da igualdade sem nenhuma fundamentação, apenas fazendo o uso do 

jargão largamente utilizado de que “por dentro somos todos iguais”.  

Dessa maneira, pude constatar que, em nosso país, raça e classe social constituem fatores 

decisivos para a seleção e geração de oportunidades. Apesar das dificuldades impostas por 

estes fatores, no meu caso, desfavoráveis, cheguei à universidade, conquista feita a custa de 

muito esforço e ousadia, afinal, na minha família, ninguém havia chegado tão longe até então.  

Ingressei na Universidade Federal da Bahia no ano de 1996, e lá as coisas não foram muito 

diferentes. Tratava-se de uma universidade pública e, como todas, voltada para a elite. O 

curso de Pedagogia, tido como de segunda categoria, diferia dos demais quanto a sua 

clientela, menos elitista, mais ainda de maioria “branca”. Não tive durante toda a graduação 

um professor negro sequer, ou pelo menos que se assumisse como tal. Recordo-me apenas 

uma estagiária – que causou bastante estranhamento à classe – e que substituía o professor 

titular da disciplina por ser orientanda dele. Nessa época, comecei a criar um senso crítico 
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sobre o que seria ser branco na Bahia. Somos um povo miscigenado, o que confere aos 

baianos uma variedade peculiar de tons de pele, e que permite uma classificação duvidosa 

quanto ao pertencimento racial: somos brancos, morenos claros, morenos escuros, morenos-

jambo, sarará3, cabo-verde4, negro-azul e etc. Todas estas classificações escamoteiam uma 

única verdade: somos quase todos afro-descendentes. Mas, não apenas isso, estas 

classificações trazem à tona outro tipo de racismo, tão perverso quanto os demais, que permite 

àqueles com um tom de pele mais claro discriminar e ofender o outro, principalmente através 

de denominações pejorativas: picolé de asfalto, moreninho cor-de-disco, entre outros.  

Antes de concluir o curso de Pedagogia, fui aprovada no concurso da Rede Municipal de 

Ensino de Salvador e comecei a trabalhar como professora do Ciclo de Estudos Básicos I 

(CEB I) em uma escola no Pelourinho. Pela primeira vez me vi diante de uma sala de aula que 

era “minha”, cheia de alunos os quais eu tinha a grande responsabilidade de educar, no 

sentido amplo, não só ensinando-os a ler e escrever. Inserida naquele contexto pude perceber 

a complexidade das questões raciais e como a escola poderia ser um espaço perverso para as 

crianças negras. 

Naquela escola estavam apenas crianças de classes populares, filhos dos comerciantes 

informais, traficantes de drogas, profissionais do sexo e pedintes, ou seja, oriundas famílias 

ditas desestruturadas, monoparentais. Eram poucos os que vinham de família “estruturada”, 

com pai e mãe trabalhadores formais e com condições de prover, sem muitas dificuldades, o 

sustento dos filhos. Estavam praticamente todos nas mesmas condições.  

O que me surpreendeu foram justamente as manifestações de preconceito e discriminação 

racial entre aquelas crianças. Crianças entre quatro e oito anos, moradores da mesma 

comunidade e que compartilhavam as mesmas histórias de vida, em sua maioria, e que se 

discriminavam entre si, e o pertencimento racial era o principal motivo. Faziam uso de 

apelidos pejorativos, excluíam os “pretos” e diziam isso claramente. Alguns, algumas vezes, 

partiam em defesa daqueles com os quais tinham laços afetivos ou familiares afirmando: “ele 

(a) não é preto, é marrom”. 

Diante deste quadro, passei a sentir necessidade de intervir na tentativa de reversão desta 

situação, mas me sentia impossibilitada, em conseqüência da falta de argumentos coerentes, 

                                                 
3 Designação, na Bahia, para pessoas de pele clara e cabelos alourados ou arruivados, porém crespos.  
4 Como são chamados, na Bahia, os negros de cabelos lisos. 
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de embasamento teórico e até mesmo de coragem para mergulhar profundamente na questão, 

como ela exigia. Mediava os conflitos de maneira superficial, apoiada no discurso da 

igualdade que a maioria dos professores faz uso, e não desenvolvia um trabalho consistente 

abordando a temática. Sentia-me incapaz e amedrontada ao mesmo tempo. Todo trabalho com 

relação à cultura negra era folclorizado, como infelizmente ainda é na maioria dos lugares até 

hoje, principalmente nas escolas, sejam elas públicas ou privadas. 

A partir do ano de 2004, momento em que a vereadora Olívia Santana - negra e militante do 

Movimento Negro Unificado (MNU) - assumiu a SMEC de Salvador, muita coisa começou a 

mudar. Ela se implicou num trabalho maciço de valorização da cultura afro-brasileira e exigiu 

que as escolas iniciassem um trabalho sistemático em prol do combate ao racismo. Para tanto, 

adquiriu material apropriado para as escolas e passou a disponibilizar cursos de formação para 

os educadores e a reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas para 

contemplar a questão das relações étnico-raciais, em consonância com a Lei nº. 10639 de 09 

de janeiro de 20035 que altera Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394 de 20 

de dezembro de 19966 e estabelece obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana na Educação Básica e o Parecer nº. 1/04 do CNE que estabelece as 

Diretrizes Curriculares das Relações Étnico-Raciais7. Em 2005, Salvador foi a primeira cidade 

a publicar suas próprias diretrizes, para a inclusão da temática em seu sistema de ensino.  

Foi assim que aumentou meu interesse pela temática e a busca pelos subsídios para o 

enfrentamento da questão, não só em minha sala de aula, mas também nas escolas nas quais 

trabalhava. Envolvi-me num processo de conscientização de toda equipe da importância deste 

trabalho e do compromisso político que tal questão nos impunha, criando estratégias de 

trabalho coletivo para superação das dificuldades e limitações impostas por um ambiente 

escolar essencialmente preconceituoso e discriminador. 

Acredito que vivenciei duas situações limite para o meu envolvimento total e decisão de 

contribuir para o estudo de tais questões. Os episódios me fizeram refletir sobre a 

complexidade da questão racial na escola e, principalmente, sobre a necessidade de um 

posicionamento da minha parte enquanto negra e enquanto representante de muitos negros 

como eu que nunca teriam a oportunidade de chegar aonde cheguei e fazer o que eu poderia.  

                                                 
5 A Lei 10639 de 09 de janeiro de 2003 será tratada como Lei 10639/03 a partir daqui. 
6 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional será mencionada como LBDEN 9394/96 a partir de então.  
7 As Diretrizes Curriculares das Relações Étnico-Raciais serão tratadas como DCRER no decorrer do texto. 
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A primeira situação foi um concurso para a escolha da “Menina Bonita do Laço de Fita”  da 

Escola Municipal Canabrava8, uma das escolas em que eu trabalhava. O concurso era a 

atividade de culminância de um projeto elaborado e conduzido por todas as professoras, que 

tinha como referência o livro de Ana Maria Machado9. Pelo planejado, deveria ser escolhida a 

menina negra mais bonita da escola, mas, dentre todas as candidatas negras, a vencedora do 

concurso foi a menina de pele mais clara e cabelos cacheados, que na Bahia não seria 

considerada negra. As nuances da classificação racial que costumeiramente é feita na Bahia 

foi muito bem ilustrada por Caetano Veloso quando disse: “[...] sou moreno claro o suficiente 

pra ser chamado de branco na Bahia”. 

A segunda situação foi uma visita que realizei junto com meus alunos ao Museu Afro 

(Mafro), localizado próximo a escola na qual eu trabalhava no Pelourinho. Ao serem 

apresentadas às peças expostas no museu – que tinham cunho religioso - as crianças faziam 

comentários negativos sobre a religião e questionavam a beleza dos objetos, afirmando que 

“eram coisa do diabo”. Ao chegar à escola, me vi sem condições de fazer uma abordagem 

consistente sobre o tema e explorar a visita ao museu da melhor maneira possível. Senti-me 

incompetente e irresponsável. Mas também nesse momento resolvi me comprometer com a 

“causa” e tentar ajudar meus colegas pra que não passassem por situação semelhante a minha.  

Passei a buscar textos sobre a temática e me interessei em investigar os cursos de formação de 

professores por considerá-los decisivos para a formação dos alunos e por poder, dessa 

maneira, contribuir de maneira mais ampla com o enfrentamento e superação das 

desigualdades étnico-raciais e, principalmente, com a valorização da história e cultura afro-

brasileira e africana, decisiva para a formação do nosso país.  

O que ficou mais marcado em todo esse percurso é que o enfrentamento que fiz da questão me 

permitiu (re)construir minha identidade negra e, principalmente, me possibilitou um 

posicionamento sem negar meu pertencimento racial. Hoje me posiciono politicamente, sem 

radicalismos. Defendo meus pontos de vista e me orgulho de ser mulher, ser negra e de ter 

vindo de onde vim. 

                                                 
8 Esta escola fica numa comunidade tida como remanescente de quilombo e de população extremamente carente. 
Digo tida, em função de não haver nenhum estudo que buscasse confirmar tal suposição, que surgiu em função 
do perfil racial da comunidade. 
9 O referido livro conta a história de uma menina negra e um coelho branco e procura tratar de maneira lúdica as 
questões relativas à beleza da raça negra e a valorização das diferenças.  
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O que antes era considerado mácula e que eu negava veementemente, atualmente é o que me 

coloca em posição privilegiada para debater, discutir e relatar. É o depoimento de quem sentiu 

literalmente na pele as dificuldades e tensões de ser negra no país dito de democracia racial. 

Hoje, como negra, reajo contra a idéia de inferioridade, que é um dos modos de construção da 

identidade, caracterizando-a como uma identidade de resistência, em que os sujeitos reagem 

contra a posição ou condições não-valorizadas as quais sua identidade está submetida dentro 

da lógica da dominação (CASTELLS, 1996). 

Por toda a trajetória relatada, esta pesquisa pretende contribuir com os milhares de educadores 

que se comprometem com a formação integral de seus educandos e na luta para construir uma 

escola na qual as pessoas possam compreender e respeitar suas diferenças, na busca de uma 

sociedade pautada na equidade.  
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Assim como ela é 

Pessoas como acordes dissonantes 

Humanas harmonias cintilantes 

Um som entre a magia e a fé... 

Ou, se quiser, 

Metáforas de sonhos delirantes 

A lírica utopia dos amantes 

Geografia em forma de mulher 

Lisboa revisitada 

Sudanesa sedução 

Roma negra encravada no ocidente, coração 

Só peço poder me ver nos seus braços, um dia 

Confesso: isso é coisa da Bahia 

Assim como ela é: 

reluz diamantina preciosa 

é toda poesia e toda prosa 

se vai ao Gantois, vai ao Bonfim 

e, mesmo assim, 

palavra como é misteriosa 

é Bá, mas é Yá, toda formosa 

é o bem maior que Deus guardou pra mim. 

 

 
Assim como ela é 

(Roberto Mendes e Jorge Portugal) 
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2 PARTE I – “O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO...”10 

 

2.1 PEDRAS NO CAMINHO: TRANSPONDO BARREIRAS EM BUSCA DE 

RESPOSTAS 

 

O projeto de pesquisa foi concebido inicialmente para que fosse realizado em Salvador, tendo 

como objeto o Curso Pluralidade Cultural, a diversidade está na sala de aula. Contudo, com a 

vinda da pesquisadora para São Paulo, cumprir os créditos em disciplinas obrigatórias e 

atividades complementares, foi pensada a possibilidade de realização da mesma na capital 

paulista. Tal mudança implicaria na busca de um curso de formação com as características do 

realizado pelo Ceafro, o que se configurou como um grande desafio, tendo em vista as 

iniciativas reticentes de formação que abordassem a temática. 

De qualquer forma a busca foi iniciada e a pesquisadora chegou a participar de um dos 

encontros de formação na temática realizado pela Coordenadoria Regional de Educação da 

Capela do Socorro na Zona Sul, no segundo semestre de 2006. Apesar de considerar o curso 

interessante, constatamos a inviabilidade da realização da pesquisa neste espaço em função da 

distância e da dificuldade de realizar encontros com os professores, que afirmaram não dispor 

do tempo necessário para a realização das entrevistas ou produção dos relatos. 

A busca, no entanto, não parou por aí. Fizemos outras tentativas, sem muito êxito, pois eram 

muitas as dificuldades colocadas pelos professores para se dispor a colaborar com a pesquisa, 

sendo que a mais recorrente era a falta de tempo, compreensível em uma cidade com o ritmo 

de São Paulo.  

Enfim, no segundo semestre de 2007 vislumbramos uma possibilidade, que seria o VI Curso 

de Difusão Centro de Estudos Africanos (CEA): Aspectos da Cultura e da História do Negro 

no Brasil, realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP – 

(FFLCH-USP). Mais uma vez obtivemos sucesso, em conseqüência do curso não ser voltado 

para a formação de professores das séries iniciais da Educação Básica e não contemplar a 

                                                 
10 Título do livro escrito por Paulo Freire e Horton Myles e publicado em 2006. 
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dimensão pedagógica para inserção dos conteúdos práticas destes profissionais. Ainda assim, 

procuramos identificar possíveis professores que atuassem neste nível de ensino na turma, 

mas não havia nenhum. Os profissionais do curso eram em sua maioria professores do Ensino 

Médio ou do Ensino Superior, gestores ou coordenadores escolares e estudantes de pós-

graduação com interesse na temática.   

Tendo em vista tamanha dificuldade, retornamos à idéia inicial de realizar a pesquisa na 

capital baiana, facilitada pela quantidade de informações que já dispúnhamos em função das 

entrevistas realizadas no CEAFRO e pelos documentos fornecidos pela instituição.  

Após definir qual seria o campo, iniciamos a definição dos sujeitos. Trata-se de professoras da 

RME de Salvador, concursadas e que atuam na Educação Infantil ou nas séries iniciais da 

Educação Básica. A amostra foi selecionada com base nas informações fornecidas pelo 

CEAFRO e SMEC, da lista das professoras que fizeram o curso, que na verdade era 

estabelecido por escola. Sendo assim, selecionamos uma escola que participou do projeto 

piloto – Escola Comunitária Canabrava.  

A escolha dos professores não-participantes da formação foi feita tendo como critérios: não 

serem professores(as) da mesma escola dos participantes do curso, tendo em vista a 

intervenção que a instituição faz na unidade escolar e a atuação dos professores no sentido de 

multiplicar as ações de formação e; atuar na mesma comunidade que a escola que teve seus 

professores inseridos na formação, pois consideramos que seria interessante comparar as 

atuações, levando em conta o pertencimento racial dos alunos e a semelhança entre os 

problemas enfrentados quanto a questão racial. Desta maneira, buscamos os demais sujeitos 

da pesquisa na Escola Municipal de Canabrava, a mesma em que a pesquisadora trabalhava 

como professora.  

Nesta primeira etapa da pesquisa, optamos por realizar entrevistas exploratórias apenas com 

as professoras não-participantes11. Estas entrevistas tiveram como objetivo mapear o campo e 

colher idéias e informações preliminares sobre as educadoras, suas percepções e práticas com 

relação ao tema História e Cultura Afro-brasileira e Africana. A opção de iniciar com as 

educadoras não-participantes se deu em função de considerarmos seus relatos fundamentais 

para a construção do contexto geral dos profissionais que estão enfrentando o desafio do 

tratamento das questões raciais nas salas de aula sem a devida formação. A construção de tal 

                                                 
11 Estas entrevistas foram respondidas por e-mail entre dezembro de 2007 e janeiro de 2008. 
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cenário nos possibilitou identificar os maiores entraves na inclusão da temática nas práticas 

escolares, e principalmente, permitiu que tivéssemos noção de como tem se configurado as 

relações raciais dentro da escola e como os professores têm lidado com tal questão.  

Para encontrar professoras dispostas a conceder os relatos, elaboramos uma carta explicitando 

os objetivos da pesquisa e os motivos pelos quais tínhamos interesse em entrevistá-las. As 

cartas foram enviadas por e-mail e inicialmente não obtivemos respostas, pois as professoras 

estavam envolvidas em diversas atividades ou afastadas. Numa segunda tentativa, 

conseguimos obter respostas positivas das educadoras não-participantes da formação12, com o 

adendo de que não gostariam que seus nomes fossem divulgados. Diante desta objeção, 

determinamos pseudônimos para cada uma, optando por nomes de origem africana. 

O contato com as professoras da formação foi feito pessoalmente, a partir do início de 2008, 

quando a pesquisadora retornou a Salvador. Apesar do fato das duas escolas terem muita 

proximidade, em função de estarem inseridas na mesma comunidade e realizarem 

freqüentemente permuta de alunos, tivemos certa dificuldade na obtenção dos relatos em 

conseqüência das restrições de tempo das professoras.  

Depois dos diálogos com os educadores, sentimos a necessidade de restabelecer o contato 

com a equipe do Ceafro, para o aprofundamento de algumas questões e entendimento dos 

desdobramentos do curso. Fomos prontamente atendidas pelas coordenadoras do curso, que 

diante das dificuldades impostas pela exigüidade do meu tempo para a produção da pesquisa, 

se mostraram extremamente solícitas e colaborativas. 

Estes diálogos se configuraram como de extrema importância para o aprofundamento das 

análises e uma melhor visualização do cenário da formação, além do que, nos permitiu 

compreender a densidade do trabalho através do relato de quem vivenciou a experiência de 

perto, numa outra posição, e que se configurou reveladora.  

Outro fator se mostrou muito importante no percurso final da pesquisa: a participação da 

pesquisadora em curso de formação em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana também 

promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador, em um modelo 

completamente diferente do que fora desenvolvido pelo CEAFRO. O curso teve duração de 

80 horas e tinha como propósito instrumentalizar os professores da rede para a utilização do 
                                                 
12 As professoras não-participantes aceitaram prontamente colaborar com a pesquisa pela proximidade que têm 
com a pesquisadora.  
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caderno de textos elaborado por especialistas, que em sua maioria foram os facilitadores das 

aulas, e distribuído para toda a rede no ano de 2006. Neste curso foram atendidos cerca de 150 

profissionais atuantes em todas as séries iniciais do Ensino Fundamental, mais professores de 

artes. Segundo os organizadores, o curso foi uma demanda dos profissionais, que tinham, à 

sua disposição, o material para utilização, porém sentiam enorme dificuldade de aplicá-los no 

dia-a-dia da sala de aula. 

Diante de todas as dificuldades, e, apesar delas, conseguimos, enfim, fazer a opção sobre 

quem estudar. Este foi o primeiro passo na busca da concretização deste trabalho que, desde o 

início, se mostrou de complexa execução. 

 A seguir explicitamos os objetivos perseguidos, as respostas esperadas e os caminhos que 

decidimos trilhar para descortinar os desafios que envolvem o ensino um conteúdo tão 

desafiador.  

 

2.2 TECENDO O CENÁRIO: OBJETO, OBJETIVOS E HIPÓTESES  

 

A proposta desta pesquisa é encontrar elementos que possam oferecer subsídios à 

compreensão de alguns desafios que se apresentam à formação continuada de professores à 

luz das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas, e também contribuir para a 

re-significação dos cursos e programas de formação, quer seja inicial ou em serviço, para que 

estejam em consonância com os aportes teóricos que possibilitam a formação de professores 

reflexivos, e não meros reprodutores de conteúdos. 

Definimos como objeto de nossa investigação as práticas das educadoras participantes do 

curso de formação continuada de professores(as) realizado através do Projeto Escola Plural: A 

Diversidade está na Sala de Aula - uma parceria da SMEC de Salvador com o 

CEAO/CEAFRO, com apoio da Ford Foundation e do Fundo da Nações Unidas para a 

Infância (Unicef), desenvolvido a partir do ano 2000. Esta escolha deveu-se principalmente 

pelo pioneirismo da iniciativa, que antecedeu a promulgação da lei que exigia tal formação, 

além da representatividade que o agente formador tem perante os grupos que se engajaram no 

combate às práticas racistas na sociedade baiana. 
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Os sujeitos da pesquisa compreendem professores(as) da Rede Municipal de Educação de 

Salvador, que atuam nas séries iniciais da Educação Básica. Definimos a amostra de seis 

profissionais, sendo que três deveriam ter realizado o curso do CEAO/CEAFRO e outras três 

que ainda não tivessem tido a oportunidade de fazê-lo, bem como a qualquer outra formação 

na área. Esta configuração dos sujeitos foi definida para efeitos comparativos, que 

possibilitariam uma melhor análise das hipóteses construídas. Entendemos que, dessa 

maneira, poderíamos melhor comparar/confirmar os impactos da formação realizada nas 

práticas dos(as) educadores(as) na sala de aula. 

Os objetivos da pesquisa foram: identificar, descrever e discutir as contribuições teóricas e 

metodológicas dos conteúdos e atividades ministradas no curso para o desenvolvimento de 

uma prática reflexiva; investigar e analisar os recursos teóricos e metodológicos utilizados 

pelo curso para instrumentalizar os professores a realizar a transposição didática dos 

conteúdos, com vistas ao tratamento pedagógico adequado às questões raciais dentro do 

espaço escolar e; comparar conteúdos, metodologias, recursos didáticos e práticas avaliativas 

com as temáticas relativas às disciplinas em questão, utilizadas por professores que 

freqüentaram o curso com outros não-participantes, identificando distanciamentos e 

aproximações entre elas mesmas na direção de elaborar subsídios prático-teóricos para a 

formação docente.  

A hipótese que norteou esta pesquisa é a de que através de ações de formação, com as 

características do curso Escola Plural: a diversidade está na sala de aula, se garantirá a 

efetividade dos pressupostos da lei - que visam promover a equidade social pela formação de 

uma nova consciência sobre as matrizes étnicas e culturais do Brasil – através da formação de 

professores reflexivos e capazes de contribuir efetivamente para a derrubada do mito da 

democracia racial e permitindo um novo olhar sobre o papel do negro e dos afro-descendentes 

na formação do país.  

Tal hipótese se constitui pelos eixos de investigação abaixo relacionados, tomando como 

premissa básica a natureza da formação promovida pelo CEAFRO - que visa instrumentalizar 

os educadores para a inclusão da temática começando por trabalhar a pessoa do professor - e 

que compreende a formação básica, formação em serviço e a formação em sala de aula.  

Como primeiro eixo, consideramos que o trabalho inicial com a identidade dos(as) 

professores(as) - considerado no contexto de seu pertencimento racial e da profissão do 
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magistério -, relacionada aos temas discutidos, instigou a necessidade de reconstrução de suas 

práticas incorporando conceitos como identidade e pertencimento racial no trabalho com os 

alunos, articulando-os com o conhecimento formal que a escola oferece. Conforme aponta 

Nóvoa (1995) este processo apresenta-se como um dos caminhos para que os futuros 

professores identifiquem, em seus processos de formação, as raízes nas quais se aninha o 

sentido do sentido do “si mesmo” e da profissão que irá exercer. Essa descoberta contribui 

para que, no exercício da profissão, o professor possibilite, também, aos seus alunos, 

encontrarem o “sentido do sentido” do próprio existir e da aprendizagem. 

O segundo eixo é que o curso promoveu uma redefinição das concepções de temas como 

racismo, preconceito, estereótipos, cultura, aceitação da identidade e da diversidade por parte 

dos professores, fazendo-os repensar o currículo e considerar tais aspectos como definidores 

dos posicionamentos que a sua prática pedagógica requer.  

O terceiro e último eixo é a de que tanto as estratégias como os conteúdos do curso 

possibilitaram aos professores o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e as 

instrumentalizou a realizar a devida articulação entre os conteúdos propostos, as diversas 

áreas do conhecimento e as demandas dos alunos e alunas, negros ou não, buscando a 

desnaturalização do preconceito e do racismo no ambiente escolar.  

 

2.3 METODOLOGIA(S) DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa se configurou como um estudo de caso na medida em que se projeta para a 

análise, a qual se espera abrangência, de uma unidade social, tomada como um todo. O 

método estudo de caso deve ser usado segundo Banoma (1985 apud BRESSAN, 2000, p. 5) 

"[...] quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é 

insuficiente para permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno não pode 

ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre", critérios que se enquadram no 

objeto de pesquisa em questão.  

De acordo com Yin (1989 apud BRESSAN, 2000, p. 4), a preferência pelo uso do estudo de 

caso deve ser dada quando se faz estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os 
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comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer 

observações diretas e entrevistas sistemáticas. O estudo de caso se caracteriza pela "[...] 

capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências - documentos, artefatos, 

entrevistas e observações." (YIN, 1989 apud BRESSAN, 2000 p. 3).  

Mesmo se tratando de um estudo de caso, optamos por lhe atribuir características da 

metodologia autobiográfica, ou “histórias de vida” – sob a forma de relatos -, como recurso 

para a obtenção das informações necessárias à conclusão da pesquisa, 

complementada/entrecruzada com fontes documentais e entrevistas semi-estruturadas. Esta 

escolha não foi feita aleatoriamente, ela é conseqüência da percepção de que a adoção de uma 

proposta que se aproximasse do que já fora feito no próprio curso de formação – que partiu 

das histórias de vida das educadoras, como descrevemos posteriormente -, facilitaria a 

aquisição das informações e atribuiria um caráter de continuidade ao trabalho e; por 

reconhecermos o potencial de tal metodologia, para fazer emergir as subjetividades dos 

sujeitos, tão importantes na investigação sobre questões raciais. 

No processo de análise das narrativas autobiográficas e das entrevistas, nos envolvemos em 

duas categorias de análise: 1) Fatores e fatos que favoreceram ou dificultaram o processo de 

formação e suas implicações na (re)definição das práticas e; 2) Concepções e posturas 

educacionais que subjazem os discursos no tratamento das questões raciais na sala de aula. 

Para tanto, optamos pelo modelo interativo ou dialógico da metodologia das “histórias de 

vida”, porque, conforme Pineau (2006, p. 341), “trabalha uma nova relação de lugar entre 

profissionais e sujeitos, por uma co-construção de sentido. O sentido não é redutível à 

consciência dos autores nem à análise dos pesquisadores”. Ainda segundo ele, “[...] este é o 

modelo que mais desenvolve os processos de formação do sujeito, que emerge pela pesquisa 

sobre suas ações vividas” (PINEAU, 2006, p. 341).  

A viabilidade da utilização da autobiografia como recurso auxiliar no âmbito dessa 

investigação se justifica também pelo fato do resgate das histórias de vida e formação terem 

sido balizadores do processo de formação destes educadores, e certamente, da reconstrução de 

seu saber e seu fazer em sala de aula, sendo estes tratados como atores identificados através 

de seus percursos biográficos. Além disso, as histórias de vida preconizam práticas reflexivas 

e possibilitam o esclarecimento de experiências, escolhas e atitudes assumidas, que foram, e 

são, significativos na construção de suas trajetórias pessoal e profissional, e que se refletem 

em suas práticas pedagógicas. 
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Sabemos que a formação docente, nas últimas décadas, vem sendo analisada na perspectiva de 

ser re-traduzida tendo em vista a acelerada transformação que afeta a sociedade, a educação e 

a escola propriamente dita. Temos, portanto, observado a efervescência de estudos e 

discussões acerca da formação e da prática pedagógica de professores. Em face de tais estudos 

e discussões novos cenários de formação docente estão sendo propostos. Notadamente no 

caso do Brasil as transformações indicam que os processos formativos devem considerar a 

singularidade das situações de ensino, as novas competências e os novos saberes que o ofício 

profissional docente está a requerer neste milênio.  

De modo singular, as investigações em torno da formação profissional docente têm 

desconstruído certezas e, principalmente, vêm revelando diferentes possibilidades de estudos 

e de pesquisas, pois, na medida em que questionam a formação meramente técnica, indicam 

novos paradigmas de formação assentados na compreensão de que o processo formativo por si 

só não assegura a efetiva preparação profissional do professor.  

Ser professor é uma constituição singular que vai tomando forma no processo da própria 

existência, sobretudo porque a ação de ensinar suscita uma aprendizagem permanente, 

contínua, marcada pela “descontinuidade” da passagem de aluno a professor. 

Além dos espaços convencionais, há outro espaço de formação docente – e não menos 

importante -, que é o da autoformação13. Este espaço é o do investimento do próprio sujeito 

em si mesmo e na sua formação, a partir do momento em que toma consciência das suas 

necessidades e dificuldades, - consideradas como limites situacionais, impedindo ou 

impulsionando o sujeito para a mudança -, transformando-as em possibilidades de formação.  

Mas entendemos que para compreender o presente faz-se necessário pesquisar sobre o 

percurso vivido, identificar, analisar e conhecer as interações feitas. Nóvoa (1995) também 

assinala essa relevância, ao dizer que os cursos de formação necessitam promover uma 

formação em que os futuros profissionais se assumam como “produtores de sua própria 

profissão”, sinalizando como princípio de formação, produzir a vida do professor. Assim, 

construirão os próprios projetos educativos, como autores e atores de suas ações, ou seja, 

estarão também promovendo sua autoformação.  

                                                 
13 A autoformação é aqui entendida como a “[...] apropriação que o indivíduo faz de sua própria história ao 
realizar a narrativa de sua vida”. (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 361).  
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A autobiografia educativa objetiva possibilitar espaço para que o professor reflita sobre a 

própria formação, como pessoa e profissional que se forma ao longo da história da própria 

existência. Este tipo de pesquisa apresenta-se como um dos caminhos que abre possibilidades 

para que o profissional em formação possa ver, (des)ocultar, analisar, refletir, destacar e 

registrar, do percurso vivido, as marcas que contribuíram para a formação da identidade 

pessoal e profissional. 

Segundo Dominicé (1986 apud NÓVOA, 1995, p. 24),  

o saber da formação o provém da própria reflexão daqueles que se formam. 
[...] A análise dos processos de formação, entendidos numa perspectiva de 
aprendizagem e mudança, não se pode fazer sem uma referência explícita ao 
modo como um adulto viveu as situações concretas do seu percurso 
educativo.  

Nesse contexto, é possível afirmar que a autobiografia educativa é uma possibilidade de 

autoformação, que permite ao professor - além do exercício da prática reflexiva -, uma 

compreensão maior das demandas de sua profissão e suas interfaces com o seu processo 

formativo pessoal e profissional.  

Com isso, corrobora a afirmação de Delory-Momberger (2006, p. 365) de que  

as histórias de vida não formam nada que seja da ordem de um corpo de 
saber constituído, de uma competência instrumental específica, de um 
dispositivo procedimental ou conceitual determinado. As histórias de vida 
não formam nada além de uma fomabilité, isto é, da capacidade de mudança 
qualitativa, pessoal e profissional, engendrada por uma relação reflexiva com 
sua ‘história’ considerada como ‘processo de formação’.  

Nesse sentido, a autobiografia educativa se constitui numa metodologia de pesquisa e num 

instrumento de exploração formadora, que possibilita aos envolvidos o desempenhar 

simultâneo do papel de sujeito e objeto de sua formação, como assinala Josso (2004). Para a 

presente pesquisa, esta dimensão é fundamental, pois seus resultados se configuram em 

produção de (auto) conhecimento, resultado da ação reflexiva que promove, se configurando 

esta como fundamental para o estudo das relações raciais.  

 

2.4 CONSTRUINDO UM QUADRO TEÓRICO: ACORDES DISSONANTES? 
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Depois de delimitado o campo da pesquisa, os objetivos definidos, as hipóteses construídas e 

a opção metodológica, a composição de um quadro teórico é tarefa das mais complexas. Em 

função desta complexidade, aqui privilegiamos um aporte teórico que nos permitisse transitar 

pelos diversos universos que compõem o estudo das questões raciais na formação do 

professor sem, porém, dar ênfase aos conceitos já amplamente discutidos pelas Ciências 

Sociais, como os de discriminação racial14, preconceito15, raça16 e racismo17. 

Optamos por apresentar conteúdos que normalmente não estariam inter-relacionados, mas, 

que neste estudo se imbricam em uma teia que dá sentido ao estudo que ora apresentamos: 

nossas relações com a África e as africanidades, a questão da pseudo-democracia racial 

brasileira, o etnocentrismo da nossa educação, a questão da formação do professor e os 

conceitos que se implicam neste processo. Aqui, estes conceitos dizem respeito à práxis e à 

prática docente e estabelecem com estas uma relação e de complementaridade. 

 

2.4.1 Mama África: (con)tradições e desafios  

  

Nos dias de hoje se ouve corriqueiramente a afirmação de que a África é o berço da 

humanidade. Esta afirmação é conseqüência de estudos que apontavam que o Homo Erectus 

apareceu na África há quase dois milhões de anos – em virtude da descoberta de um fóssil na 

garganta de Olduvai na Tanzânia -, e de um achado em 1997 de fósseis perto da aldeia de 

                                                 
14 Aqui utilizaremos o conceito de discriminação racial definido no parágrafo primeiro da Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1968) que estabelece que “a 
expressão ‘discriminação racial’ significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida 
pública. 
15 Preconceito é entendido, conforme assinala Gomes (2005, p. 54), como “um julgamento negativo e prévio dos 
membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia ou de uma religião ou de pessoas que ocupam outro papel 
social significativo”. 
16 O uso da palavra raça traz o sentido atribuído por Guimarães (2005, p. 2) ao dizer: “quando uso os termos 
“raça” ou “raciais” refiro-me a formas de identidade social ou formas de classificação dos indivíduos em 
coletivos, baseadas em marcadores fisionômicos ou fenotípicos tais como cor da pele, textura do cabelo, formato 
do nariz ou dos lábios etc., que remetem, direta ou indiretamente, à noção de raça biológica, ainda que saibamos 
que estas não existem, de fato”. “Raça” não é apenas uma categoria política necessária para organizar a 
resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica indispensável: a única que revela que as 
discriminações e desigualdades que a noção brasileira de “cor” enseja são efetivamente raciais e não apenas de 
“classe”. (GUIMARÃES, 2002, p. 50).  
17 Racismo, conforme definido por Munanga (2004, p. 179), é “um comportamento, uma ação resultante da 
aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de 
sinais, tais como cor da pele, tipo de cabelo, formato de olhos etc.” 
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Herto – região de Awash na Etiópia -, que vieram a chamar de Homo Sapiens Idaltu (o mais 

velho). Estima-se que estes últimos tenham cerca de cento e sessenta mil anos, o que os 

qualifica como os exemplares do Homo Sapiens mais antigos e mais importantes, reforçando 

as teses da origem africana da humanidade. Além disso, as análises recentes de DNA 

mitocondrial apontam que este tipo de DNA encontrado no homem negro africano é o que 

mais se aproxima do que se supõe ser o originário da raça humana. 

Os dados publicados no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) - 

que partiu também de uma análise genética, em que se confirmou a existência de uma maior 

diversidade genética entre os povos africanos -, confirmaram os estudos feitos inicialmente e 

permitiram as análises que apontam os fluxos de migração que povoaram o planeta. De 

acordo com este estudo o homem moderno saiu da África e povoou o planeta a partir de 

pequenos fluxos migratórios contínuos.  

Esta interpretação de uma origem comum da humanidade não é privilégio do século XX, na 

verdade, foram as grandes descobertas do século XV que a colocou em questão. Isto ocorreu 

em função das discussões acerca da natureza dos povos ameríndios e negros africanos que 

acabavam de ser descobertos. Para justificar e legitimar o processo de violência e dominação 

a que foram submetidos aqueles povos, os europeus os bestificaram e desumanizaram, 

baseado numa ótica teológica, que perdurou até fins do século XVII. Com o Século das 

Luzes, vieram as teorias contestatórias da Igreja, que buscavam explicar, através da razão, a 

inferioridade destes povos, e com elas um processo hierarquizante das “raças humanas” – 

conceito este importado da zoologia e da botânica -, que até hoje encontra defensores da 

inferioridade negra, baseada naquilo que chamamos de racismo científico. Neste momento é 

que se criaram as teorias legitimadoras da divisão da humanidade em raças com uma 

desigualdade evidente, que infelizmente ainda persistem até hoje. Assim, a naturalização da 

inferioridade do negro, defendida por cientistas brasileiros como o baiano Nina Rodrigues, 

criou raízes que se fincaram no imaginário coletivo de tal maneira que, mesmo os estudos 

recentes que contradizem tais teorias não encontram eco e difusão similar (SANTOS, 2002). 

Apesar disso, o peso destas recentes descobertas é muito grande numa sociedade marcada 

pelo cientificismo. Se por um lado durante séculos acreditou-se na inferioridade dos negros 

pela sua herança genética, hoje a sociedade tem que se defrontar com uma nova realidade, em 

que a ciência defende que todos temos a mesma origem, e que esta origem está na África. 

Diante disso, ficou estabelecido um confronto e a necessidade de revisão de crenças e valores, 
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o que acarretou uma negação contundente, por parte de muitos, de que estes achados tenham 

fundamento e validade. A sociedade ainda está longe de ser capaz de assumir a ancestralidade 

africana, principalmente pelo conflito identitário que isto gera. 

Esta negação da herança africana, do ponto de vista genético, é feita de maneira contundente e 

sistemática, e repetimos, está longe de ser superada. E isso acontece mesmo em sociedades 

em que a descendência é evidente, como no Brasil e particularmente em Salvador, que é o que 

nos interessa neste estudo. Porém, neste mesmo Brasil, existe uma contradição gritante, que 

salta aos olhos de qualquer observador mais atento: nega-se a herança genética e a 

importância econômica, mas exalta-se a herança cultural. As maiores representações da 

cultura brasileira difundidas para o resto do mundo são de matriz africana. 

 

2.4.2 A África e a escravidão/escravização: uma sucessão de equívocos  

 

A maneira mais eficaz para o processo de desconstrução de uma visão estereotipada e 

distorcida da história e da cultura africana, já cristalizada por anos de reprodução equivocada - 

tanto pela mídia como pela educação formal -, é a difusão da história verdadeira e fiel do 

Continente Africano e suas influências no processo de “construção” do Brasil, conforme a Lei 

10639/03 reconhece e o parecer do Conselho Nacional de Educação, elaborado pela 

professora Petronilha Betariz Gonçalves e Silva, já preconizou. Conforme assinalou 

Wedderburn (2005, p. 160), 

o (a) professor (a) incumbido (a) da missão do ensino da matéria africana se 
verá obrigado (a) durante longo tempo a demolir os estereótipos e 
preconceitos que povoam as abordagens sobre essa matéria. Também terá de 
defrontar com os novos desdobramentos da visão hegemônica mundial que 
se manifesta por meio das “novas” idéias que legitimam e sustentem os 
velhos preconceitos.  

É necessário ressaltar que a África é marcada preponderantemente pela diversidade - que se 

observa em seus aspectos geográficos (clima e paisagens), nas diferentes formas de produção 

econômica e, principalmente, pela variedade de povos que a habitam e que se diferem muito 

no que se refere à língua, à cultura, à religião e até mesmo, à aparência física -, em 

contraposição com a visão equivocada e bastante difundida de que o continente é um grande 
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bloco indiferenciado, chegando-se muitas vezes ao cúmulo de considerá-lo não como um 

continente, e sim como um país. Além disso, é comum considerá-la como lugar de povos 

“primitivos”, animais selvagens, desastres naturais, grandes epidemias, pobreza extrema - 

assim como o Brasil já foi visto um dia pelos europeus – e onde sempre existiu um processo 

de naturalização da condição de escravo. 

Tais imagens negativas sobre a África foram construídas e disseminadas pelo pensamento 

europeu desde o século XIV, embasado num pretenso conhecimento científico. Na verdade, 

tudo fazia parte da estratégia de forjar uma justificativa para a dominação colonial européia 

em território africano, servindo meramente para atender aos seus objetivos políticos. 

A África é o mais antigo espaço terrestre habitado, supondo-se que foi neste continente que a 

espécie humana surgiu, sendo que os mais antigos fósseis de hominídeos encontrados na 

África (Tanzânia e Quênia) têm cerca de cinco milhões de anos. Segundo estudos, o Egito foi 

provavelmente o primeiro estado a constituir-se na África, há cerca de 5000 anos, mas muitos 

outros reinos ou cidades-estados se foram criando neste continente, ao longo dos séculos 

(WALDMAN; SERRANO, 2007). Para além disso, a África foi, desde a antiguidade, 

procurada por povos de outros continentes, que buscavam as suas riquezas, e que por vezes 

ocupavam partes do “Continente Negro” por largos períodos. Porém, a estrutura atual da 

África, é muito recente – meados do século XX – e resultou da colonização européia. 

Quando os exploradores europeus chegaram a África no século XIV e os portugueses 

ocuparam as Ilhas Canárias, tem início o que se costuma chamar de colonização recente do 

continente, caracterizada pela ocupação territorial, exploração econômica e domínio político. 

Dentre os campos de ação dos exploradores, o que maior dano causou aos povos nativos foi o 

tráfico humano, que se costuma dizer não passarem de trocas com alguns chefes locais, que 

permitiram a captura de milhões de africanos e a sua “exportação” para vários pontos do 

mundo. 

A questão da naturalização da escravidão no continente africano, utilizada largamente como 

justificativa para o processo de dominação ocidental, é conseqüência de um equívoco 

histórico que foi e ainda é tido como verdade por muitos. Algumas versões da história 

afirmam que o tráfico humano e a escravidão já existiam na África, mesmo antes do processo 

de dominação ocidental, co-responsabilizando os próprios africanos, através de alguns de seus 

dirigentes, pela participação no tráfico de seus povos. Para corroborar com esta assertiva, 
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defendiam a existência do escravo como condição natural de muitos africanos, que assim 

nasciam.  

Segundo Gorender (1990), “em suas características essenciais, o escravo: a) é propriedade 

privada de outro indivíduo; b) trabalha sobre coação física extra-econômica; c) todo produto 

do seu trabalho pertence ao senhor”. Desta maneira, fica evidente que o conceito de escravo, 

no contexto das realidades africanas, se difere do que é aplicado no Brasil ou em outras 

culturas.  

Tradicionalmente, o conceito de escravo na África dizia respeito àqueles(as) que se 

encontram, ou já se encontraram, em uma relação de subalternidade ou sujeição - que poderia 

ser leiga ou religiosa - com um líder, soberano, protetor ou até mesmo um parente mais velho 

(MUNANGA; GOMES, 2004). Dessa maneira, poderiam estar submetidos ao poder absoluto 

do chefe ou soberano os membros de sua família, como filhos e esposas, bem como os cativos 

estranhos oriundos das guerras ou do penhor feito pelas próprias famílias.  

Os “cativos estranhos” - assim chamados por não pertencerem à comunidade ou à família de 

seu soberano -, advinham, em sua maioria, das guerras entre sociedades inimigas. Nestes 

casos, a sociedade vitoriosa poderia ocupar ou anexar o território vencido e deixar o rei e os 

habitantes livres, sob a condição do pagamento regular de tributos; ou capturar algumas 

pessoas e levá-los como cativos para suas terras, sendo que os homens trabalhavam como 

servos dos reis18 e as mulheres integravam seus haréns como reprodutoras. Mesmo na 

condição de cativos, estes homens poderiam casar com as mulheres livres, mas sem direito de 

paternidade sobres seus filhos, que nasciam livres e integravam a comunidade de suas mães. 

Já os filhos de homens e mulheres cativos nasciam totalmente livres.  

Os cativos que não provinham das guerras eram oriundos do penhor humano, relativamente 

comum em algumas sociedades africanas. Este tipo de penhor consistia na cessão a outra 

linhagem credora - por parte de um clã, grupo ou linhagem, através da decisão do patriarca -, 

de um dos seus membros celibatários, que poderia ser usado gratuitamente até a finalização da 

dívida. Nestes casos, a condição de cativo era provisória e reversível e, embora subjugados, 

eles não perdiam sua origem. (MUNANGA; GOMES, 2004). 

                                                 
18 Em alguns casos, aos cativos masculinos não era atribuída nenhuma ocupação, ficando estes apenas como bens 
de prestígio, sem qualquer função ativa nas comunidades. 
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Curiosamente, este sistema, como mencionado anteriormente, apesar de apresentar-se 

inicialmente como escravista, difere sobremaneira do sistema escravista adotado no tráfico 

transatlântico, pois este se caracteriza pela relação comercial, enriquecimento e acumulação 

de riqueza por seus responsáveis, muito diferente do praticado pelas sociedades africanas, 

caracterizada por uma economia de auto-subsistência.  

Nesse contexto há que se fazer uma diferenciação, como sugere Gorender (1990), entre o ser 

escravo no sentido lato, e o ser escravo no sentido strictu. Ainda segundo Gorender (1990, p. 

88),  

no sentido lato, a escravidão nem sempre assume natureza produtiva. 
Demais disso, coloca o escravo em posições diferenciadas de status. Aqui 
temos em vista os escravos domésticos, que servia à família do senhor na 
esfera do consumo e podiam ganhar favores como pessoas de confiança. 
Remontando ao Império Romano, a escravidão em sentido lato inclui o servi 
Caesari, os quais preenchiam os quadros da burocracia estatal e tinham 
acesso a cargos de prestígio. Também improdutivos e colocados em status 
privilegiado eram os escravos-guerreiros dos reinos africanos dedicados ao 
tráfico servil. Na Antiguidade greco-romana, escravos exerciam quase todas 
as profissões dos homens livres. O instituto do peculium permitia que 
administrassem oficinas, e, dessa maneira tornavam-se eles próprios donos 
de escravos produtivos. Aparentemente nada haveria de comum entre este 
escravo que vivia como um próspero empresário, e o seu colega carregado 
de grilhões e extenuado pelo trabalho nas villas e latifúndios.  

No sentido strictu, a escravidão é uma relação de produção. Nas formações 
sociais centradas no modo de produção escravista (patriarcal ou colonial), 
predomina amplamente o escravo trabalhador produtivo, e é a sua atividade 
que determina ou condiciona a generalidade da economia, inclusive suas 
modalidades não-escravistas. Nessas formações sociais, a escravidão é a 
base econômica que dá fundamento a todas as esferas da vida social e se 
interpenetra com a política, o direito, a moral, os costumes da vida cotidiana, 
a psicologia coletiva e manifestações espirituais como as religiosas, 
artísticas, filosóficas e outras.  

No caso das sociedades africanas, como supracitado, não existia a relação de produção 

comercial, que caracterizou fundamentalmente o escravismo colonial, principalmente na 

América. Tal assertiva permite-nos afirmar que, as teorias que tentam tornar natural a 

condição dos negros africanos como cativos é apenas mais uma manobra de esquiva daqueles 

que por anos os exploraram e buscam não assumir a responsabilidade e reparar os danos aos 

seus descendentes, que até os dias atuais sofrem as conseqüências nefastas da escravidão.  

A escravidão negra no Brasil foi um processo de violência extrema, em que a relação senhor-

escravo era caracterizada fundamentalmente por esta violência, física e simbólica. O legado 
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que esta situação deixou foi de uma imagem negativa deste povo, que tanto contribuiu para a 

formação da nação brasileira, que ainda o renega, conforme assinalou Ruiz (1988, p. 100) 

o estigma em relação aos negros tem sido reforçado pelos interesses 
econômicos e sociais que levaram os povos negros à escravidão. Daí o negro 
ter se convertido em símbolo de sujeição e inferioridade. E este conceito 
negativo sobre o negro foi forjado.  

Entre 1525 e 1851, estima-se que quase cinco milhões de indivíduos foram trazidos para o 

Brasil, provenientes de diversas regiões africanas: a) África Ocidental, onde hoje se situam o 

Senegal, Cabo Verde, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Benin, Togo, Guiné Bissau, Gana, 

Camarões, Mali, Níger, Costa do Marfim e Togo; b) África Centro-Ocidental, atuais Angola, 

República Centro-Africana, Gabão, República Democrática do Congo e República do Congo; 

c) África Austral, onde atualmente temos a Namíbia, Moçambique e África do Sul. A 

proporção do tráfico no Brasil o colocou na posição de maior mercado consumidor de 

escravos negros da América, absorvendo mais de 40% do efetivo vendido para o continente 

(LOPES, 2004). Esta era a maior e mais rentável atividade dos negociantes europeus. 

Hoje se pontua que entre os principais fatores que fizeram com que os povos europeus se 

voltassem para o continente africano, estava a sua tradição de bons agricultores, ferreiros e 

mineradores, além da vantagem da troca comercial, que era feita a baixos custos e geravam 

lucros exorbitantes. Mas a historiografia oficial invisibiliza as habilidades dos negros 

escravizados, com o intuito de manter a visão estereotipada de atraso, incapacidade de 

produção de civilização e cultura, sendo, dessa maneira, atestados como inferiores.   

Segundo Larkin (1996, p.19), “as comunidades de origem africana das Américas, sobretudo 

na América Latina, sofrem até hoje a falta de referência histórica que lhes permita construir 

uma auto-imagem digna de respeito e auto-estima”. 

Este breve panorama das condições de chegada dos africanos escravizados e o entendimento 

das relações vivenciadas por estes em seu ambiente original - principalmente suas relações 

com a escravidão/escravização - são de fundamental importância para que possamos 

compreender como as justificativas para a submissão destes às condições desumanas em que 

viviam no Brasil e em outras partes do mundo foram forjadas. De agora em diante, 

apresentamos de que forma estas condições foram dissimuladamente perpetuadas no Brasil e 

acabaram se tornando estruturantes das relações sociais aqui estabelecidas.  
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2.4.3 O mito da democracia racial no Brasil  

 

Apesar das tentativas de escamoteamento, o pertencimento racial tem importância 

significativa na estruturação das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. A aceitação 

desta assertiva, apesar de ainda limitada, tem crescido no interior da sociedade civil, 

sobretudo a partir dos anos 80, com o fortalecimento do Movimento Negro e a produção 

acadêmica de diagnósticos sociais sobre as desigualdades raciais. (DEGLER, 1971; 

HASENBALG, 1979; HASENBALG E SILVA, 1988; e HASENBALG, SILVA & LIMA, 

1999). 

O Brasil foi considerado durante várias décadas o país da “democracia racial”, e até hoje 

muitos ainda insistem em assim classificá-lo, embasando-se no fato de nunca ter se instalado 

aqui um regime de segregação formal. Mas apesar disso, é impossível negar as desigualdades 

raciais e suas conseqüências para a população negra e seus descendentes. Tal situação pode 

ser elucidada pelo apontamento de Henriques (2001, p.2) ao afirmar que “os termos da 

naturalização do convívio com a desigualdade no Brasil são ainda mais categóricos no fictício 

mundo da ‘democracia racial’ ditado há mais de 60 anos por Gilberto Freyre19, mas ainda 

verdadeiro para muitos brasileiros”. 

Parte dessa negação e da tentativa sistemática de criar um cenário amistoso e de igualdade 

entre negros e brancos, é meramente a conseqüência da tentativa dos representantes das 

camadas sociais privilegiadas de negar o papel e a importância da raça como fator gerador de 

desigualdades sociais profundas.  

O recente debate sobre cotas no Brasil - que, segundo levantamento realizado pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) passaria a ter a maioria da população composta por 

negros em 2008 -, tem permitido trazer para a superfície da discussão sociopolítica do país os 

problemas dos grupos historicamente discriminados, e não só isso, tem permitido também vir 

à tona os discursos de igualdade fracamente fundamentados e a insurreição dos representantes 

destas mesmas camadas contra os ditos “privilégios” dados gratuitamente àqueles que vivem 

nas mesmas condições que os seus pares brancos. O discurso é embasado na diferença apenas 

                                                 
19 A obra do sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala, publicado pela primeira vez em 
193, é tida como obra clássica que modificou fundamentalmente a visão da contribuição dos diferentes grupos 
raciais para a formação da sociedade brasileira. (GUIMARÃES, 1999; HENRIQUES, 2001). 
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de classe, sem levar em conta o fator raça como preponderante na condição de desigualdade 

em que vivem os negros neste país.  

Nos início dos anos 50, os dirigentes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), encomendaram uma série de pesquisas para o exame das 

relações raciais no Brasil, consideradas, na época, exemplares, para possíveis sugestões para 

outros contextos conflituosos, sobretudo os Estados Unidos e a África do Sul. Os estudos 

foram realizados com inclusão de pesquisas no terreno nas cidades de Recife – sob a 

responsabilidade do médico René Ribeiro (1956)-, Salvador - feita pelo médico e antropólogo 

baiano Thales de Azevedo (1953) -, Rio de Janeiro - sob a responsabilidade do sociólogo 

baiano Luiz Aguiar Costa Pinto (1953) -, São Paulo - feita pelo sociólogo francês Roger 

Bastide e o paulista Florestan Fernandes (1955) -, e Itapetininga - feito por Oracy Nogueira 

(1955) -, e apresentaram resultados diferenciados: pela primeira vez foi colocada em xeque a 

existência da “democracia racial” no Brasil.   

Este Projeto da UNESCO constituiu-se num importante marco do estudo sobre relações 

raciais no Brasil e no processo de institucionalização das Ciências Sociais de uma forma 

geral. Alguns autores afirmam que o Projeto da Unesco frustrou suas expectativas iniciais ao 

ter identificado o preconceito racial persistente no país, que era com freqüência descrito como 

“paraíso racial” (SKIDMORE, 1976; WINANT, 1994). Maio (1999), entretanto, afirma que 

embora houvesse por parte da Unesco “uma imagem positiva do país em matéria racial”, o 

projeto “desenvolveu-se de forma mais complexa”, resultando numa visão mais contrastante 

do cenário racial brasileiro. Maio (1999) reproduz uma declaração do principal idealizador do 

Projeto Unesco, Alfred Métraux, na qual ele considera o Brasil “um exemplo de país onde as 

relações entre as raças são relativamente harmoniosas, todavia registra que seria um exagero 

[...] afirmar que o preconceito racial é ignorado” (MAIO, 1999, p. 151). 

O sociólogo baiano Guerreiro Ramos (1995) criticou os estudos realizados pelos cientistas 

sociais sobre o “problema do negro”, inclusive os do projeto da UNESCO. Para ele, o negro é 

“um ingrediente normal da população do país, como povo brasileiro” (p. 200) e afirmou 

enfaticamente: “o negro é povo, no Brasil”. Lembrou que o “nosso branco é, do ponto de vista 

antropológico, um mestiço, sendo entre nós, pequena minoria o branco não portador de 

sangue preto” (p. 255). Considerou que o caso patológico seria o do “branco”, sobretudo no 

Nordeste e na Bahia, e que nessas regiões os membros da minoria “branca” seriam “muito 
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sensíveis a quem quer que ponha em questão a sua ‘brancura’" (p. 227). Concluiu que, do 

ponto de vista étnico, o Brasil era um país de mestiços.   

Também deu importante contribuição ao estudo da questão o ativista negro Abdias do 

Nascimento, que reuniu os resultados do I Congresso do Negro Brasileiro, realizado em 1950, 

no livro O Negro Revoltado, de 1968. Embora, em 1950, Nascimento (1982, p.121) ainda 

afirmasse que "a larga miscigenação está se transformando numa bem delineada doutrina de 

democracia racial, a servir de lição e modelos para outros povos", na sua apresentação de 

1968, refletindo o título de sua obra, o autor ampliou suas críticas de forma bastante 

agressiva: estaria havendo um evidente retrocesso na participação do negro na direção da vida 

no país. Afirmou que a estratégia da discriminação no Brasil, sob certo aspecto seria "mais 

sutil e mais cruel" do que a praticada nos Estados Unidos, pois não permitira a oportunidade 

da defesa da vítima (p. 69). Para ele, no Rio de Janeiro "a segregação residencial atinge seu 

ponto mais alto, basta percorrer os guetos das favelas" (p.79) e a miscigenação teria sido 

facilitada pela condição do escravo. Para reagir, o primeiro passo do negro seria de assumir 

sua "negritude", e que o que valeria era o conceito popular e social da raça. Numa das suas 

críticas mais fortes, afirma que "aos 'cientistas' tem cabido a tarefa gloriosa de endossar esse 

verdadeiro genocídio aqui apresentado como modelo e exemplo de cruzamento de raças e 

harmônica convivência social" (p. 101). Outra obra importante foi a de Degler (1976), que 

teve como objetivo explicar historicamente as diferenças dos padrões raciais no Brasil e nos 

Estados Unidos. A partir de levantamento aprofundado na literatura sobre a questão racial, o 

autor destacou que “o preconceito de raça no Brasil seria aparentemente ausente, assim como 

o caráter historicamente benigno das relações raciais no Brasil” (DEGLER, 1976, p. 274). As 

barreiras de classe teriam sido efetivas barreiras raciais ou de cor, mas por outro lado, a 

ausência de discriminação racial aberta dificultava o reconhecimento de aspectos comuns da 

questão racial, sendo que as relações entre as raças variavam entre as regiões brasileiras. 

Sua maior contribuição foi sobre a questão do mestiço: destacou que o mulato é negro nos 

Estados Unidos e não é negro no Brasil, sendo extremamente difícil desenhar uma linha entre 

brancos e pretos aqui. Ele pontua que a questão racial não teria sido resolvida, principalmente, 

porque a válvula de escape do mulato teria tido um efeito inibidor do avanço do negro como 

um grupo (DEGLER, 1976).  

O antropólogo Roberto DaMatta publicou, em 1987, um texto interessante sobre a “fábula das 

três raças” e estabelecendo paralelos com os Estados Unidos. Para ele, neste país não haveria 
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escalas entre os elementos étnicos: “ou você é índio ou negro ou não é!”, enquanto que no 

caso brasileiro o ponto chave seria a admissão de gradações e nuances (DAMATTA, 1987, 

p.81), que reflete a existência de uma junção ideológica entre um sistema hierarquizado real e 

sua legitimação ideológica em um plano muito profundo. Aqui "cada coisa tem um lugar 

demarcado [...]” (p. 63) e os índios e negros teriam uma posição demarcada num sistema 

orientado de modo vertical. O autor constatou a existência de dois impulsos contraditórios no 

passado: o primeiro, de manter o status quo, libertando o escravo juridicamente, mas 

deixando-o “sem condições de libertar-se tanto social quanto cientificamente”; e o outro, 

corresponderia a “fábula das três raças”, que seria o encontro harmonioso das três “raças” e 

que teria a força e o estatuto de uma ideologia dominante (DAMATTA, 1987). 

Para o autor, o racismo brasileiro teria nascido na Europa no século XVIII, passando a 

dominar no século XIX como doutrina explicativa para a realidade que existia no país. O 

“racismo”, portanto - como as demais ideologias importadas -, teria sido modificado no 

Brasil, mas o ponto crítico de todo o sistema brasileiro era a sua profunda desigualdade, não 

sendo necessário então segregar o mestiço, o índio e o negro “porque as hierarquias 

asseguram a superioridade do branco como grupo dominante” (DAMATTA, 1987, p. 75).  

A partir da década de 90 se intensificaram os estudos voltados para a o desvelamento do 

enorme fosso existente entre negros e brancos no Brasil. Assim se caracterizam os dados 

apresentados pelo IPEA em um estudo que sintetizou a série histórica dos censos 

populacionais brasileiros do século XIX, que foi considerada pelos estudiosos a mais 

detalhada, extensa e completa pesquisa sobre o efeito da condição racial nas trajetórias 

individuais, familiares e coletivas no Brasil (CARVALHO, 2005). Além deste trabalho, mais 

recente, a literatura nacional é pródiga em publicações que apresentam a presença e 

persistência histórica das desigualdades raciais e das condições de inferioridade a que os 

negros sempre foram submetidos (GUIMARÃES, 1999, 2002; HASENBALG & SILVA, 

1988, 1992, 1999). 

A conclusão que se faz chegar, em conseqüência dos dados levantados, é que mesmo quando 

se considera a proeminência da desigualdade entre ricos e pobres na explicação dos 

fenômenos sociais, o modo como ela se expressa na contemporaneidade brasileira é 

problemático, uma vez que os indicadores sociais mostram uma confluência entre 

desigualdade econômica e desigualdade racial. Estes estudos acima mencionados demonstram 

que a dimensão econômica explica apenas parte das desigualdades entre negros e brancos, a 
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outra parte é explicada pelo racismo e pela discriminação racial. Nascer negro no Brasil está 

relacionado a uma maior probabilidade de crescer pobre. 

As informações apresentadas praticamente falam por si mesmas. As desigualdades são graves, 

afetam a capacidade de inserção dos negros na sociedade brasileira, e dessa maneira 

comprometem o projeto de construção de um país que se pretende democrático e com 

oportunidades iguais para todos. E ainda vale observar que este estado de desigualdade 

apresenta-se em diferentes momentos do ciclo de vida do indivíduo, desde a saúde na 

infância, passando pelo acesso à educação e cristalizando-se, por fim, no mercado de trabalho 

e conseqüentemente, nas suas condições de vida como um todo.  

Pode-se afirmar diante disso que, ser negro no Brasil significa viver nas piores condições, que 

implica ser excluído, discriminado, viver em desvantagem de toda natureza, ter menos acesso 

à educação, e viver em abandono por parte do Estado. Mas os dados falam por si: 70% dos 

brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e 63% dos que vivem na pobreza são 

negros; dos 10% mais pobres, 70% são negros e dos 10% mais ricos, apenas 15% o são. O 

que fica evidente é que ao longo de toda a pirâmide etária do país existe uma representação 

majoritária da comunidade negra no interior das populações pobre e indigente (HENRIQUES, 

2001). 

Quando se levanta os dados educacionais os resultados não são menos alarmantes: apenas 

30% da população negra consegue terminar o primeiro ciclo da educação básica, o que a 

coloca em baixíssimas condições de mobilidade social na idade adulta; 20% dos negros com 

mais de 15 anos são analfabetos; 46,9% dos negros adultos são analfabetos funcionais, 75,3% 

não completaram o ensino fundamental e 84% não completaram o ensino médio; a média de 

freqüência escolar de um negro é de 4,4 anos, enquanto a de um branco chega aos 6,6 anos, o 

que significa uma considerável diferença de 2,2 anos, que se mantiveram estáveis por 70 anos.  

Apesar das conclusões apresentadas pela pesquisa, sabe-se que “a doutrina oficial do estado 

brasileiro foi a do bom convívio inter-racial e a da democracia racial” (CARVALHO, 2005). 

O que de fato acontece é que a democracia racial defendida sistematicamente pelos brancos 

na escola brasileira é meramente um mecanismo de limitação do acesso do negro aos mesmos 

benefícios a eles concedidos, ilustrada pelos conteúdos abertamente racistas dos textos 

amplamente utilizados pelos educadores.  
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A seguir apresentamos como as discussões, até aqui levantadas, se materializam no contexto 

de Salvador, cenário maior que fundamenta esta pesquisa. Consideramos importante situar a 

questão das desigualdades neste espaço, pelas contradições que ficam explicitadas, quando se 

leva em conta o perfil racial da sua população. 

 

2.4.4 A Roma Negra: herança africana na Bahia 

 

Berço da maior população negra do Brasil, 78,8% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD-2005), a cidade de Salvador amarga uma triste realidade de 

concentração índices alarmantes de desigualdade social entre as raças. Esta realidade de 

segregação, que se arrasta desde os primórdios da colonização, tem motivado a indignação e a 

luta de movimentos negros que começaram a se articular nos anos 70, com o objetivo de dar 

voz a esta maioria oprimida e muito têm conquistado neste sentido. 

Salvador foi a primeira capital do Brasil, fundada em 29 de março de 1549 por Tomé de 

Sousa, é conhecida como a Roma Negra, por ser considerada a cidade com maior população 

negra20 fora da África, visto estes representam atualmente 80.9% da população da capital 

baiana e Região Metropolitana21.  

Em seu estudo intitulado “Uma História da Cidade da Bahia”, Risério (2004, p.8) traça 

panoramicamente o percurso histórico da “[...] formação da gente baiana e o processo 

constitutivo de nossa sociedade”. A obra aponta que o primeiro grupo de africanos chegou à 

Bahia em 1538, período em que ainda não havia um tráfico sistematizado de africanos 

escravizados, que só passa a ocorrer oficialmente em 1559. Estes só chegaram em ondas 

sucessivas a partir da segunda metade do século XVI, com o conhecido “Ciclo da Guiné”.  

                                                 
20 População negra aqui compreende a soma dos pretos e pardos, conforme classificação do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). No decorrer do trabalho utilizaremos também as demais terminologias 
adotadas pelo Instituto (pretos, pardos, brancos, amarelos e indígenas), apesar das críticas à simplificação das 
categorias de classificação racial utilizada pelas pesquisas oficiais, em comparação com a riqueza da 
terminologia usada pela população para definir sua própria cor. Para Araújo (1987, p.15) a multiplicidade de 
termos que falam da cor na sociedade brasileira, aponta para a importância e complexidade da questão da 
classificação social a partir da condição racial. Nesse sentido, “o debate em torno da ‘classificação legítima’ 
estará sempre aberto”. 
21 Dados da Síntese de Indicadores Sociais 2006 do IBGE. 



56 
 

Neste contexto, os primeiros escravizados que aportaram na capital do Novo Mundo, vieram 

principalmente de países hoje conhecidos como Nigéria, Senegal, Togo, Benin, Gana, Mali, 

Níger, São Tomé e Príncipe, Costa do Marfim, Guiné Bissau, Guiné, Camarões e Cabo Verde, 

a partir de 1550. Estes representavam um número bastante expressivo, cerca de quatro mil - 

num universo de 15 mil habitantes em 1880 -, mas, segundo Risério (2004, p.159), “[...] ainda 

não era nada, em comparação com o que viria acontecer em seguida [...]”, quando estes 

escravizados começaram a chegar em massa a partir do século XVII, oriundos de uma nação 

que aqui ficou conhecida como banto. A Bahia recebeu uma considerável quantidade de 

negros bantos “exportados” do continente africano, em conseqüência do comércio ser 

facilitado pela proximidade entre esta e Angola.  

O tráfico tropical transatlântico dos bantos teve início no próprio século 
XVI, com levas e levas de negros vindo, basicamente, [...] de Angola e do 
Congo. Eram povos que haviam se dispersado, desde tempos remotos, pela 
África Central. No primeiro milênio da Era Cristã, eles já conheciam a 
cerâmica, praticavam a agricultura, criavam animais domésticos e gado 
bovino. Haviam domesticado diversas plantas. E o que é bem mais 
importante: dominavam a tecnologia do ferro. Eram metalúrgicos hábeis nos 
trabalhos da forja. Além disso, os bantos se dedicavam ainda à fabricação de 
cestos, à tecelagem em ráfia, à tanoaria e à extração de sal do mar. 

Os bantos conheciam também a escravidão o comércio e a moeda. 
(RISÉRIO, 2004, p. 159). 

Viana Filho (1976 apud RISÉRIO, 2004, p.163) disse sobre este povo: “bantos foram os 

primeiros negros exportados em grande escala para a Bahia, e aqui deixaram de modo 

indelével os marcos da sua cultura. Na língua, na religião, no folclore, nos hábitos influíram 

poderosamente” . 

Já no século XVIII o tráfico negreiro mudou de rumo, voltando-se para a região da Costa da 

Mina - até cerca de 1770 - e Golfo do Benin – que foi de 1770 a 1851-, após o tráfico ter sido 

extinto pela da Lei Eusébio de Queiros, que data de 4 de setembro de 1850. Este período 

marca a chegada em grande escala de negros nagôs ou iorubas e jejes e haussás ou malês, 

negros islamizados, que já utilizavam a escrita como forma de comunicação e protagonizaram 

a Revolta dos Malês ocorrida em 25 de janeiro de 1835, tida como o levante de escravos mais 

significativo nas Américas. Como os haussás vieram em menor escala, a Bahia se tornou, 

naquele período, uma comunidade jeje-nagô, e esta cultura é ainda a que predomina nos dias 

de hoje, mantida principalmente pelas “casas de candomblé”, espaços legitimamente 

reconhecidos como de resistência e preservação da cultura negra baiana.  
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Mais do que os jejes, nenhum grupo africano teve e tem mais influência na cultura da Bahia 

do que o iorubá. Este povo, como assinala Risério (2004),  

antes de qualquer contato com europeus, [...] já conheciam a economia 
monetária, a metalurgia, a escravidão, formações estatais e um alto grau de 
urbanização. [...] Além disso, os iorubanos exibiam uma produção estética 
altamente sofisticada, da estatuária de Ifé à poesia. 

A chegada dos negros escravizados africanos impulsionou a cultura da cana-de-açúcar, do 

algodão, fumo e a criação de gado na região do Recôncavo Baiano, tanto que em 1808, ano da 

chegada da família real no Brasil, o contingente de negros e mulatos em Salvador 

correspondia a 78% da população geral, sendo que desse total quase a metade eram livres. 

Assim em 1811 os nagôs, jejes, tapas e haussás e vizinhos já se constituía em metade da 

comunidade africana na capital baiana. 

Em função desse grande contingente de africanos que lá habitavam e constituíram família 

após a abolição - passando inclusive por um processo de mestiçagem que hoje dá cara aos 

soteropolitanos e baianos em geral -, Salvador hoje é tida como a capital em que as matrizes 

africanas caracterizam e representam suas expressões culturais. 

Pierson (1942) foi um pioneiro nos estudos das questões raciais no Brasil, a partir de pesquisa 

direta realizada em Salvador, na Bahia, nos anos 1935 e 1937. O autor informou que a cidade 

em 1890 já apresentava uma maioria de população de cor: 35,1% de mestiços e 26,4% de 

pretos, e apenas 32% eram brancos. O autor afirmou que a sociedade baiana era multirracial, e 

que sua estrutura se fundamentava em distinção de classe e não de casta, que a desigualdade 

se baseava, sobretudo, na classe, que representaria o principal critério de status, citando um 

ditado popular para confirmar suas afirmações: “negro rico é branco e branco pobre é negro” 

(PIERSON, 1942, p.31). Chegou a afirmar que a textura do cabelo era mais importante que a 

cor da pele para a classificação do indivíduo, fator que ainda persiste na Bahia.   

O autor deu destaque à questão dos mestiços: eles eram liberados de preferência aos pretos e 

desde o período colonial faziam parte das classes livres e citou a lei que, em 1774, dava aos 

pardos acesso a “todos os ofícios, honras e dignidades, sem discriminação por questão de cor” 

(PIERSON, 1942, p. 225), enquanto as restrições eram mantidas para os negros livres. 

Afirmou que os casamentos transpunham mais freqüentemente as linhas de raça que as de 

classe e que os casamentos inter-raciais se realizavam mais facilmente entre as pessoas dos 

círculos “inferiores”. Os mestiços eram 56,3% das classes intermediárias, enquanto que os 
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pretos eram apenas 5,1%. Por outro lado, os pretos eram 75,2% das classes “inferiores” 

enquanto os mestiços eram 23,3%. A diferença entre os estudantes era ainda maior: em 1936 

havia 16,7% de mulatos nos três cursos superiores de maior prestígio, enquanto os negros 

eram apenas 2%. Quanto aos professores universitários, os mestiços eram 28,5% e não havia 

negros nessa categoria.  

O elevado grau de mestiçagem na sociedade baiana foi observado por Spix e Martius (1981), 

que ao comentar sobre a elite de Salvador, pontuaram que “notam-se mesmo nas camadas 

superiores da sociedade, feições que fazem lembrar a mistura com índios e negros [...]” (p. 

149). Outro visitante comentou em 1947 que “a população da Bahia é uma mistura de 

aborígines, de portugueses e de africanos, [...] não é de se estranhar que se depare ali com 

toda espécie de cores de cabelos e de peles” (WETHERELL, 1972, p. 33). Vilhena (1969, p. 

915) também assinalou os efeitos negativos da escravidão para a população de Salvador, 

trazendo em seu bojo a carga preconceituosa dirigida aos negros:  

Todo o mais povo, à exceção dos comerciantes e alguns lavradores 
aparatosos […] é uma congregação de pobres, pois além de serem muito 
poucas as artes mecânicas e fábricas em que possam empregar-se, […] o não 
fazem, pelo ócio que professam; A arte geral que lhes é permitida, qual a 
agricultura, eles a aborrecem, pela persuasão de que é trabalho próprio só de 
negros [...].  

Apesar disso, a realidade encontrada em Salvador não difere muito do restante do país no que 

se refere às más condições dos negros e pardos. Em pesquisa publicada em 1953, Thales de 

Azevedo encontrou uma enorme diferença entre a situação dos negros e dos pardos em 

Salvador: os analfabetos eram 50% dos pretos e 40% entre os pardos; entre os estudantes 

universitários apenas 2,9% eram pretos e 33% eram pardos; encontrou apenas 0,3% de pretos 

e 26,8% de pardos como engenheiros; 1,1% pretos e 30% pardos como advogados e 2,6% 

pretos e 16,9 % pardos como médicos.  

Segundo pesquisas, a participação dos que se declaram pretos foi decaindo paulatinamente: 

em 1807 eram metade da população de Salvador (49,9%) (ACCIOLI, 1931) e passaram para 

24,7% em 1950 (IBGE, 1953), enquanto os auto-declarados pardos eram estimados em 22,2% 

em 1807 e no censo de 1950 eles passaram para 41,5 por cento da população, ou seja, o maior 

grupo populacional. Com relação à situação social e econômica, Vasconcelos (1985) 

assinalou que, em 1980, os pretos eram apenas 11,3% da população, e estavam na pior 

situação social, representando 26,3% entre os sem instrução com mais de sete anos de idade e 
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46,2% das pessoas ocupadas que recebiam até um salário mínimo. Já os pardos estavam numa 

situação social intermediária: em 1980 representavam 55,1% da população e tinham 18,3% do 

seu contingente entre os sem instrução com mais de sete anos de idade e 34,4%o das pessoas 

ocupadas que recebiam até um salário mínimo. 

Com relação aos autodeclarados brancos os dados são bastante diferentes. Em seu conjunto, 

apresentam a situação mais favorecida, apesar da existência de discriminação social contra os 

pobres. Pelas estimativas de 1807 os brancos eram 27,9% da população (ACCIOLI, 1931, 

p.228); em 1872 os brancos passaram para 31,1% (MATTOSO, 1992) e no censo de 1950 

aumentaram para 33,5% (IBGE, 1953), e em 1980 caíram para 25,1% da população, mas 

eram apenas 8,7% entre os sem instrução com mais de sete anos de idade e 17,1% das pessoas 

ocupadas que recebiam até um salário mínimo (VASCONCELOS, 1985). Recentes dados da 

pesquisa de Carvalho e Pereira (2006) revelam a mesma situação no ano 2000: os auto-

declarados brancos são 3,1% entre os grandes empregadores e dirigentes, contra 0,8% entre os 

pardos e 0,3% entre os pretos; são 15,4% entre os profissionais de nível superior, enquanto 

estes são apenas 5,1% entre os pardos e 3,5% entre os pretos; são o maior contingente, 37,6% 

entre as ocupações de nível médio - contra 28,2% entre os pardos e 23,6% entre os pretos -, 

em compensação são apenas 10,2% entre os que trabalham em serviços não especializados, 

que representam 21,2% entre os pardos e 34,1% entre os pretos.  

Em um raro estudo sobre predominâncias “raciais” no espaço, Pierson (1971) indicou, em 

1939, que os bairros, em geral periféricos, de Mata Escura, Engenho Velho, Federação, 

Garcia, Quintas da Barra, Retiro, Alto do Abacaxi, Alto das Pombas, Estrada da Liberdade, 

Estrada da Rodagem, Cabrito, Cruz do Cosme, Matatu Pequeno e etc., eram 

predominantemente habitados por negros e mestiços escuros em Salvador.  

Esta divisão espacial da capital pode ser entendida do ponto de vista histórico. Segundo 

Garcia (2006), muitos bairros surgiram de quilombos suburbanos ou periurbanos do período 

escravista, e já que em Salvador – onde os primeiros anos de ocupação pelos portugueses 

foram marcados pela resistência -, houve uma série de movimentos de contestação desta 

ordem.  

Os quilombos estavam próximos da cidade e mantiveram até hoje os 
mesmos nomes dos bairros: ‘Buraco do Tatu’ (1744/1765), considerado um 
dos mais importantes do território baiano. Os “quilombos” de Nossa Senhora 
dos Mares e do Cabula, Matatu, Itapuã, também localizados nos arredores da 
Cidade do Salvador (GARCIA, 2006, p. 78). 
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Ainda segundo esta autora existia o “quilombo” do Urubu, que, segundo dizem os 

documentos da época, foi formado no ano de 1826, nas matas do Sítio Cajazeira, vizinhança 

da Cidade do Salvador. Além destes, outros quilombos foram recentemente mapeados: Alto 

da Sereia, Calabar, Candeal e Curuzu. Todos estes quilombos citados são hoje bairros pobres 

com maior concentração de negros na capital baiana. 

A transição entre a cidade colonial escravista e a cidade republicana 
significou para os ex-escravos e pobres destas cidades enfrentar novos 
desafios e, entre eles, a questão da moradia. Como ex-escravos/as, os 
descendentes de africanos se tornaram lúpem proletários e proletários com os 
desafios de uma metamorfose complexa. A cidade republicana manteve a 
tradição de organização do espaço em função dos interesses das classes 
dominantes, muito bem representados pelas reformas urbanas realizadas, que 
tiveram como objetivo preparar a cidade para o capital, buscando consolidar 
a cidade européia idealizada por estas classes. Os projetos de modernização 
das áreas centrais e a abertura de novas áreas de expansão urbana 
significaram a expulsão-remoção dos grupos desprovidos de recursos dos 
espaços que ocupam de forma precária. (GARCIA, 2006, p. 87). 

Gonzalez e Hasenbalg (1982, p.15) apontam que desde sempre existe uma evidente separação 

quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados em que  

o lugar natural do grupo branco dominante são moradias amplas, espaçosas, 
situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente 
protegidas por diferentes tipos de policiamento: desde os antigos feitores, 
capitães do mato, capangas, etc., até a polícia formalmente constituída. 
Desde a casa grande e do sobrado, aos belos edifícios e residências atuais, o 
critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar natural dos negros é o oposto, 
evidentemente: das senzalas às favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e 
conjuntos ‘habitacionais (cujo modelo são os guetos dos países 
subdesenvolvidos) dos dias de hoje, o critério também tem sido 
simetricamente o mesmo: a divisão racial do espaço.  

Uma pesquisa recente, de autoria do demógrafo Eduardo Rios Neto, do Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) realizada em sete grandes capitais brasileiras - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Salvador -, e divulgada em 2006 apontou Salvador 

como a capital que tem a maior desigualdade por raça na distribuição geográfica, apesar de ter 

uma população de quase 80% de afrodescendentes. Uma das conclusões do pesquisador é de 

que, mesmo com renda elevada e grau de escolaridade avançada, os negros preferem viver em 

bairros populares a migrar para os de classe alta. Ele assinala que foi interessante notar o caso 

de Salvador, que possui a maior proporção de negros dentre as demais cidades. Nesse caso, os 

negros não se concentram apenas nas áreas mais pobres. Apesar disto, as áreas com menor 

proporção de pobres indicam uma predominância de brancos (NETO; RIANI 2007). 
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Estes dados corroboram com o que estabelece a pesquisa realizada por Borja e Castells (1997) 

em que analisam a cidade multicultural, tendo como referência as cidades norte-americanas. 

Eles afirmam que o racismo e a segregação urbana existem em todas as sociedades, porém 

seus perfis nem sempre são tão marcados e suas conseqüências tão violentas quanto lá. Sobre 

o Brasil eles afirmam: 

[...] O Brasil é uma sociedade multicultural, em que negros e mulatos 
ocupam os níveis mais baixos da escala social. Porém ainda que as minorias 
étnicas também estejam espacialmente segregadas, tanto entre regiões do 
país como no interior das regiões metropolitanas, o índice de 
dissimilaridade, a que mede a segregação é mais inferior aos das áreas 
metropolitanas norte-americanas. (BORJA; CASTELLS, 1997, p. 8). 

Sobre esta questão da segregação urbana em Salvador Telles (2003, p. 172-173) afirma: 

[...] com o resultado de 82, a cidade apresenta maior índice de isolamento 
espacial de negros do Brasil e a probabilidade de que pretos e pardos vivam 
próximos a outros negros é semelhante ao isolamento de Chicago (83), a 
região metropolitana mais segregada dos Estados Unidos. No entanto, ao 
passo que o restrito contato inter-racial nos Estados Unidos é determinado 
principalmente pela discriminação imobiliária, no Brasil as situações 
comparáveis, quando existem, decorrem basicamente da preponderância 
numérica de negros nessas áreas urbanas.  

As desigualdades em Salvador e Região Metropolitana (RMS)22 não param por aí. A Síntese 

de Indicadores Sociais realizada pelo IBGE através do PNAD23 em 2002, indicou que a 

capital baiana apresenta grandes desigualdades raciais no mercado de trabalho. Segundo 

Guimarães (2004, p.159) 

Evidencia-se que a metrópole baiana apresenta o mais contundente nível de 
desigualdade racial laboral do país entre trabalhadores brancos e pretos ou 
pardos, incorrendo num grande desafio no âmbito das políticas públicas, já 
que a região abriga as maiores proporções do país, tanto de pretos quanto de 
pretos e pardos conjuntamente.  

Surpreendentemente, levando-se em conta as desigualdades regionais que o país expressa, 

concentrando a maior parte de sua renda no eixo Sul-Sudeste, a RMS é a região metropolitana 

                                                 
22 A pesquisa abrangeu Salvador e Região Metropolitana ou Grande Salvador, que compreende os municípios de 
Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus (distrito emancipado de Salvador 
em 1990), Salvador, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz. 
23 A informação sobre raça ou cor levantada pela PNAD é autodeclarada pelo entrevistado, que presta 
informações sobre os membros do domicílio. Entretanto, as opções de respostas para essa questão são pré-
definidas, possibilitando a escolha entre cinco categorias para o entrevistado classificar-se quanto à característica 
cor ou raça: branca, preta, amarela (compreendendo-se nesta categoria a pessoa que se declarou de raça amarela), 
parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de 
preto com pessoa de outra cor ou raça) e indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se declarou 
indígena ou índia). 
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do país onde a população ocupada de cor ou raça branca alcança os maiores níveis de 

rendimento (média de 7,2 salários mínimos) e possui escolaridade mais elevada (média de 

10,5 anos). Em contrapartida, em relação aos pretos, a situação é curiosamente diferente: 

também apresenta um dos maiores índices de escolaridade (média de 7,3 anos) – ficando atrás 

apenas de São Paulo e se igualando a Porto Alegre -, mas quanto ao rendimento (média de 2,2 

salários mínimos), figura entre os três piores do país, ficando à frente apenas de Recife e 

Fortaleza. A diferença entre a população branca e a negra quanto à média dos anos de estudo 

é de 145% ou 3,2 anos - o que posiciona a RMS atrás apenas de Fortaleza, que apresentou 

170% ou 3,4 anos. Já com relação aos rendimentos Salvador ganhou disparado, com uma 

diferença de 227,3% ou 5 salários mínimos.  

O diferencial de rendimento médio entre os trabalhadores brancos e pardos da RMS era 

também bastante expressivo – 2,8 vezes em favor dos brancos, que auferiam 7,3 salários 

mínimos contra 2,6 dos pardos –, ainda que se situado num patamar inferior àquele verificado 

entre brancos e pretos. Já em relação à escolaridade, o diferencial era de 2,8 anos de estudo a 

mais em favor dos brancos. 

Conforme assinalou Guimarães (2004, p.161),  

Tais informações apontam que, principalmente no caso da RMS, a elevação 
da escolaridade da população preta não é suficiente para reduzir as 
desigualdades raciais no mercado de trabalho, uma vez que há uma 
seletividade, em função não apenas de características aquisitivas, mas 
também no concernente a características adscritas, principalmente de cor ou 
raça, operando, portanto, mecanismos de discriminação.  

Ele ainda afirma que Salvador experimenta um tipo de “segregação ocupacional” - 

entendendo-se por ocupação a função, cargo, profissão ou ofício desempenhado por uma 

pessoa, numa atividade econômica -, refletida pela distribuição dos trabalhadores 

soteropolitanos nos mais diversos tipos de ocupação, analisada numa perspectiva de raça.  

Observando-se as ocupações em que predominam os brancos, segundo o Censo 2000 do 

IBGE, percebe-se a preponderância de profissões que dispõem de prestígio social e gozam das 

melhores remunerações. Eles representam 76% dos arquitetos, 72,6% dos cirurgiões-dentistas, 

71,3% dos médicos, 68,4% dos engenheiros, 66,2% dos administradores, 62,8% dos 

professores do ensino superior e 61,8% dos advogados. A situação ganha contornos mais 

delicados quando se considera a diferença de remuneração, pois os brancos mesmo ocupando 

a mesma função têm uma média de remuneração superior aos pardos e, principalmente, em 
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relação aos pretos. Um exemplo disso é o rendimento médio de um arquiteto branco, que fica 

em torno de R$ 1.945,17, enquanto os pardos ganham R$ 1.813,85 e os pretos em média 

apenas R$ 947,12. 

Quando a análise se desloca para as ocupações em que predomina a presença de pretos e 

pardos, aquelas tidas como ocupações socialmente desvalorizadas ou subempregos, ainda 

assim as diferenças salariais permanecem em favor dos brancos. Os pretos e pardos 

representam 90% dos ajudantes de obras civis; 89,5% dos camareiros, roupeiros e afins; 

88,2% dos trabalhadores de estruturas de alvenaria; 87,8% dos cabos e soldados da polícia 

militar e; 86,8% dos trabalhadores dos serviços domésticos. Já as médias salariais se mantêm 

em favor dos brancos, que, por exemplo, chegam a ter rendimentos mais de três vezes 

superiores que um preto que ocupa a mesma função: um camareiro branco ganha em média 

R$664,89, enquanto um preto chega a ganhar apenas R$194,59, pouco mais que um salário 

mínimo da época (R$151,00). 

Outro indicador interessante das desigualdades em Salvador foi apontado pelo estudo 

realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, intitulado “Diagnóstico da Saúde da População 

Negra de Salvador”, que constatou que o homicídio é a principal causa de mortes de negros na 

capital. O levantamento usou registros do sistema de informação da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, do Sistema de Informações Sobre Mortalidade 

(SIM), do Sistema Nacional de Atendimento Médico (SINAM), do IBGE e do IPEA. O 

levantamento apontou que 99% das vítimas de homicídio na capital baiana, entre os anos 

2000 e 2004, foram identificadas como pretas ou pardas.  

Curioso é observar que, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2006), os 

dados obtidos pelo PNAD apontam hoje para uma diminuição do percentual de brancos na 

população brasileira, e o conseqüente aumento dos pretos e pardos. Segundo o IBGE (2006, p. 

245), 

no que diz respeito à distribuição por cor da população, pode-se verificar 
uma considerável queda no percentual de participação da população branca, 
a que, pela primeira vez nas duas décadas de levantamentos estatísticos 
sistemáticos por pesquisas amostrais, não alcança a 50% da população total. 
Esta queda é simultânea ao acréscimo das populações de cor preta, de 4,9% 
para 6,3% e de cor parda, de 40,0% para 43,2%, confirmando a tendência já 
encontrada com os dados dos censos demográficos entre 1991 e 2000 de 
revalorização identitária dos grupos raciais historicamente discriminados. 
Neste sentido, chama a atenção o crescimento na participação de população 
preta no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. 
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Estes fatores apontam para a necessidade de implementação de políticas que busquem criar 

melhores condições para esta grande parte da população que historicamente tem vivido à 

margem. Os dados levantados são contundentes em apresentar a situação de exclusão e 

vulnerabilidade a que os negros, maioria da população baiana, estão submetidos e tal quadro 

de desigualdade racial revela estreita ligação com o legado da escravidão no Brasil, resultado 

de severas desvantagens que vêm sendo perpetuadas desde então. As contradições e situação 

de exclusão e desigualdade racial que a RMS apresenta são de uma magnitude que não é vista 

em nenhuma outra região do país, o que exige uma política de intervenção do poder público, 

bem como da sociedade civil, com vistas a eliminar o hiato existente entre negros e brancos, 

na cidade tida como a Roma Negra. 

Neste contexto, é interessante trazer alguns apontamentos sobre qual o lugar da escola 

brasileira como um todo na transmissão de valores equivocados sobre a África e sua herança 

na cultura brasileira, bem como as lutas empreendidas para que esta fosse reconhecida como 

espaço, também, para a desconstrução destes mesmos equívocos históricos. Apresentamos um 

breve apanhado sobre o lugar do negro na educação brasileira, e de que maneira as lutas de 

agentes sociais, principalmente o MNU, resultaram na inclusão da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana no currículo, pelo menos oficialmente. 

 

2.4.5 A escola brasileira euro/etnocêntrica e a Lei 10639/03 

 

Os estudos realizados no Brasil que procuraram levar em conta as relações entre a educação e 

as questões inter-étnicas – dentre os quais se pode destacar Cavalleiro, 1998; Dias, 1979; 

Figueira, 1990; França, 1986; Gonçalves, 1987; Oliveira, 1992, - trouxeram à tona as 

adversidades enfrentadas pelas crianças negras e afro-descendentes no âmbito escolar e 

alertaram para a necessidade da implantação de políticas de combate ao preconceito e a 

discriminação racial. Os dados levantados por tais estudos fragilizam e jogam por terra os 

argumentos que sustentam o discurso daqueles que insistem em afirmar que o problema de 

acesso e permanência nas escolas, bem como no mercado de trabalho, não tem nenhuma 

vinculação com as questões raciais, se configurando um problema puramente social, que 

atinge aos “pobres” indistintamente, sejam eles brancos ou negros.  
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Algumas conclusões apresentadas pelas pesquisas (IBGE, 1997; 2001; 2007) são 

contundentes e refutam tais hipóteses: as chances de acesso à educação formal e sistemática 

são menores para as crianças negras; os negros apresentam um maior percentual de 

analfabetismo, quando comparados aos brancos; a incidência de exclusão, evasão e repetência 

são superiores ente os negros; as crianças negras que permanecem na escola têm uma 

trajetória irregular, marcada por um número maior de interrupções, quando comparadas com 

as crianças brancas; a defasagem idade-série é maior entre os negros; o número de negros 

empregados é consideravelmente menor que o dos brancos, mantido o nível de instrução de 

ambos. Para tornar a situação mais grave, são apresentados dados alarmantes referentes às 

práticas escolares em relação aos negros (CAVALLEIRO, 1998, 2003; PATTO, 1988; 

ROSEMBERG 1996, 1998; entre outros): a escola não auxilia o processo de formação da 

identidade racial, ao contrário, reforça de forma negativa alguns estereótipos, prejudicando-o 

significativamente; os professores reforçam a crença de que os alunos pobres e negros não são 

educáveis; a escola adota um falso discurso de defesa da igualdade, quando na verdade impõe 

um ideal branco de cultura e imagem, folclorizando e excluindo a história de luta dos negros.  

Talvez encontremos os elementos que favoreçam o entendimento deste contexto na análise 

histórica da relação negro X escola. No início do século XIX, ainda na fase colonial, já eram 

engendradas estratégias de exclusão da população negra dos “bancos escolares”. Nesta época, 

o Estado do Rio de Janeiro sancionou uma lei que vedava o acesso dos negros às escolas 

públicas, tanto os ainda escravizados como os libertos. A Lei n. 1 de 1837 em seu artigo 

terceiro determinava: 

São proibidos de freqüentar as escolas públicas: 

§ 1º Todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas 

§ 2º Os escravos e os pretos Africanos ainda que sejam livres ou libertos 
(CUNHA, 1999, p. 87). 

Outro aspecto que merece atenção é o tipo de educação dispensada à população negra da 

época, de caráter catequizante, diferente da educação dos filhos das elites, que os preparavam 

para os “altos estudos das ciências”. Os filhos desta elite dificilmente permaneciam no Brasil, 

visto que as escolas ainda não tinham condições de prepará-los adequadamente para esta 

cultura letrada. Conforme assinala Silva, [s.d] (p. 3) “aos africanos escravizados, considerados 

objetos de uso antes de seres humanos, foi praticamente vedada a possibilidade de acesso à 

aprendizagem do ler e escrever”.  
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Hoje, contraditoriamente, é unânime o reconhecimento de que a escola é um espaço 

estratégico de atuação onde se podem desconstruir práticas discriminatórias e assegurar a 

formação de uma sociedade mais justa e equânime, regida pelos princípios do respeito à 

diferença e valorização da diversidade característica da nossa sociedade. Mas é notório que o 

sistema de ensino brasileiro sempre pregou uma educação formal voltada para o 

embranquecimento cultural, em detrimento das matrizes culturais africanas (MUNANGA, 

1996; NASCIMENTO, 1978; SILVA 1996, 1998.), e por esse motivo se defende nos meios 

educacionais a elaboração de novas propostas para o enfrentamento da questão, que 

possibilitem a construção de uma identidade negra positiva que seja capaz de contrapor-se às 

concepções negativas, elaboradas historicamente pelos grupos brancos dominantes.  

Muitas foram as lutas empreendidas para o combate ao racismo no Brasil, que teve como 

expoente máximo o MNU, mas também foram beneficiadas por pesquisadores 

internacionalmente reconhecidos como Abdias do Nascimento e Carlos Hasenbalg. Estes 

estudiosos deram grandes contribuições através de pesquisas sobre a situação do negro no 

contexto brasileiro, colaborando significativamente para o reconhecimento da necessidade do 

empreendimento de ações, principalmente no campo educacional, para a superação das 

desigualdades. Um marco histórico das reivindicações da população negra brasileira foi a 

Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, realizada em 20 de 

novembro de 1995 em Brasília, quando as lideranças dos movimentos negros entregaram ao 

então presidente Fernando Henrique Cardoso o Programa de Superação do Racismo e da 

Desigualdade Racial, que continha propostas anti-racistas concernentes à educação, como: 

- O monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas 
educativos controlados pela União. 

- Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores 
e educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade 
racial, identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impacto 
destas na evasão e repetência das crianças negras (EXECUTIVA, 1996). 

Em função destas discussões, timidamente foram surgindo ações afirmativas com o propósito 

de aos poucos introduzir aspectos da pluralidade cultural nos currículos oficiais, o que foi 

feito inicialmente através da LDBEN 9394/96 – que em seu artigo 26, parágrafo 4º estabelece 

que “o ensino de 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” – e posteriormente pela criação do volume intitulado Pluralidade Cultural e 
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Orientação Sexual dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (1997), 

que já procuravam enfatizar a urgência da formação de professores no tema e tinha definido 

como um de seus objetivos gerais:  

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 
bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e 
sociais. (PCN, 1997, p. 4). 

Contudo, as propostas mantinham-se reticentes e as medidas concretas de abordagem do tema 

careciam de regulamentação, fazendo com que tais iniciativas enfrentassem dificuldades de 

incorporação efetiva e sendo tidas por muitos como insuficientes, apesar de seu reconhecido 

valor, na medida em que rompiam com a inércia comum à sociedade e particularmente à 

escola brasileira. 

Nessa direção, foi pensada e implementada a Lei 10639/03, que tornou obrigatório o ensino 

da História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo oficial das escolas e também 

estabelece as DCNRER, marcos legais importantes, mas que por si só não asseguram que tais 

temáticas sejam tratadas de maneira pedagogicamente adequada. A referida lei incluiu na 

LDBEN 9394/96 os seguintes artigos:  

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 

Parágrafo 1º - O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

Parágrafo 2º - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas 
de Educação artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Art. 79-B. O calendário Escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra”.  

As críticas que são feitas à lei dizem respeito ao seu caráter genérico, não estabelecendo 

metas para sua implementação, e nem se referindo à necessidade de reformulação dos 

programas de ensino e/ou cursos de graduação das universidades, em especial os de 

licenciatura, para formarem os professores aptos a ministrarem o ensino das disciplinas 
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(SANTOS, 2005). A interpretação que é feita, é de que a responsabilidade é atribuída aos 

professores, que também não têm os subsídios necessários para a abordagem do tema, visto 

que em sua formação não foram devidamente preparados.  

Nessa perspectiva, se destaca necessidade de repensar os dispositivos legais, que têm a 

tendência de se tornar letra morta neste país. Ao criar uma lei que torna obrigatório o ensino 

das disciplinas relativas à cultura africana sem a definição clara de estratégias para sua 

efetivação e fiscalização, bem como, sem o estabelecimento da obrigatoriedade da formação 

dos professores em todos os níveis – inicial e continuada -, e em todas as áreas - não apenas 

nas ciências sociais e educação -, o poder público corre risco de inviabilizar o seu real 

objetivo, e contribuir para a perpetuação da reprodução dos conteúdos equivocados e 

racializados que a educação brasileira produziu até os dias atuais24.  

O que se propõe é uma ação contundente de cobrança do cumprimento dos pressupostos que a 

lei estabelece, atentando principalmente para o acréscimo da obrigatoriedade da formação dos 

professores em todos os níveis, principalmente nos cursos de graduação. Desta maneira, será 

possível reconhecer e legitimar o papel dos professores enquanto principais agentes de 

efetivação da lei, e garantir o início de um processo – que se espera eficaz -, “de valorização 

do negro e o fim do embranquecimento cultural do sistema de ensino brasileiro” (SANTOS, 

2005). 

Na medida em que a formação de professores se configurou como o eixo central desta 

pesquisa, agora apresentaremos de que maneira esta se insere neste cenário, reconhecendo-a 

como ponto nevrálgico das mudanças que se quer propor, para que tenhamos uma educação 

que venha desconstruir os valores equivocados até então transmitidos pela escola. Ela aqui 

aparece balizada pela definição do que venha a ser reflexão, prática reflexiva, transposição 

didática e professor-reflexivo, conceitos-chave para o entendimento da nossa linha de 

investigação.  

 

2.4.6 A formação de professores num contexto de mudanças  

                                                 
24 Fazemos um maior aprofundamento e discussão sobre a questão do racismo na escola quando são apresentados 
os relatos das professoras. Consideramos que a partir do discurso e da percepção dos atores que cotidianamente 
convivem com as questões raciais no universo escolar, é possível apreender melhor a realidade a qual nos 
referimos. 
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As reformas educativas muitas vezes consideram que a formação geral de qualidade dos 

alunos depende de uma formação de qualidade dos professores. Na reestruturação educativa 

de vários países, os professores aparecem como agentes inovadores nos processos 

pedagógicos, curriculares e organizacionais, para transformação da escola e dos sistemas 

escolares. Requer-se deles que sejam mais bem-preparados para lidar com novas exigências 

curriculares, especialmente pelo desenvolvimento de competências e habilidades profissionais 

em novas condições e modalidades de trabalho. 

É fato que a discussão sobre a formação de professores sempre está presente quando se trata 

de educação, seja para discutir a qualidade do ensino, a implementação de alguma reforma ou 

qualquer outro tema. Segundo Esteve (1995, p. 96), na “[...] atitude dos professores perante as 

reformas e no apoio da sociedade está a chave para levá-las a um bom termo. Sem o seu 

incondicional apoio não passarão do terreno das disposições legais ao terreno da realidade: o 

trabalho cotidiano nas salas de aula”.    

Como reafirma Melo (2002), 

[...] todos atribuem aos professores um papel determinante e crucial, ainda 
que não exclusivo, para o futuro das sociedades que lutam para alcançar uma 
educação de qualidade. Conseqüentemente reconhecem que os debates atuais 
sobre os processos de construção e implementação de políticas públicas que 
visam a correção de problemas relacionados à cobertura, qualidade e 
equidade existentes no campo educacional não podem deixar de privilegiar 
as questões relativas ao desempenho e formação docente. 

Todos admitem que a formação docente é um ponto nevrálgico e toda 
reforma de ensino que pretende produzir efeitos duradouros e que, sem a sua 
adequada solução, qualquer mudança estará limitada, quando muito, a 
resultados efêmeros. Nessa perspectiva, acredita-se que o sucesso ou o 
fracasso das reformas dependerão, em última instância, do nível de 
convencimento e transformação dos docentes.  

Mas o que de fato se vê é uma enorme distância entre os modelos de formação vigentes e os 

modelos que a realidade atual exige, evidenciando cada vez mais a necessidade dos cursos de 

formação se modificarem para estar em consonância com as demandas sociais. 

Sendo assim, vale ressaltar a importância da formação desses profissionais na construção de 

um currículo que contemple as novas demandas da sociedade brasileira, hoje voltadas para a 

promoção da equidade social e a atenção para a diversidade cultural. A conseqüência imediata 
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disso é a necessidade de construção teórica de um currículo crítico (APPLE, 1982; FREIRE & 

SHOR, 1997; GIROUX, 1986), que possibilite ao professor o resgate da cultura que o aluno é 

portador e não se limite apenas a prescrever o que deve ser ensinado.  

De acordo com Silva (1990)  

um currículo dessa natureza trabalha questões éticas, políticas, sociais, e não 
questões técnicas e instrumentais. Assume um pacto com a justiça social, no 
sentido de maximizar a igualdade econômica, social e educacional. O 
trabalho do professor-curriculista orientado por esses pressupostos nunca 
será neutro, mas perpassado por compromissos e imbuído de 
intencionalidade. 

Este referencial sugere e faz emergir novas e complexas demandas para professores. A 

inclusão da História e Cultura Africana e Afro-brasileira no currículo lhes remete inicialmente 

ao desafio da necessidade de análise permanente de como as fronteiras raciais e étnicas vão 

sendo produzidas no interior de nossos currículos e de nossas práticas pedagógicas, 

principalmente em um país onde o mito da democracia racial é tão forte.  

Na tentativa de vencer essas barreiras, as ações afirmativas tomaram corpo nos últimos anos, 

encabeçada pelas iniciativas do MNU, que se configura como principal responsável pela 

criação de cursos de formação continuada de professores que objetivam o combate ao 

racismo, sendo o protagonista destas ações, mesmo quando elas ocorrem em espaço 

institucional.  

É fato que tais cursos ocupam posição secundária na política de formação de professores nas 

Secretarias da Educação, na medida em que o combate a desigualdade racial ainda não possui 

um tratamento adequado nos órgãos responsáveis por desenvolver as políticas públicas, 

apesar de ser foco dos organismos internacionais. O envolvimento destas instituições, 

principalmente a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura , 

teve papel preponderante no empreendimento dos estudos das relações raciais, e estas 

pesquisas marcam um novo modo de interpretar as relações raciais no Brasil, que vêm 

desmistificar a “democracia racial” defendida por pesquisadores como Donald Pierson (1942) 

e Gilberto Freyre (1933). 

Com a demanda disparada pela lei, até o ano de 2005, tiveram início pelo menos dois cursos 

de especialização, que estão em andamento, e um curso de formação à distância - resultado de 

uma parceria entre o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e a Organização Não 
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Governamental (ONG) Ágere. Além disso, foram aprovadas dezoito instituições, entre 

universidades federais e estaduais de todo o Brasil, que em parceria com os Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), passaram a realizar os cursos de formação, como 

especialização ou extensão. Como se vê, os números ainda são tímidos e os cursos carecem de 

acompanhamento e avaliação. Em grande parte do país, sabe-se que em relação à formação 

continuada algumas iniciativas têm sido tomadas, apesar de tímidas e isoladas. Em pesquisa 

recente encomendada pelo Ministério da Educação e realizada em 40 municípios do país que 

tiveram um índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) acima da média nacional, 

não foi identificada nenhuma proposta de formação que contemplasse as questões relativas à 

Lei 10639/03, apesar de quase todas as redes realizarem investimentos maciços na formação, 

tanto inicial como continuada, de seus profissionais25.     

No tocante à formação inicial, realizada pelos cursos de Pedagogia, Normal Superior e demais 

licenciaturas, desde a promulgação da lei em 2003, também muito pouco tem sido feito para 

sua operacionalização. O que se percebe é certo descaso das instituições na construção de um 

projeto político-pedagógico com o objetivo de instrumentalizar os futuros educadores – sendo 

que muitos deles já atuam em salas de aula - para a inclusão da História e Cultura do Negro 

no currículo da escola, através de um processo de mobilização, de modo a redimensionar as 

ações educativas em relação a conteúdos, metodologias, recursos didáticos e práticas 

avaliativas que valorizem e difundam os conhecimentos oriundos da matriz cultural negro-

africana e, principalmente, ao tratamento adequado das questões raciais em sala de aula. 

É compreensível que a prioridade seja dada inicialmente aos profissionais que já estão dentro 

das escolas. Mas na medida em que não se procura fazer paralelamente à formação continuada 

a formação dos futuros professores dentro dos cursos de pedagogia e demais licenciaturas, o 

que acontece é que se empurra o problema para adiante, o profissional é inserido no mercado, 

mas depois ele retorna – através formação continuada - implicando num gasto duplo para 

governo, no caso de instituições públicas. 

Outro fato que merece atenção é que nosso país é pródigo em leis que se transformam em 

“letra morta”. E a situação se torna mais preocupante quando se trata de temática tão 

                                                 
25 A pesquisa é o resultado de uma parceria entre o MEC, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), que teve como objetivo investigar as práticas de gestão que 
favoreceram os bons resultados da educação nos municípios selecionados. 
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“problemática”. Vivíamos sob a égide da democracia racial e são muitos os que concordam 

com os nossos currículos, livros e procedimentos didáticos racializados e eurocêntricos. 

Não fosse tão arraigada essa dificuldade, não seria necessária a implementação de uma de lei 

para transversalizar a formação escolar de nossas crianças e adolescentes com referenciais 

históricos, simbólicos, estéticos mais diversificados e coerentes com sua vivência. A História 

e Cultura Afro-Brasileira quando não invisibilizada, tem sido folclorizada e estereotipada nos 

conteúdos didáticos. O que se percebe é uma certa cumplicidade tácita, contudo fácil de 

adivinhar, na medida em que se questiona quantas pós-graduações em Educação e nas 

humanas em geral a incorporam como linhas de pesquisa. No país com a segunda maior 

população negra do mundo há em todo o Brasil pouquíssimos cursos de especialização Lato 

Sensu em História da África, fora a iniciativa de alguns professores, não há seriedade e 

consistência no tratamento dessa temática em nenhuma das grandes universidades públicas e 

muito menos das privadas.Os desafios são muitos para a superação dessas dificuldades e o 

papel das universidades e agências nacionais e estaduais de fomento é central, tendo em vista 

os entraves que as hostes acadêmicas têm colocado para assumir uma ética na produção de 

conhecimentos que reflitam um novo compromisso com a teoria, como um espaço muito mais 

amplo de trocas, não apenas através da racionalidade, embora balizados por ela.  

 

2.4.7 Definindo conceitos: reflexão, prática reflexiva e transposição didática  

 

Reconhece-se que a temática sobre afro-brasileiros enfrenta a falta de preparo acumulada pela 

sua descontinuidade histórica e negação que sempre sofreu no âmbito da escola, sobretudo 

como política de ação educativa. Sabemos que falta produzir conhecimento e integrá-lo aos 

demais assuntos pedagógicos apresentados para reflexão. A conseqüência evidente é que os 

professores se servem de abordagens genéricas, de certo modo evasivas, que provocam 

excesso de questões assim que o assunto entra em discussão. A organização desse 

conhecimento, intelectual e emocionalmente, tem fontes de conhecimento bem concretas e se 

materializam no material de apoio, no estabelecimento de foco sobre o comportamento dos 

educadores e alunos e na qualidade da formação. 
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Nesse contexto, vale ressaltar o valor da reflexão na prática do professor. Para tanto é 

necessário retomar o paradigma do professor reflexivo, que tem suas bases  

em todos os grandes pedagogos que, cada um a seu modo, consideraram o 
professor um grande inventor, pesquisador, um improvisador, um 
aventureiro que percorre caminhos nunca antes trilhados e que pode se 
perder caso não reflita de modo intenso sobre o que faz e caso não aprenda 
rapidamente com a experiência. (PERRENOUD, 2002, p. 13).  

O conceito de prática reflexiva tem suas bases em Dewey (1933) e sua noção de reflective 

action. Para esse autor, reflexão é um processo que envolve a investigação voluntária e 

cuidadosa de uma situação ou problema, que surge como resultado da dúvida e da hesitação 

do professor que em busca de evidências para solucionar problemas se emancipa da prática 

meramente impulsiva e habitual. Sobre o pensamento reflexivo ele afirmou que este é 

diferente das ações rotineiras e desordenadas, uma vez que é composto de dois elementos: o 

estado de perplexidade, hesitação, dúvida e o processo de investigação direcionado para a 

solução do problema em foco.  

Nessa perspectiva, Dewey (1933) afirma que a ação reflexiva significa considerar de maneira 

ativa, persistente e cuidadosa a prática, sempre observando o contexto dessa ação. Por isso, o 

autor apresenta três atitudes necessárias para que a ação reflexiva aconteça na vida dos 

professores. A primeira é a abertura de espírito, ou seja, saber ouvir críticas, aceitar o erro e 

refletir sobre esse erro. A segunda atitude é a responsabilidade, que permite ao professor 

analisar os impactos da sua prática na vida de seus alunos, e implica no comprometimento 

para com a coerência e a ética na conduta docente. A terceira e última atitude, a sinceridade, é 

uma mistura da abertura de espírito e da responsabilidade e humildade para reconhecer as 

falhas e buscar novas alternativas. Em resumo, Dewey afirma que as ações reflexivas devem 

partir dos próprios professores, já que somente assim saberão quem são, quando e como agir 

na sala de aula. 

Ao retomar a definição de reflexão apresentada por Dewey (1933), Schön (1983; 1991; 2000) 

apresenta o conceito de prática reflexiva como sendo o exame contínuo que o profissional faz 

da própria prática, valendo-se do conhecimento que possui sobre ela. Contudo, Valadares 

(2002, p.193) complementa, ao afirmar que a prática reflexiva deve ser compreendida “com 

um propósito claro de incluir os problemas da prática em uma perspectiva de análise que vai 

além de nossas intenções e atuações pessoais. Implica colocar-se no contexto de uma ação, 

participar de uma atividade social e tomar decisões frente a ela”  
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Para tanto, o profissional deve então desenvolver o que Bartlett (1993) chama de fases do 

processo de reflexão: mapear, que consiste na coleta de evidências sobre a própria prática; 

informar, que é a explicitação de objetivos e intenções; contestar, que implica no 

questionamento, confrontamento de estruturas e idéias que subjazem às práticas; avaliar, que 

seria a reflexão em busca de formas alternativas de novas ações para modificar a prática; e 

agir, isto é, a implementação de uma prática renovada. Contudo é importante ressaltar que, 

segundo o autor, essas fases não são lineares ou seqüenciais, ou seja, um elemento pode ser 

omitido, dependendo do curso de ações do professor.  

Segundo o autor, o processo de mapeamento implica na observação individual, que pode ser 

feita de diversas maneiras, porém a melhor e mais comum é o uso de diários, nos quais o 

professor relata sua aula, suas crenças sobre o processo de ensino e aprendizagem, enfim, 

todas as suas ações e os desdobramentos dentro e fora da sala de aula. Ao desenvolver o 

hábito de registrar o que acontece na sala de aula, o professor dá o primeiro passo do processo 

de reflexão. 

Após o mapeamento das crenças que subjazem à prática e a todos os fatores que a 

influenciam, o professor, por meio de discussões com outros colegas, passa para a fase de 

informar. Trata-se de um momento de inquietações, de busca de explicações, mediante uma 

escolha informada para as decisões tomadas em sala de aula. E esse processo se entrecruza e 

responde ao que Pimenta (2005, p.26) considera fundamental à prática reflexiva – entendida 

como uma prática social -, que é o envolvimento dos professores na formação do que chama 

de “comunidades de aprendizagem”.  

A terceira fase desse processo reflexivo, contestar, é o momento de considerar tudo o que foi 

discutido nas fases anteriores sobre as maneiras de ensinar e confrontar, para buscar 

inconsistências e contradições nas ações e no pensamento dos professores. Ao passar por esse 

processo de confrontamento, o professor atinge uma dimensão de reflexão que leva à busca de 

novas maneiras para ensinar. E essa busca é a quarta fase do processo reflexivo, avaliar, que 

leva à construção de outro fazer pedagógico, embasado nas novas compreensões do processo 

de ensino/aprendizagem. Assim, para que a prática reflexiva realmente ocorra, é necessário 

agir, uma vez que se tornar um professor reflexivo envolve não apenas a reflexão, mas 

também a ação. 
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Para complementar o entendimento deste processo, vale trazer à tona o postulado de Sacristán 

(1998 apud LIBÂNEO, 2005), de que a reflexividade consiste no processo de tomada de 

consciência da ação - torná-la inteligível, pensar sobre o que faz –, e implica em duas fases: 

uma fase prévia, de planejamento, e outra posterior, de revisão e/ou crítica. Além das fases 

mencionadas, o autor ainda aponta três níveis de reflexividade: 

O 1º nível corresponde a um distanciamento da prática para vê-la, entendê-
la, avaliá-la. Refere-se ao mesmo tempo à prática e à apreensão cognitiva da 
prática, a partir do fazer cotidiano, do senso comum. O professor atua de 
acordo com suas teorias subjetivas (senso comum, representações), ou seja, o 
pensamento do professor é o saber deduzido de suas ações. O 2º nível é o 
que incorpora a ciência ao senso comum, embora sem substituir o senso 
comum. O 3º nível é a reflexão sobre as práticas da reflexão, a meta-
reflexividade, tarefa para a qual a pedagogia e as ciências da educação têm 
um papel crucial, pois que se trata de pensar as características dos dois níveis 
anteriores de reflexividade. (SACRISTÁN26, 1998 apud LIBÂNEO, 2005, p. 
70). 

A idéia de prática reflexiva a qual nos valeremos agrega e amplia as demais, na medida em 

que considera que  

uma concepção crítica de reflexividade que se proponha ajudar os 
professores no fazer-pensar cotidiano ultrapassaria a idéia de os sujeitos da 
formação inicial e continuada apenas submeterem à reflexão os problemas 
da prática docente mais imediatos. [...] Os professores deveriam desenvolver 
simultaneamente três capacidades: a primeira, de apropriação teórica-crítica 
das realidades em questão considerando os contextos concretos da ação 
docente; a segunda, de apropriação de metodologias de ação, de formas de 
agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de 
problemas de sala de aula. [...] Destaco é a necessidade da reflexão sobre a 
prática a partir da apropriação de teorias como marco para a melhoria das 
práticas de ensino, em que o professor é ajudado a compreender o seu 
próprio pensamento e a refletir de modo crítico sobre a sua prática e, 
também, a aprimorar seu modo de agir, seu saber-fazer, internalizando 
também novos instrumentos de ação. A terceira é a consideração dos 
contextos sociais, políticos, institucionais na configuração das práticas 
escolares. (LIBÂNEO, 2005, p. 70)  

Segundo o autor, tal processo implica numa apropriação teórica da realidade, que por sua vez, 

se reflete no desenvolvimento dos processos do pensar em relação aos conteúdos. Portanto, o 

processo de formação deste professor precisa ter as características de uma abordagem que 

promova situações em ele estruture suas idéias, analise seus próprios processos de 

pensamento, expresse-os, resolva problemas e o faça pensar.  

                                                 
26SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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Nesse contexto é que se insere o conceito de transposição didática, que é entendida como um 

processo no qual 

um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre, a partir 
daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para 
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma um 
objeto do saber a ensinar em um objeto de ensino [...]. (CHEVALLARD, 
1991, p. 31). 

Porém, convém afirmar a diferença entre o saber produzido pelos cientistas – que o autor 

chama de saber sábio - e o saber que está escrito nos textos escolares - entendidos como saber 

a ensinar -, que é produzido na confluência entre o objeto a ser ensinado, e um conjunto de 

procedimentos didáticos que deverão tornar o objeto de saber em um saber ensinável. É neste 

contexto que se insere o saber ensinar - que também tem suas próprias regras, além das 

práticas sociais de referência que se fazem presentes no processo de transposição.  

No ambiente escolar, o ensino do saber sábio se apresenta no formato do que 
se denomina de conteúdo ou conhecimento científico escolar. Este conteúdo 
escolar não é o saber sábio original, ele não é ensinado no formato original 
publicado pelo cientista, como também não é uma mera simplificação deste. 
O conteúdo escolar é um “objeto didático” produto de um conjunto de 
transformações. [...]. Após ser submetido ao processo transformador da 
transposição didática, o “saber sábio” regido agora por outro estatuto, passa 
a constituir o “saber a ensinar” (PINHO ALVES, 2000, p. 176). 

Na medida em que define a transposição didática como sendo o movimento que traduz o 

processo de transformação do saber acadêmico em objeto de ensino de uma disciplina 

específica, Chevallard (1991) abre pistas interessantes para se pensar os mecanismos e os 

interesses dos diferentes atores que participam desse processo de transformação, na medida 

em que afirma que esse movimento se faz em diferentes instâncias ou etapas que, apesar de 

apresentarem vínculos estreitos, não devem ser confundidas. São identificados dois momentos 

dessa transposição: a transposição externa, que ocorre no plano do currículo formal e/ou dos 

livros didáticos, e a transposição interna, que se passa em sala de aula, no momento em que o 

professor produz o seu texto de saber, isto é, no decorrer do currículo em ação. Em cada uma 

dessas instâncias transformadoras, os diferentes atores interferem a partir dos interesses que 

estão em jogo, bem como das regras que são próprias a cada contexto específico.  

Para uma melhor compreensão desse processo, Chevallard (1991) introduziu o conceito de 

noosfera, definida como a instância que age como um verdadeiro filtro entre o saber 
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acadêmico e o saber ensinado na sala de aula. É na noosfera que se produz o "saber a ser 

ensinado", expresso tanto nas propostas curriculares como nos livros didáticos.  

É onde se opera a interação entre o sistema de ensino stricto sensu e o 
entorno societal; onde se encontram aqueles que ocupam postos principais 
do funcionamento didático e se enfrentam com os problemas resultantes do 
confronto com a sociedade; onde se desenrolam os conflitos, se levam a cabo 
as negociações; onde se amadurecem soluções; local de atividade ordinária; 
esfera de onde se pensa (MARANDINO, 2004, p. 97). 

O sistema didático, porém, é marcado por uma tensão constante que o caracteriza. De um lado 

esse sistema se representa fechado, e se atribui um grau de autonomia que lhe coloca a parte 

das vicissitudes dos contextos político, ideológico e cultural mais amplos no qual o mesmo se 

insere. De outro, a sua sobrevivência depende do grau de abertura, de compatibilidade que o 

mesmo estabelece com a sociedade no qual está inserido, seja essa traduzida pela academia ou 

pelo contexto familiar dos alunos.  

Consideramos que o entendimento de tais processos se constituem fundamentais para os 

caminhos da pesquisa, na medida em que pretendemos analisar, se e de que maneira os 

conteúdos da formação subsidiaram os professores a tratar das questões raciais na sala de 

aula. E mais além, buscamos analisar a efetividade das ações formadoras na mudança de 

postura dos professores, na sua percepção de si e do outro, além da capacidade de mobilização 

da escola, num movimento que buscasse envolver toda comunidade escolar na busca de uma 

educação mais justa. Isso tudo por acreditar que “é preciso reafirmar que a educação não trata 

apenas da transmissão do conhecimento” (WACHOWICZ, 1989, p.94).  

 

2.4.8 Professor reflexivo 

 

O conceito de professor reflexivo gera muita discussão no âmbito acadêmico e também 

muitas controvérsias. Apesar de estar muito em voga a partir da década de 90 este movimento, 

que privilegia a prática docente, considerando como fundamental no processo de formação o 

conhecimento dos saberes do professor, alguns estudiosos alertam para o risco de 

superdimensionamento da prática em detrimento da teoria (DUARTE, 2003). A melhor 

alternativa é a construção de possibilidades que escapem da dicotomia e se configurem no 

exercício da inter-relação entre teoria e prática, conforme defende Giroux (1983, p.19) quando 
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afirma que a teoria “[...] deve ter como finalidade a prática emancipatória. Teoria e prática 

representam uma prática singular, não uma unidade na qual uma se dissolve na outra”.  Tal 

afirmação salienta a importância de considerar o trabalho docente no seu plano político-social 

mais amplo, sem privilegiar exageradamente a realidade intra-escolar e micro-social. 

O conceito de "prático-reflexivo" reconhece o valor da experiência, partindo do princípio que 

o ensino de qualidade começa pela reflexão do docente sobre a sua atividade, sem rejeição do 

conhecimento sistematizado. O mesmo conceito reconhece, ainda, que nesta situação, o 

professor se torna um produtor e não simples consumidor de teorias alheias. (ZABALZA, 

1994). 

Porém, alguns questionamentos podem e devem ser feitos nesse sentido, conforme aponta 

Pimenta (2005, p. 22)  

O ensino como prática reflexiva tem se estabelecido como uma tentativa 
significativa nas pesquisas em educação, apontando para a valorização dos 
processos de produção do saber docente a partir da prática e situando a 
pesquisa como um instrumento de formação de professores, em que o ensino 
é tomado como ponto de partida e de chegada da pesquisa. Concordando 
com a fertilidade dessa perspectiva, cabe, no entanto, indagar: que tipo de 
reflexão tem sido realizada pelos professores? As reflexões incorporam um 
processo de consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da 
atividade de ensinar? Que condições têm os professores para refletir? 

Contribuindo com as discussões em torno da questão, Pimenta (2005) faz, inicialmente, uma 

recomendação para que se repense o emprego da terminologia professor reflexivo, referindo-

se aos riscos de esvaziamento da terminologia nas discussões acerca do professor e de sua 

prática. Argumenta que a transformação crítica da prática e a solução dos problemas do 

cotidiano da sala de aula requerem, além da atitude reflexiva, o intercâmbio entre práticas da 

escola e contextos socioculturais mais amplos, evidenciando a necessidade de se compreender 

o ensino enquanto prática social e a atividade docente em seu significado político. A atitude 

reflexiva implicaria na análise da prática cotidiana considerando as condições sociais em que 

ela ocorre.  

Contreras (2002), ao referir-se às práticas cotidianas, reconhece que muitas situações vividas 

na sala de aula envolvem ações realizadas espontaneamente, sem que haja momento de 

reflexão nesse processo. Em sua análise, considera que o professor desenvolve um 

conhecimento profissional em sua prática, apoiando-se nele no transcurso de suas ações. 

Observa que, caso esse conhecimento profissional seja insuficiente para dar conta das 
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indeterminações presentes no ato pedagógico, o professor é motivado a envolver-se na análise 

e reflexão de sua prática, ensejando construir respostas aos desafios e conflitos vivenciados. 

Nesse sentido, realça que o profissional:  

Conforme sua prática fica estável ou restritiva, seu conhecimento na prática 
se torna mais tácito e espontâneo. É esse conhecimento profissional que lhe 
permite confiar em sua especialização. Porém, à medida que os casos 
reflitam diferenças, ou lhe criem dúvidas [...]. Seu conhecimento profissional 
acumulado e tácito se mostra insuficiente para dar conta deste caso e são 
outros os recursos que irá utilizar. Necessita refletir, confrontar seu 
conhecimento prático com a situação para a qual o repertório disponível de 
casos não lhe proporciona uma resposta satisfatória” (CONTRERAS, 2002, 
p. 107-108) 

A valorização da reflexão do professor sobre a sua própria prática apóia-se no pressuposto de 

que a docência também é fonte de conhecimento, por se tratar de uma forma de investigação e 

de experimentação. O professor, enquanto prático-reflexivo constrói uma teoria própria, 

explicativa da sua prática, contribuindo para a sistematização de novos conhecimentos, um 

dos diferenciais da docência como profissão. 

A formação docente não se dá apenas por acumulação de cursos, conteúdos e técnicas, mas 

sim, através de um trabalho permanente de "reflexividade" crítica e de construção de uma 

identidade pessoal-profissional. Ao refletir sobre a própria ação, o docente contribui para a 

sistematização de novos conhecimentos e, o que é igualmente importante, estimula a 

autonomia intelectual e consolida a crença na sua possibilidade de profissional capaz de 

pensar e promover mudanças. Esta ação reflexiva transcende a racionalidade técnica e se 

fundamenta na intuição, emoção e paixão, sustentadas pela sensibilidade para identificar 

situações novas e originais (ZEICHNER, 1993). 

Schön (1992), um dos autores atuais que mais contribuíram com a difusão do conceito de 

reflexão na ação, destaca uma característica importante do ensino: uma profissão em que a 

própria prática conduz à produção de um conhecimento específico, o qual só pode ser 

construído em contato com a prática. Segundo ele, a cada momento, a cada situação 

vivenciada, novos problemas vão se apresentando, fazendo com que o professor mantenha um 

"diálogo reflexivo" com a realidade. Este diálogo é alimentado por um referencial 

pedagógico, o qual, mesmo não respondendo de forma absoluta à singularidade de cada 

situação, serve de ponto de partida para novas compreensões e criações. 
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A inexistência de um conjunto de regras, capaz de dar conta de todas as situações que 

ocorrem na sala de aula, estimula o professor à reflexão sobre sua prática. Ao refletir sobre a 

mesma de forma crítica, analisando e avaliando as questões que se apresentam no seu 

cotidiano profissional, à luz de teorias e valores, vai o docente estruturando o pensamento 

prático. Este, segundo Pérez Gómez (1992), é responsável pela aptidão do professor para 

mediar, com competência, as diferentes situações que se apresentam no dia-a-dia profissional, 

fator que merece destaque no tocante ao tratamento de questões raciais. 

Em se tratando de cursos de formação que contemplem a História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, espera-se que suas propostas e atividades sejam embasadas numa concepção de 

formação que priorize o desenvolvimento das habilidades prático-reflexivas do professor. 

Estas ações visam possibilitar que o docente repense e reconstrua seus saberes, articulando a 

competência acadêmica com a competência pedagógica, e os traduza pragmaticamente para 

atividades e situações didáticas que surgem como resposta ou reação às situações reais de sala 

de aula. As idéias de Schön (1992) sobre o profissional reflexivo se impõem neste cenário 

como proposta de reabilitação da aprendizagem por meio da experiência, a utilização da 

intuição e da reflexão na ação e sobre a ação.  

Outro aspecto de relevância é levantado por Zeichner27 (2000 apud PIMENTA, 2005) na 

medida em que destaca que a prática reflexiva, enquanto prática social, só pode se realizar em 

coletivos, o que leva à necessidade de transformar as escolas em comunidades de 

aprendizagem, para que os professores se apóiem e estimulem mutuamente. Além do que, 

como salienta Contreras (1997), a prática destes precisa ser analisada, levando-se em 

consideração a pluralidade de saberes da sociedade, bem como as suas desigualdades sociais, 

econômicas, culturais e políticas, onde se inserem as questões raciais. 

Nessa direção, muitos problemas começam a se apresentar para a operacionalização das 

políticas, e o principal deles é a ausência da participação dos docentes na sua elaboração, 

conseqüência da falta de reconhecimento destes como sujeitos participantes das propostas, o 

que se configura como requisito imprescindível no sucesso da implantação de mudanças 

(PIMENTA, 2005). Além disso, cabe pensar nas condições objetivas de trabalho destes 

profissionais, o que significa, grosso modo que, a formação de professores nos remete a 

                                                 
27 ZEICHNER, K. Formação de professors: contato direto com a realidade da escola. Presença Pedagógica, v. 6, 
n. 34, jul./ago. 2000. 
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reflexões importantes sobre diversos elementos que incidem sobre o desenvolvimento pessoal 

e profissional do professor, como saberes, autonomia e construção da profissionalidade. 

A discussão em relação à profissionalidade docente é considerada, na atualidade, como um 

importante elemento para a mudança educativa. Esse fenômeno traz consigo a necessidade de 

uma revisão profunda dos modelos formativos e das políticas de aperfeiçoamento e 

fortalecimento da profissão docente. Pensar na profissionalidade na perspectiva da docência 

implica reconhecê-la como conjunto de comportamentos, habilidades, competências, atitudes 

e valores que constituem a especificidade de ser professor.  

A profissionalização depende, entre muitos fatores, de como o professor compreende e analisa 

as suas práticas educativas, como articula saberes da docência no seu ato de ensinar; como 

reflete na ação diante do inesperado e do desconhecido. Tudo isto constitui grande parte de 

sua atividade, bem como reflete sua prática educativa distanciada do dia-a-dia na busca por 

novas possibilidades de agir no ensino.  

Acreditamos na possibilidade de desenvolvimento de práticas docentes crítico-reflexivas, mas 

compreendemos que tais práticas podem, eventualmente, ter obstáculos, principalmente as 

limitações e dificuldades da instituição escola e do professor para colocar em ação a prática 

reflexiva. Entretanto, é possível afirmar que o professor ao lidar com as situações 

problemáticas de sua prática, procura interpretá-las, envolvendo-se conscientemente no 

contexto de sua experiência para reorientar suas ações através de um processo criador. A 

reflexão apresenta-se, então, como marca das deliberações que o professor toma no exercício 

profissional. Refletir, além de propiciar uma leitura crítica da experiência vivenciada, conduz 

o profissional professor a um processo de criação, que transcende à mera aplicação de 

esquemas de ação, resultantes de saberes acumulados.  

Mas, ainda assim, alguns aspectos relevantes devem ser levantados, sendo que o primeiro 

refere-se à dificuldade de efetivação da prática reflexiva quando o trabalho docente emerge 

marcado pelo individualismo. Acredito que a reflexão implica em atividade coletiva, na 

sistematicidade e na crítica.   

O professor não pode agir isoladamente em sua escola. É neste local, o seu 
local de trabalho, que ele, com os outros, com os colegas, constrói a 
profissionalidade docente. Mas se a vida dos(as) professores(as) tem o seu 
contexto próprio, a escola, esta tem que ser organizada de modo a criar 
condições de reflexividade individuais e coletivas. Vou ainda mais longe. A 
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escola tem de se pensar a si própria, na sua missão e no modo como se 
organiza para cumprir. Tem, também ela, de ser reflexiva. (ALARCÃO, 
2003, p. 44). 

As potencialidades da reflexão devem funcionar como ponto de partida para que o professor 

reconstrua seus questionamentos, suas intervenções pedagógicas, seus conhecimentos 

profissionais, constituindo-se um investigador, um sujeito que produz saberes originais e 

peculiares ao seu ofício, por isso deve ser ressaltada a importância das interações entre os 

pares no desenvolvimento da autonomia docente e no estabelecimento do professor como um 

sujeito do conhecimento. 

Para finalizar sustentamos que é necessário e imprescindível constituir, como prática habitual 

na escola, a reflexão crítica e contínua na e sobre a prática. Neste ponto, reforçamos, mais 

uma vez, que a prática reflexiva pode representar possibilidade para uma ação docente 

contextualizada se levarmos em conta que no processo reflexivo, por um lado, é preciso 

considerar a atividade de ensino como determinada por fatores de natureza social, política e 

econômica. É necessário que haja questionamentos quanto ao tipo de reflexão realizada pelos 

professores, na perspectiva de se extrapolar questões e problemas imediatos da sala de aula, 

considerando o ato de ensinar em suas relações com o contexto social, extremamente 

necessária ao tratamento das questões raciais a que me refiro.  

Vale lembrar a observação de Zeichner (1993, p. 22), que chama a atenção para o problema 

da “ilusão da reflexão” como sendo muitas vezes criado pelos reformadores, que “persistem 

na racionalidade técnica sob a bandeira da reflexão”. Em muitas oportunidades, o professor 

não tem o direito de escolher o que vai ensinar, para quem e por que, limitando-se a fazer o 

que lhe é imposto pela instituição. O autor enfatiza que não basta que o professor se 

classifique como reflexivo, mas sim que ele saiba sobre o que e o porquê está refletindo e 

como implementar mudanças em sua própria prática, pois o que importa no processo de 

reflexão é a natureza e a qualidade das reflexões. Caso contrário, poderá acontecer de 

professores que se consideram reflexivos “fazerem coisas prejudiciais melhor e com mais 

justificativas”. (ZEICHNER, 1993, p. 22). 

Diante do exposto, o conceito de professor reflexivo que adotaremos aqui tem duas premissas 

básicas: a primeira se baseia em Zeichner (1993), quando este enfatiza que, para haver 

reflexão, é imprescindível que haja o reconhecimento de que os professores são profissionais 

que devem desempenhar um papel ativo na formulação tanto dos propósitos e objetivos do 
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seu trabalho, como dos meios para atingi-los. A segunda premissa resume as características do 

professor reflexivo nas palavras de Zeichner e Liston (1996) que o considera como sendo 

aquele que está atento ao contexto institucional e cultural em que leciona e procura examinar, 

estruturar e tentar resolver os dilemas da prática da sala de aula, além de participar do 

desenvolvimento do currículo, envolver-se nas tentativas de mudança na instituição de ensino 

na qual atua e responsabilizar-se pelo seu desenvolvimento profissional. Tudo isso, é claro, 

sem deixar de considerar os pertinentes questionamentos levantados sobre as condições de 

reflexão do professor no atual contexto educacional brasileiro.  
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Traz amor, traz amor, 

Traz amor daquele que sabe amar 

Traz amor, traz amor, 

Traz amor daquele que sabe amar, traz 

Pedra pisada de preto 

Luso bantu sudanesa 

Precipício de beleza 

Reconvexa alegria 

Ímã de toda utopia 

Rima de toda riqueza 

Tudo isso com certeza só se vê 

Só se vê na Bahia 

Gente que tira alegria da dor 

Do batecum do batente 

Todas as cores de gente 

Contas de todos os guias 

Uma nação diferente 

Toda prosa e poesia 

Tudo isso finalmente só se vê 

Só se vê na Bahia 

 

Só se vê na Bahia 

(Roberto Mendes e Jorge Portugal) 
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PARTE II – UM COMEÇO DE CONVERSA 

  

1 CENÁRIOS E ATORES 

 

Esta segunda parte do trabalho apresenta os dados coletados nas entrevistas e nas análises 

documentais, ou seja, a alma, a essência desta pesquisa. Aqui foram privilegiados os 

depoimentos de quem conhece a realidade não apenas em teoria, mas a vivencia 

cotidianamente. Traremos à tona, de fato, os cenários e os atores de uma experiência 

inovadora, que se configurou como marco histórico na educação anti-racista em Salvador.  

Desta maneira, serão apresentados: o perfil da comunidade de Canabrava, local onde as 

professoras atuam; a caracterização do Ceafro - instituição formadora e personagem 

importante da luta contra o racismo na Bahia -, e do curso Escola Plural, numa perspectiva 

histórica conduzida pelos depoimentos de duas formadoras; e as experiências das professoras, 

tanto participantes como não-participantes do processo formativo, orientadas pelos seus 

relatos. 

Todos os relatos foram feitos no segundo semestre de 2008, gravados e transcritos. Optamos 

pela transcrição ipsis litteris por considerar importante preservar as marcas da oralidade. 

Aqui, tanto os silêncios como os ruídos são reveladores. 

A partir daqui, será possível tomar conhecimento sobre a maneira como a História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana foi sendo introduzida no universo escolar e as marcas deixadas 

pela sua ausência histórica na formação das crianças e jovens. Além disso, serão evidenciados 

tanto os ganhos como as lacunas de um processo formativo pioneiro, que diante das 

dificuldades enfrentadas, foi sustentado pelo desejo de construção de uma sociedade melhor e 

mais justa.  

 

1.1 CANABRAVA: SOBREVIVENTES DE UMA TRAGÉDIA ANUNCIADA 
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Aqui faremos uma breve caracterização do bairro de Canabrava, onde estão localizadas as 

duas escolas locais de investigação desta pesquisa. Seguindo a linha de investigação que 

privilegia os depoimentos, ouvimos uma das moradoras mais antigas do bairro, que lá foi 

morar no período da sua constituição. A chamaremos de Mwanatabu28. 

O bairro teve origem a partir de um loteamento público municipal implantado em várias 

etapas, a partir de 1976, cujos 500 lotes iniciais foram cedidos às famílias dos desabrigados da 

chuva, bem como às que foram realocadas de invasões. Localizado no centro da península de 

Salvador, o bairro está distante da orla marítima e da costa da baía, em uma região que se 

encontra delimitada de um lado pela estrada BR-324 e de outro pela Avenida Luís Viana 

Filho - mais conhecida como Avenida Paralela -, distante, aproximadamente, 20 Km do 

centro urbano da cidade.   

Seu relato do processo de constituição do bairro dá uma idéia do que aquele espaço viria a ser 

dali a alguns anos:  

A gente morava em São Caetano quando teve uma enchente e as casas caiu 
[sic], aí a prefeitura resolveu colocar a gente na Fonte Nova, fomos pra lá 
desabrigados e ficamos lá desabrigados. Isso foi em 76. Avisaram que a 
gente vinha morar num lugar distante, mas que, qualquer coisa a prefeitura 
vinha tirar a gente e botar em outro lugar se os donos da fazenda 
reclamassem, que isso aqui pertencia aquele, aquele... Manoel Quadros, era a 
fazenda dele. Aí a gente concordou. Não tinha mesmo onde ficar, a gente 
tava desabrigado na Vila Olímpica, a gente ficou lá um bocado de tempo. 
Depois eles arrumaram isso aqui, pegaram um carro e botaram a gente em 
cima, 64 famílias, e trouxe pra aqui. Mas isso aqui era mato mesmo, era uma 
fazenda fechada, mato puro, só tinha uma estradinha de pé só, eu acho que 
era animal que passava. Aí a gente veio, ficou deles mandarem o exército pra 
passar o trator e armar as barracas de lona pra gente ficar, aí veio o exército 
armou as barracas de lona. Aí a gente ficou aqui em baixo das barracas de 
lona. Cinco família ficaram [sic] num barracão que ele mandou fazer, tipo 
um barracão de madeirite, aí quem não ficava na barraca de lona, que não 
queria se misturar, ficava na de madeirite que era um galpão que cabia cinco 
famílias. Mas teve muita confusão e nem todo mundo queria ficar. Eu 
mesma não queria ficar, preferia barraca de lona porque eu tinha tido a 
minha filha, tava de 20 dias de cesariada [sic] aí não queria ficar de 
balbúrdia. Aí fiquei na barraca de lona, mas a prefeitura sustentava todo 
mundo, da água ao pó de café. Aí a gente ficou aqui, tinha gente que vendia 
o que a prefeitura dava, outros se desempregaram, outros...aquela coisa foi, 
muita correria. 

                                                 
28 Nascida em tempo de dificuldade em Suarirli. 
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Neste momento, já é possível notar o contexto em que a comunidade fora criada, resultado de 

uma situação adversa. Já era o prenúncio das demais dificuldades que viriam depois. Uma das 

primeiras providências foi construir uma escola.  

Depois a prefeitura mandou as assistentes sociais pra nos ajudarem [sic], aí 
veio as assistente social [sic] [...] aí veio várias assistente social [sic] cuidar 
da gente, aí a gente ficou. Dona Sonia mandou, dona Sonia era esposa do Dr. 
Fernando Magalhães, que era o prefeito na época, Fernando Wilson 
Magalhães, aí dona Sonia falou que ia fazer uma escola e que eu ia trabalhar 
nessa escola, aí mandou dona Éster preparar a gente pra botar na escola e as 
outras pra trabalhar na Limpurb. Mas como era do interior, você sabe, né? 
Nunca tinha ido na [sic] escola e achava bonito [ser] professora, aí eu ficava 
com aquele negócio de professora na mente, minha mãe não tinha me botado 
na escola, [...] eu disse “eu quero a escola, que eu quero ser professora” 
[risos]. Eu peguei a [vaga] da escola. Ela mandou fazer mutirão pra família 
da gente poder ajudar a fazer essa escola, aí ela chamava a família da gente 
quando era sábado e domingo, ela mandava fazer feijoada e a gente ajudava, 
os parentes da gente ajudava a fazer [sic] a escola.  

Quem construiu a escola foi a prefeitura mais a comunidade, aí a prefeitura 
ajudou, mas também todas as pessoas foram empregadas pela prefeitura. [...] 
A gente ficou aqui, construiu a escola, doutor Fernando mandou construir as 
casas, quem tinha família maior tinha casinha maior, quem tinha família 
menor, tinha casinha menor. Eu tinha só eu e minha filha, então eu ganhei 
um quartinho, que ate hoje é onde eu moro, aí fez um quartinho... agora com 
um terreno eu posso ampliar. Pronto, a gente veio, ficou morando aqui, aí 
doutor Fernando mandou o documento de posse, aí a gente ficou morando 
aqui, o dono nunca reclamou, a gente continuou. Aí doutor Fernando saiu da 
prefeitura, entrou outro prefeito que trouxe outro documento de posse 
também, tanto que até hoje nós não temos a escritura, nos só temos o 
certificado de posse da terra. Aí pronto, estamos aqui até hoje. 
(MWANATABU) 

É interessante observar o rumo tomado pela comunidade em construção: primeiro a escola, 

que se configurava como uma alternativa de renda e melhoria de vida; e depois a casa, 

símbolo de segurança e de criação de raízes. Eram pessoas unidas pela dor, vindas de diversos 

lugares da cidade e que passavam a compartilhar, a partir daquele momento, um mundo de 

dificuldades. Assistidas pelo poder público com o mínimo necessário, teriam que criar 

condições para se desenvolverem naquele contexto. 

A gente veio de vários locais. Eu, por exemplo, vim de São Caetano, veio 
um grupo, cada um de um bairro. [...]Quer dizer, de sessenta e quatro 
famílias cada uma veio de um local. Agora os outro pessoal [sic] veio da 
Rocinha do Marinheiro. Aconteceu a chuva, aí as pessoas perderam as casas. 
A Rocinha do Marinheiro não, lá já foi outra coisa. Eles foram indenizados 
pra poder saírem de lá, aí ganharam os terrenos aqui. Aí eles só construíram 
porque eles receberam o dinheiro que eles foram indenizados e nós não 
fomos indenizados. A gente só recebeu a casa pra morar e o emprego, um 
quartinho só. Aí pronto, a gente tamos [sic] aqui até hoje. 
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Atualmente o bairro possui pouco mais de dez mil habitantes, cuja área total encontra-se 

ocupada por habitações que estão, em sua grande maioria, localizadas nas encostas. A 

imagem que se pode fazer percorrendo as ruas é a de um bairro ainda em formação: as 

moradias em construção e sem reboco, as calçadas e ruas sem pavimentação e sem um 

sistema de saneamento.  

Canabrava cresceu nos arredores do aterro de lixo que limitou e fixou suas fronteiras com as 

vias de circulação. A população continua vivendo em precárias condições, já que possui uma 

renda média entre um e dois salários mínimos e a maioria não tem emprego fixo.  

Quando a gente chegou o aterro era um buraco lá embaixo, tinha ate filhote 
de onça. Mas era muito lá em baixo, agora não tinha muita gente e o pessoal 
começou a trabalhar no aterro, catar coisa pra comer no aterro. Caía peixe, 
caía fato, caía muita coisa, muita coisa mesmo. Vinha a carreta pra entregar 
no supermercado, se tivesse um ruim ou sangrando condenavam a carreta 
toda. Aí vinha e jogava tudo aí. O pessoal caía em cima, apanhavam, 
comiam, vendiam. Era muita coisa, a gente apanhou muita coisa aí, até tinha 
gente que fazia corda pra complicar a prefeitura, dizer que a prefeitura não 
mandou comida e não mandou água. Aí fazia aquela coisa: “- Você achou 
isso aonde? - Achei no lixo. [...]- E porque que você tá fazendo isso? - 
Porque a prefeitura não mandou comida. Mas a prefeitura mandava todo dia, 
a prefeitura mandava água, eles vendiam; mandavam comida, eles vendiam; 
tudo que a prefeitura dava eles vendiam, depois iam no jornal dizer que a 
prefeitura não mandava nada. Não era verdade, a prefeitura mandava de tudo 
e cuidava da gente. [...]Tanto é que quando a gente foi receber nosso 
primeiro salário da prefeitura nós não sabíamos ler, nós não sabíamos nem 
assinar. Aí ficou todo mundo contente e quando a gente chegou lá... como é 
que recebe? Ninguém sabe assinar. Voltou todo mundo pra trás. O banco era 
ali na Baixa dos Sapateiros e voltou todo mundo pra traz. Aí a mulher do 
prefeito... ela mandou a ordem que pagasse a gente e que a gente recebesse 
com o dedão. Nosso primeiro salário da prefeitura a gente recebeu com o 
dedão, a gente não assinou, depois que a gente trabalhando a gente começou, 
as diretoras dava dever pra gente, a gente levava pra casa e foi assim que a 
gente aprendeu a ler. Era quase tudo analfabeto, só quem mesmo sabia ler 
eram as assistentes sociais, esse pessoal que a prefeitura mandava. A 
comunidade não sabia ler, só um ou dois que sabiam alguma coisa assim. 
(MWANATABU) 

Até 2001, quando foi concluída a construção do Aterro Metropolitano perto de Camaçari, o 

lixão de Canabrava era o meio de vida de mais de mil pessoas adultas e cerca de trezentas e 

trinta crianças. Dia e noite catavam lixo, disputavam os restos de comida com os urubus, cães 

e ratos. Quem trabalhava de manhã saía à tarde para tentar vender os vidros, material de 

construção e as garrafas. Os badameiros29 da noite faziam isso pela manhã. Alguns morreram 

soterrados, outros em explosões, muitos ficaram com doenças no estômago, pulmão, fígado e 

                                                 
29 Badameiro é como são chamadas as pessoas que catavam lixo no aterro que existia no local. 
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coluna. Não são poucos os que se tornaram alcoólatras. Porém, quando a comunidade se 

constituiu o aterro teve uma importância muito grande para sua sobrevivência. A sua 

transferência para outra localidade impactou negativamente na vida das pessoas e ainda 

impacta, conforme relato.  

Eu mesma trabalhei dentro do lixo, catava coisa no lixo e vendia lá mesmo 
pra comer, todo mundo aqui, todo mundo, não tem um que diga “eu nunca 
trabalhei no lixo”, todo mundo aqui trabalhou no lixo, todo mundo aqui 
comeu do lixo, todo mundo. O lixo deu a todo mundo aqui dentro. Eu saí do 
lixo porque eu vi morte lá dentro do lixo e eu tinha medo. Assim, as pessoas 
apareciam mortas dentro dos sacos e eu via aquelas coisas e eu tinha nojo 
das moscas, eu tomava banho, eu vivia assim... com medo das moscas me 
acompanhar. Então eu deixei o lixo muito antes, mesmo antes de eu 
trabalhar na prefeitura eu já tinha deixado o lixo. Então eu só ia no lixo 
mesmo quando não tinha nada o que comer, que eu ia lá vender um ossinho 
um fritinho pra fazer a comida daquele dia. Mas as pessoas que viveram lá e 
que vevem [sic] que são meus vizinhos até hoje pra eles não foi muito bom 
não. Pra eles não foi muito bom porque o lixo se mudou e tudo pra eles era 
do lixo: eles comia [sic], compravam, vendiam, e começaram a passar mal 
[dificuldades financeiras]. Que tem gente até hoje que tem a casa toda pronta 
do lixo.  [...] Várias pessoas aqui e hoje eles não podem mais comer do lixo 
que hoje o lixo não dá mais, tiraram a metade do lixo colocaram ali em Areia 
Branca e ai só jogam alguma coisa, mas mesmo assim tem ainda os grandes 
que manda enterrar o lixo e as pessoas não tem acesso, tem policiais que 
batem, tem vigilantes que batem no pessoal. Aí o pessoal agora não tem mais 
acesso ao lixo, então pra muita gente foi ruim a saída do lixo daqui, foi 
muito ruim, muito mesmo, porque mesmo quem não tava lá dentro do lixo, 
comia que nêgo [sic] vinha vender porque você via que era coisa boa e 
comprava. E hoje não, você não pode mais comprar nada, porque ninguém 
vende mais nada do lixo porque não tem mais como vender. 
(MWANATABU) 

Diante das dificuldades e das condições subumanas a que foram expostos, a opção que restou 

a muitos deles, principalmente a juventude, foi a criminalidade. O lixo, que para muitos é 

sinônimo de coisa inútil, para aquelas pessoas era uma possibilidade. Retirada essa “chance”, 

se tornaram “inúteis” para uma sociedade que não os reconheciam como cidadãos de plenos 

direitos.   

Até os meninos viviam tudo no lixo [sic] e hoje em dia os meninos todos, 
[...] os meninos que viviam no lixo hoje quase todos viraram marginais, 
parte tá morta. Aquela chacina que aconteceu a semana passada mesmo, 
todos os meninos foram criados aqui dentro de Canabrava, pai e mãe, 
nasceram aqui.  Aí realmente colocou essa escola Cidade Mãe, mas não é 
para todos. Eu mesma fui matricular meu neto lá e não pegou. Eles não 
explicam... não é pra todos. Realmente aqui precisa de uma coisa que bote as 
pessoas pra trabalhar, pois nós não temos isso, os meninos ficam aqui o 
tempo todo, se a mãe e o pai não der [sic], só pode roubar. Os meninos não 
tem como correr atrás de alguma coisa, se vai atrás do carro do lixo os 
policiais do próprio lixo espanca [sic], bate e tudo... se eles vão pro Paes 
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Mendonça porque no Paes Mendonça tem um lixão do Paes Mendonça, ai lá 
também não deixam coisar [sic]. A violência cresceu mais por causa disso 
mesmo. (MWANATABU) 

Atualmente estas pessoas que viviam da comercialização do lixo foram organizadas em uma 

cooperativa. A prefeitura conduziu o processo, cedeu o espaço, mas não atuou de forma que o 

empreendimento funcionasse como uma cooperativa de fato, ou seja, fosse autogestionado. O 

que ocorre é que elas continuam sendo exploradas e não têm nenhuma perspectiva de 

melhoria das suas condições de vida. A própria população consegue fazer esta análise. 

Hoje muitas delas estão na reciclagem. O que é a reciclagem? A reciclagem 
é uma casa, umas três casas aqui perto. Tem uma aqui, dentro do próprio 
lixo, e uma ali no Vale dos Lagos, mas não assina a carteira deles, é uma 
cooperativa. Não assina a carteira deles e põe ele pra trabalhar e eles ganham 
por produção. Eles catam, separam o lixo, vai pra rua e tem aqueles pessoas 
que separam também pra eles, aí eles botam no carro e traz. Isso é cansativo, 
é pesado e eles ganham pelo que eles fazem, mas em compensação se eles 
levarem um corte, eles não tem médico, não tem segurança nenhuma, 
nenhuma mesmo. Quer dizer, trabalham só pelo dinheiro pra comer, não tem 
nenhuma segurança. 

O processo de formação e constituição do bairro configurou-se entre os moradores uma 

atuação reivindicativa e de lutas sociais diferenciando-se dos demais bairros da cidade, 

sobretudo, por estarem vivendo em um ambiente carregado de elementos adversos e 

contraditórios. Sobreviveram a algumas tragédias como as chuvas que soterraram famílias 

inteiras, e hoje convivem com a tragédia da escalada violência, alavancada pelo uso e tráfico 

de drogas. O bairro cresceu desordenadamente, principalmente depois que abriram mais uma 

via de acesso que o ligaria à Avenida Paralela. 

Quando a gente veio pra aqui, veio [sic] mais mulheres sem homem.  Tinha 
um, dois ou três homens com mulher quando a prefeitura botou aqui. E 
depois as mulheres foram trazendo, arranjando seus namorados, seus 
paqueras e foram trazendo. Aí, nesse trazendo, elas trouxeram muita gente 
errada também. Veio um pessoal da Rocinha do Marinheiro que era 
muito...era um pessoal que falava muito, esse pessoal da Rocinha do 
Marinheiro também trouxeram gente pra cá, porque a Rocinha do 
Marinheiro é ali onde hoje é a Conceição da Praia.  Aí depois que fez essa 
abertura [uma via de acesso] foi que cresceu, que expandiu mesmo. Aí 
pronto, apareceu ladrão, apareceu mal fazeres, apareceu cabras querendo 
assaltar a gente [sic], se armar menino, mulher, tudo. Pronto, Canabrava hoje 
ta numa violência que no inicio nunca foi assim, antes era melhor do que é 
hoje. (MWANATABU) 

O que deveria ser um fator de inclusão, à medida que facilitaria o acesso à comunidade, se 

revelou uma grande armadilha. Enquanto estavam relativamente isolados, eles se sentiam 
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imunes aos efeitos da violência que crescia ao seu redor. Quando as vias foram abertas, o 

grande número de pessoas que passaram a transitar e morar no local fez com que a violência 

crescesse exponencialmente, aumentando a vulnerabilidade dos moradores.  

Não vinha ninguém, só quem vinha, vinha até aqui a escola e depois voltava 
ou então vinha pra Cesta do Povo e depois voltava, porque eram os dois 
únicos lugar que tinha.  [...] Aí vinha até aqui mesmo e voltava. Aí, depois 
que começou a segunda etapa e a terceira, pronto, expandiu o boliviano e foi 
que Canabrava deu um pulo assim de repente. Quando abriu essa linha aí, 
que essa linha aí não tem muito tempo não... essa linha paralela não tem 
muito tempo, assim que abriu aí pronto, aí foi que nêgo [sic] entra cá e sai 
cá, aí é assalto, é morte, é mão armada, é tudo. A gente agora vive com 
medo, a gente mora aqui, mas mora com medo. Ninguém mais tem sossego, 
o bairro cresceu muito, veio muito homem usando drogas pra cá, aqui já teve 
muito assassinato também, então, tudo isso dentro da comunidade, todo 
mundo fica sabendo. Aí fica difícil, as pessoas não confiam mais, a maioria 
das pessoas já foram [sic] embora daqui, tem poucas pessoas de quando 
fundou Canabrava aqui. Agora a gente tem água, tem luz, tem tudo, mas 
naquele tempo a gente não tinha água, não tinha luz, vinha o carro pipa pra 
trazer aqui pra todas as famílias, mas não dava, uma agonia no escuro. Hoje, 
a gente tá no céu, a violência cresceu de tal maneira que a gente tem medo 
até de chegar na porta de casa, e antes não precisa, que mesmo sem isso tudo 
a gente não tinha medo de nada. 

O depósito de lixo que por mais de 20 anos caracterizou o bairro - e criou um estigma do qual 

a comunidade ainda não conseguiu se libertar-, acabou definindo as relações sociais e 

familiares, marcando-as pelo conflito e desajustamento. Conforme foi relatado anteriormente, 

desde o momento em que nasceu o bairro era formado majoritariamente por famílias 

monoparentais, geralmente lideradas por mulheres. Esta peculiaridade pode ser interpretada 

como mais uma fragilidade do lugar, visto que as mulheres fazem parte de um grupo 

historicamente explorado e suscetível a violência.  

As mulheres ficaram dona de si próprio [sic], arranjaram emprego e ficaram 
dona de si próprio e começaram trabalhar e aí arranjar seus namorados e ter 
mais filhos pra prender seus homens e terminava os homens indo embora e 
elas ficavam com os filhos, aí elas arrumavam outro, tinha  mais um filho, 
porque elas não ficam assim muito tempo com os homens, os homens iam 
embora, aí elas arrumavam logo outro  filho. Eu sempre costumo dizer lá em 
casa que Canabrava tem menino, cachorro e mulher porque se você fizer 
uma coisa aqui, o que você vê mais é menino, cachorro e mulher, que os 
homem vai [sic] tudo embora, os homem são tudo preguiçoso [sic] não gosta 
de trabalhar [sic], gosta que a mulher dê tudo na mão. Tem mulher aqui que 
ia trabalhar no lixo pra sustentar os homem [sic], aliás, até hoje ainda tem. 
(MWANATABU) 

Em 1990, os jornais noticiavam os conflitos existentes, a dificuldade que enfrentava a 

população devido à qualidade do transporte público existente. Esses problemas se 
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relacionavam também à ausência de saneamento e de infra-estrutura urbana, de ensino básico 

para as crianças, ocasionando disputas locais entre moradores, o poder municipal e a empresa 

de limpeza urbana. 

A educação básica no bairro funciona em duas escolas públicas que oferecem educação 

infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, porém, conforme informado pelos próprios 

moradores, ainda tem muita criança fora da escola. Tem também pequenas escolas privadas, 

que funcionam precariamente. O bairro não dispõe de escolas que ofereçam as séries finais do 

ensino fundamental e os meninos têm que se deslocar ao bairro vizinho.  

Os pais na verdade botam os filhos na escola pra não ficar igual eles, não 
ficar sem ler, porque a maioria dos pais aqui não sabem ler. Então, botam os 
filhos na escola pra aprender a ler e agora não é só aprender a ler, agora 
também é pelo bolsa família, que o bolsa família faz com que eles recebam 
um dinheiro pra comprarem alguma coisa pra muitos aí. E muitos botam 
mesmo os filhos pra ver se vira gente e sai dessa vida de... porque a vida 
aqui em Canabrava tá essa coisa, mas a gente já sofreu muito, muito mesmo 
entendeu. (MWANATABU) 

Diferentes associações religiosas e culturais no bairro - igreja católica, igreja batista, templo 

espírita, candomblé - contribuem com atividades de assistência social com classes de ensino e 

creches. A questão da religiosidade também tem um papel bem definido na comunidade, 

conforme a moradora. 

Aqui tem muito, muito mais crentes religiosos do que católicos, porque na 
verdade a igreja aqui em Cana Brava, pra muita gente, significa um socorro. 
Muita gente entra na religião porque vai ser morto pela polícia, aí entra pra 
ser crente pra poder parar de fazer certas coisas pra não ser morto pela 
polícia. Outros entram porque querem se casar e, dentro da igreja, eles 
geralmente encontram um par e casam. Então, a igreja, aqui, ela significa pra 
muitos um... não é um encontro com Deus, e sim uma maneira de se safarem 
de algum problema.  

Os terreiros de candomblé já veio [sic] prontos pra aqui. Não se formaram 
aqui dentro, já vieram prontos [...], então eles só fizeram chegar aqui e achar 
o terreno e reabrir, porque na verdade já vieram de outro local, nenhum 
centro foi criado aqui dentro. Eu não freqüento terreiro de candomblé, por 
sinal, eu não gosto também, meu negócio é mais água e flores. Eu não gosto 
muito desse negócio de candomblé, mas pouco que as pessoas que andam na 
minha casa falam é que muita gente vai, muitos vai [sic] pra participar da 
bebida, da comida, porque tem comida que eles fazem pros Exus, [...] mata 
até boi, e muitos vai [sic] pra comer e beber, outros vai mesmo porque 
acreditam mesmo que o candomblé vai modificar a vida deles e, no entanto 
vai atrapalhar, porque eu tenho um vizinho que a família toda dançou 
candomblé [...] e eles acreditavam mesmo que o candomblé ia mudar a vida 
deles. [...] Mas eu não acredito muito no candomblé não, mas aqui tem muita 
gente que acredita, tem gente que deixa de comer pra ir na casa de 
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candomblé fazer mal aos outros. Aqui nêgo [sic] só vai pra casa de 
candomblé pra fazer o mal e aqui tem mais uma coisa, as crianças daqui que 
vê os pais fazendo, que os pais daqui não tem aquela coisa de esconder do 
filho o que é errado, eles fazem na frente dos filhos, como se fosse uma coisa 
normal, então as crianças vêem aquilo, as crianças crescem com aquilo. Se 
por exemplo, uma comparação, eu não gosto de uma família eu não gosto de 
você, eu faço que a minha família inteira não goste e minha família cresce, 
meus netos, meus bisnetos te odiando e você não sabe por quê. Porque se eu 
não gosto de você eu quero que a minha família inteira também não goste. 

Outro fator importante, e que particularmente nos interessa neste estudo, é a percepção da 

população sobre sua configuração racial. Aqui fica evidenciada que, por mais que neguem, 

existe sim uma tentativa de negação do pertencimento racial, que também é relatado pelos 

professores. 

É uma comunidade negra com certeza. Se aceitam sim, nesse ponto, tem 
aqueles que não querem ser, mais é mais aquelas menininhas mais jovens. 
Mas hoje em dia já tão assumido o pessoal negro aqui, que hoje em dia que 
eles fazem questão de dizer que são negro e se alguém vier de lá e dizer que 
eles não são negrão eles brigam [risos]. Porque a maioria do pessoal de 
Canabrava, na verdade, é descendente de índio, eu mesma sou descendente 
de índio, o pessoal aqui de Cana Brava a maioria é tudo descendente de 
índio, então tudo é negrão mesmo, tudo saiu da senzala. [...] Índio fazia 
parte da senzala também. Os índio [sic]... também não tinha os escravos 
também? Os escravos também não vivia tomando chicotada e por aí no 
meio dos mato? Minha vó foi pegada de dente de cachorro no mato. Minha 
família é toda misturada, todo mundo é cabo verde, uns mais claros outros 
não... mas às vezes confunde a gente, “porque eu sou dessa cor e fulana é 
daquela cor?”. Aqui tem muita gente que é dos índios e tem muita gente que 
vem da escravidão. (MWANATABU) 

Sua avaliação geral da comunidade destaca os fatores negativos, que trazem em si as marcas 

do abandono, da violência e das dificuldades vividas, que acabam por brutalizar as pessoas.  

As pessoas não vão pra frente aqui, porque vivem em torno de si mesmas, 
ninguém quer ajudar ninguém, nenhum vizinho ajuda o outro, os vizinho 
[sic] aqui não é vizinho, ninguém ajuda ninguém. Se um tiver morrendo e ele 
puder te matar, ele vai enfiar o pau e te mata. Mas aqui, ninguém é de 
ninguém e as crianças são criadas na rua vendo tudo isso, as mães saem pra 
trabalhar pra dar comida aos filhos, os meninos ficam soltos na rua, não tem 
quem cuide, aí quando vai ver os meninos já deram pra usar droga, já deram 
pra roubar. Pra você ter uma idéia, quando eu trabalhei aqui, há anos atrás, 
tinha um menino que morava porta com porta com minha casa, ele me 
chamava de minha mãe e eu gostava do danado, ele só ia no [sic] banheiro 
da escola se eu levasse. A diretora me chamava, [...] “leve esse menino pra o 
banheiro que ele só quer ir no banheiro com a senhora”, quando eu não tava 
ou eu tava fazendo outra coisa ele chorava e não tinha, só eu, [...] mas ele só 
queria eu, aí a diretora ia me procurar pra eu levar. Aí, quando um dia eu vi a 
polícia pegar ele, ele já era um rapaz, eu vi a polícia pegar ele e a mãe dele 
não estava em casa, tava trabalhando na Limpurb, ai eu tomei a frente e 
disse: - Não, ele não é ladrão, vocês não vão invadir a casa dele, não vão 
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bater nele porque ele não é ladrão, se bate em ladrão, ele não é ladrão. Tomei 
a frente como se fosse a mãe dele, do rapaz, e o rapaz era ladrão e eu não 
sabia. Esse rapaz foi morto dentro da viatura, ele e um outro, dentro da 
viatura. Mas eu tomei a frente de muita gente aqui, porque tavam [sic] aqui 
desde pitititico [...], sabe o pré, pré é menino bem pequeno, aqui dentro então 
eram os meninos bem pequinininho, aí quando eles cresciam eu me achava 
assim... segunda mãe e protegia. Tanto tava na escola como fora da escola. 
Se eu tivesse em minha casa e visse alguém fazendo mal a um menino 
desses, eu tomava logo a frente. Eu sabia que a mãe tava trabalhando e ele 
era pequeno, e pra um adulto bater eu não permitia. Depois eu fui ter certeza, 
o menino era ladrão, era fichado e eu não sabia. Uma vez uma mãe bateu em 
minha porta, “pelo amor de Deus vá ao hospital comigo que fulano tá [sic] lá 
passando mal e não sei o que”, e vai eu sem saber que o menino era usuário 
de droga. Eu entrei em muitas aqui por isso. Tinha uma professora aqui [...], 
ela era assim moderninha como você, ela dizia assim “você cuida desses 
meninos como se fosse [sic] seus filhos, não faça isso não”, aí eu digo, “mas 
eles são pequenininho pró”, eles são pequenininho. Aí ela disse, “mas a 
senhora tá se metendo numa coisa que não é nada”, mas por você morar 
junto você pensa que conhece as pessoas, mas não conhece.  

Para finalizar ela responde o que falta à comunidade.  

Falta um módulo policial, mas com polÍcia honesta e não corrupta, que aqui 
tem muitos policias corruptos, que pra não prender os marginais, às vezes os 
marginais tem [sic] que dar dinheiro a eles. Primeiro lugar o que tem que 
fazer é que chegasse ao conhecimento do governador pra ele tomar uma 
atitude, é que nós temos muitos policiais que fazem coisas erradas e depois 
aparecem na televisão e se faz de vítima. Tinha que os governantes sair do 
gabinete deles e vir pra os bairro [sic] urbano pra ver o que acontece, porque 
só aparece de quatro em quatro anos pra pedir voto, mas na verdade ninguém 
vem aqui pra ver, nunca vem ninguém aqui fazer nada por Canabrava. Nós 
temos de cor na nossa cabeça quem fez alguma coisa por Canabrava, agora, 
quando é agora, época de eleição aparece Deus e o mundo aqui em 
Canabrava prometendo Deus e o mundo em Canabrava. Então o que o 
pessoal faz? O pessoal sabe que não vem ninguém, então o pessoal diz: “me 
dê isso, me dê isso que eu voto em você”. Aí diz: “ah tá vendendo voto, tá 
vendendo voto”, Quantos anos tem pra ter eleição? Pra poder eles poderem 
[sic] aparecer de quatro em quatro, ou  de cinco em cinco anos,  é ou não é? 
E nós ficamos aqui desprotegidos. Não temos redes de esgoto, nós mesmo 
[sic] que fizemos as nossas fossas. Eu pago IPTU30 e não tenho rede de 
esgoto, eu pago o IPTU de minha casa, entendeu. Teve um prefeito que 
botou isento, dois prefeitos que botaram isento, quando esse [...] entrou aí 
botou pra pagar.  

Aqui é revelado o abandono do poder público e a relação que a comunidade estabelece com 

este. A sensação de desproteção e revolta são evidenciadas na fala da moradora, que 

demonstra um entendimento dos mecanismos de exclusão a que são submetidos. A 

reivindicação de atenção às suas necessidades são legítimas e muito comuns entre populações 

que vivem em situação de risco social. 

                                                 
30 Imposto Predial e Territorial Urbano. 
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Então o que tá faltando é nossos governantes tomarem vergonha na cara e 
realmente sair do gabinete e vir pras comunidades pra ver o que acontece 
dentro da comunidade e não ficar só lá no gabinete, só numa boa e a gente 
aqui. E chegar na frente da televisão e dizer que tá tudo bem, nossas crianças 
com esse ensino que eles inventaram aí que não serve pras nossas crianças. 
Antigamente, uma criança estudava na primeira série aprendia logo a ler e 
escrever, hoje em dia, as crianças vão pra quarta série e mal fazem um 
garranchinho. A culpa é do professor? A culpa é do aluno? Não, é do ensino, 
que eles não querem que o filho do pobre se forme pra ser alguém. Então o 
que tá precisando é nossos governantes tomarem mais do que juízo e descer 
do pedestal, que Jesus Cristo que é o maior de todos e até ele foi traído. 
Ainda mais nós que somos pobres, então o que tá precisando é isso um 
módulo policial, governante vim ver o que tá precisando mesmo em 
Canabrava, porque se eles vem em época de eleição e não tem medo, então 
eles podem vim em qualquer época, é ou não é ? Mas, infelizmente, quando 
passa a eleição, promessas tem [sic] muitas. Veio uma Ong aqui ajudar a 
comunidade e depois se afastou, porque o dinheiro que vinha era desviado, 
não chegava nem ao conhecimento da comunidade. Um ou dois da 
comunidade tomou paternidade e aí fica difícil, muito difícil. Então o que a 
gente tá precisando urgentemente é um modulo policial, saúde, que nós não 
temos. Antigamente... agora que tá as meninas voltando de novo as casas pra 
fazer esse trabalho da saúde, até isso eles tinham tirado da gente, as moças 
que faziam, faziam esse trabalho da saúde nas portas eles tinham tirado, 
agente de saúde, agora que voltou de novo. Então, o que precisa é eles 
tomarem vergonha na cara, descer do pedestal deles e vê o que realmente a 
população precisa e não vir só de quatro em quatro anos. 

O relato desta moradora nos permite compreender minimamente a realidade da qual estamos 

falando. Esta compreensão é de fundamental importância para que consigamos pensar a 

educação e a prática do professor num contexto tão desfavorável, bem como a urgência de um 

trabalho que procure resgatar a dignidade e a auto-estima desta comunidade negra. A seguir, 

mostramos os atores que aceitaram este desafio.  

 

1.2 ATOR SINGULAR, AÇÕES PLURAIS NA LUTA CONTRA O RACISMO NA BAHIA 

 

A Bahia é um celeiro de movimentos de mobilização e busca da garantia dos direitos da 

população negra. Em conseqüência da sua configuração racial de maioria negra, que não 

garantiu e não garante a igualdade das relações - que implica na garantia de igualdade de 

direitos e de oportunidades -, ela se configurou como espaço proeminente dos movimentos de 

luta pela reparação. A conquista de espaço destas lutas na esfera pública, com a criação da 
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primeira Secretaria Municipal da Reparação em 2004, é um exemplo interessante desta 

proeminência. 

É neste contexto que se insere o Ceafro -, um programa do CEAO/UFBA (Universidade 

Federal da Bahia), em desenvolvimento desde 1995 – que tem como principal compromisso 

estabelecer um diálogo entre a Universidade Federal da Bahia, a Escola Pública e as 

Organizações do Movimento Negro da Bahia.  

As informações sobre a instituição foram obtidas através de três fontes: entrevista com a 

coordenadora do curso Escola Plural: a diversidade está na sala de aula, do site oficial da 

instituição31, e de documentos sobre a sua história, seus campos de atuação e o programa do 

referido curso. 

Pelo trabalho direto com a sociedade civil negra, organizada através de blocos afros, 

comunidades de terreiro, grupos de mulheres negras, do movimento hip-hop e comunidades 

quilombolas, desenvolveram projetos que inspirariam o poder público a implementar políticas 

públicas de ações afirmativas para a população negra. Tais ações seriam baseadas na 

educação das relações étnico-raciais, na rede pública de ensino em todas as suas modalidades, 

no mercado de trabalho, no sistema de saúde e em outros setores da sociedade, como medidas 

de reparação.  

Suas ações são fundadas sob três princípios básicos da existência negra na Diáspora: 

Ancestralidade, Identidade e Resistência. Em sua trajetória político-pedagógica, o Ceafro tem 

investido numa construção teórico-metodológica baseada nos referenciais identitários dos 

sujeitos nela envolvidos, tendo as dimensões de raça e gênero enquanto elementos 

estruturantes de sua proposta pedagógica, construída na direção de fornecer tecnologias 

sociais que possam subsidiar políticas públicas que legitimem as culturas negro-africanas, 

ressaltem o papel das mulheres negras no processo de resistência e construção da sociedade e 

potencializem a participação da juventude negra. 

Atualmente a instituição possui quatro eixos de atuação e políticas. O primeiro é intitulado 

Políticas Públicas Educacionais, no qual se inserem: a) a parceria, desde o ano 2000, com a 

SMEC de Salvador, através do Projeto Escola Plural: a Diversidade Está na Sala, formando 

educadores/as da rede municipal na temática raça/gênero, objeto desta pesquisa. Com a 

                                                 
31 www.ceafro.ufba.br 



97 
 

promulgação da Lei 10.639/03 o Ceafro, a partir da experiência de formação, elaborou as 

Diretrizes Curriculares para Inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Rede 

Municipal de Ensino de Salvador, sendo responsável pela orientação técnico-pedagógica para 

a sua implementação; b) a ação de formação de educadores (as) com base na Lei 10639/03 no 

município de Maragogipe, interior da Bahia, envolvendo professores(as) das escolas que 

atendem crianças quilombolas, através do Projeto Culturas Africanas e Identidades 

Quilombolas na Bahia; c) o Projeto Educação para a Diversidade, Antidiscriminação e 

Eqüidade - construção político-pedagógica que incorpora de forma interseccional as 

dimensões de raça, gênero e deficiência desenvolvidas em escolas municipais de Salvador que 

abrigam crianças deficientes; d) o programa Formação de educadores(as) em História e 

Cultura Afro-Brasileira: Promovendo a Eqüidade Racial na Educação, realizado na Secretaria 

Municipal de Educação de Recife, em Pernambuco, resultado da parceria com o Programa de 

Combate ao Racismo Institucional (PCRI) e; e) uma ação direcionada à Secretaria Municipal 

de Saúde de Salvador, para sensibilizar profissionais de saúde para o combate ao racismo 

institucional no setor. 

O segundo eixo, intitulado Políticas Públicas de Juventude, abarca a condução pedagógica do 

Projeto Mobilizadores Culturais pela Promoção da Equidade Racial - que envolve grupos 

culturais de seis bairros de Salvador considerados Quilombos Urbanos e atende a 125 jovens - 

executado em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação da Prefeitura de Salvador 

(SEMUR) e a Fundação Escola de Administração (FEA/UFBA). O Ceafro também mantém 

um escritório de garantia de direitos da juventude negra - formada por ex-alunos (as), e que 

mobiliza outros grupos de jovens contra todas as formas de violência e pela construção de 

políticas públicas direcionadas a juventude negra de Salvador – e, o Projeto Ampliando, 

voltado para adolescentes trabalhadoras domésticas, pelo enfrentamento do trabalho infantil e 

pela garantia de direitos do trabalho de adolescentes, via formação profissional, educacional e 

de liderança/participação.  

O terceiro eixo é o de Políticas de Ações Afirmativas na Educação Superior, que promoveu 

discussões acerca da implementação destas políticas na Bahia e desenvolveu ação direta no 

Comitê Pró-Cotas, que se manteve de 1998 a 2004, reunindo os quilombos educacionais de 

Salvador, e teve papel significativo no processo que culminou com a adoção das cotas na 

Universidade Federal da Bahia, que atualmente reserva 45% das vagas para negros/as. 
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O quarto e último eixo - Políticas Públicas de/ para /com Comunidades Quilombolas - 

envolve dois projetos. O primeiro, Trocas Quilombolas: Construção de uma Agenda Político-

Cultural para Quilombos envolve nove Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ) e 

trata de fortalecê-las para a luta pelo reconhecimento de suas terras e pela melhoria das 

condições de vida de seus membros, através do resgate da memória ancestral que permeia as 

suas manifestações culturais. O segundo, denominado Tradição em Movimento: formação 

para o fortalecimento institucional, empoderamento feminino e protagonismo juvenil em 

quilombos, envolve seis comunidades e se volta para as mulheres, numa pauta de 

formação/qualificação de liderança que dê conta das questões de gênero num processo de 

diálogo intergeracional. As ações envolvem quinze CRQ, que serão beneficiadas pelo projeto 

e estimuladas a propugnar por melhores condições de vida mediante o aperfeiçoamento de 

suas práticas de gestão social e comunitária.  

Segundo Lima (2005, p. 15),  

quando o Ceafro foi criado, já havia uma pauta construída pelos movimentos 
negros, no sentido de desconstruir a visão eurocêntrica da cultura 
educacional brasileira. As reflexões empreendidas entre 1980 e 1990 
destacam a necessidade de reforçar a identidade negra a partir da 
recuperação de raízes histórico-culturais e da eliminação das imagens 
negativas do negro nos materiais didáticos, na relação professor-aluno, 
aluno-aluno, deste com funcionários e etc.  

O que pudemos constatar é que as organizações que têm ligação com os movimentos negros 

são as que mais têm investido em iniciativas voltadas para o campo da educação. O problema 

é que tais ações - como a que se constitui objeto desta pesquisa -, são tidas como grandes 

desafios, tendo em vista a pouca tradição de execução das mesmas, principalmente quando se 

propõe a experimentação, na escola pública, de uma prática pedagógica que contemple a 

diversidade racial e cultural da população de uma cidade de quase três milhões de pessoas, 

majoritariamente negras (BARRETO, 2005).  

Nesse contexto, os pressupostos da educação para a diversidade que nortearam a construção e 

implementação do Projeto Escola Plural foram:  

- Ter o ensino público como locus privilegiado da intervenção, até pelo 
reconhecimento de que é nele que se encontra a maioria dos estudantes 
negros no Brasil; 
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- Adotar como horizonte estratégico a sua transformação em política pública 
e não, apenas, como mais um experimento, buscando quebrar a idéia de 
experimetalismo inócuo, circular, de amplitude restrita; 

- Construir um curriculum que quebre com a naturalização do lugar 
socialmente reservado aos(às) negros(as) e, para tal, ter que respeitar e 
incorporar, como parte do conhecimento universal, os valores civilizatórios 
das sociedades africanas e sua re-invenção na Diáspora; 

- Trabalhar a pluralidade cultural, tendo como parte do substrato a condição 
racial da população a que o projeto se dirige; 

- Originar-se e desenvolver-se a partir da construção de uma parceria, 
envolvendo diversos atores governamentais e não-governamentais, nacionais 
e internacionais. (BARRETO, 2005, p. 11). 

A proposta de formação do CEAO/Ceafro, que abrange um total de 200 horas, tem como base 

fundamental o trabalho com a identidade das professoras, a profissão de magistério, suas 

histórias como mulheres – e mulheres negras – que acabam por determinar certas trajetórias, 

procurando considerar, trabalhar e relacionar as questões de suas subjetividades com as 

temáticas discutidas. Ela inclui: a) Formação Básica, que é realizada través de vivências e 

oficinas em que se diagnosticam as dificuldades apresentadas pelas educadoras e discutem-se 

formas de intervenção, tendo sempre como ponto de partida suas experiências individuais e 

coletivas, bem como as de seus educandos, nos diversos espaços de construção do saber, 

gerando reflexões, questionamentos e inquietações que demonstram o movimento de 

autoformação dos envolvidos; b) Formação em Serviço, que visa dar suporte metodológico 

para as professoras introduzirem a História e a Cultura Afro-Brasileira e Africana no projeto 

pedagógico da escola e no seu planejamento, em articulação com as áreas do conhecimento, 

com ênfase nas demandas do grupo, suas dúvidas, necessidades e inseguranças para a inclusão 

da temática de acordo com o que foi tratado na formação básica e; c) Acompanhamento em 

Sala de Aula, em que se procura observar como as professoras articulam os conteúdos 

propostos na formação básica às diversas áreas do conhecimento e em que medida a História e 

a Cultura Afro-brasileira e Africana estão sendo contempladas no planejamento escolar e nas 

demais ações propostas.  

A Formação Básica é o momento em que se apresentam os fundamentos teóricos das 

temáticas que o curso procura abordar, e é realizada basicamente através de oficinas e 

vivências em que, paralelamente, se diagnosticam as dificuldades apresentadas pelos(as) 

educadores(as) e discutem-se as formas de intervenção, tendo como ponto de partida as suas 

experiências individuais e coletivas, e as de seus educandos, nos diversos espaços de 
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construção do saber, que em se inserem: a escola, o bairro e a família. Esta é considerada uma 

etapa importante, pois gera reflexões, questionamentos e inquietações que demonstram um 

movimento de autoformação dos educadores(as).  

A programação da Formação Básica 

TEMÁTICA SUBTEMAS C/H 

Apresentação da proposta às 

professoras 
 4 h 

Identidade Modelo de escola; estereótipos, preconceitos 4 h 

Gênero, sexualidade e 

prática pedagógica 

Construção do eu; eu professora negra – 

Mulheres negras; corpo; papeis sociais de 

homens e mulheres; sexualização da imagem 

das mulheres Negras. 

8 h 

Criança Negra, Realidade 

Social e Auto-estima 

Resistência negra (religiosa, cultural, Mov. 

contemporâneos; educadoras negras e 

indígenas, Mov. de mulheres negras) 

12 h 

África, diáspora africana e 

escola no Brasil 

Desconstrução de estereótipos e preconceitos 

sobre África; Diversidade cultural africana; 

Contribuição civilizatória dos africanos. 

12 h 

Planejamento, 

interdisciplinaridade, 

História e Cultura Afro-

brasileira e Africana 

Concepção de planejamento utilizada pelas 

escolas e ampliação, inclusão de elementos da 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

12 h 

História e Cultura Afro-

brasileira e Africana nas 

séries iniciais 

O que é conhecer; como trabalhar história e 

cultura afro-brasileira e africana nas áreas de 

conhecimento; Interdisciplinaridade. 

12 h 

Avaliação 6 h 

Total 70 h 

A segunda etapa compreende a Formação em Serviço, que pode ocorrer depois ou 

concomitantemente com a Formação Básica. Esta etapa consiste na participação das 
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formadoras do Ceafro no AC (Atividade Complementar)32, para dar suporte  metodológico 

para a introdução dos conteúdos relativos à História e Cultura Afro-brasileira e Africana no 

projeto pedagógico da escola e no seu planejamento, fazendo a devida articulação com as 

áreas do conhecimento e, buscando avaliar como o trabalho está sendo desenvolvido em sala 

de aula para sugerir possíveis re-planejamentos em função das avaliações realizadas.  

Nesta fase, a prioridade é dada às demandas do grupo, suas inseguranças e dúvidas para o 

desenvolvimento do trabalho com base no que foi discutido na formação básica. Para sanar o 

problema, as formadoras retomam aspectos teóricos e metodológicos antes trabalhados, 

articulando-os com o fazer pedagógico na sala de aula.  

Também faz parte da formação em serviço o Acompanhamento em Sala de Aula, em que o 

principal aspecto a ser observado é como as professoras articulam os conhecimentos 

propostos na formação básica às diversas áreas do conhecimento e em que medida a História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana estão sendo contempladas no planejamento e nas ações 

propostas. Para tanto as formadoras do Ceafro adentram as salas de aula e observam como as 

ações estão sendo desenvolvidas e como os alunos estão reagindo, processo que permite o 

entrecruzamento das três etapas da formação.  

Vencidas as três etapas, dá-se início o Acompanhamento Indireto, que consiste em visitas à 

escola para participação nos AC’s e eventos, e também reuniões quinzenais na sede do Ceafro 

para palestras e cursos, bem como a distribuição de materiais que subsidiam a continuidade do 

trabalho. 

Estas características do Curso Escola Plural: a diversidade está na sala de aula se constitui seu 

grande diferencial, na medida em que rompe com as propostas tradicionais que não 

estabelecem as devidas relações entre teoria e prática, e praticamente abandonam os 

professores após o processo formador.  

Os relatos iniciais das educadoras em formação dão conta da importância que atribuíram a 

esses processos vivenciados, na medida em que sua formação inicial não possibilitou um 

conhecimento sobre o universo cultural de seus alunos e alunas, das comunidades onde 

vivem, bem como o conhecimento necessário sobre si próprias, fator decisivo em suas 

escolhas metodológicas e curriculares. Esse fator tem sérias implicações pedagógicas, visto 
                                                 
32 Horário semanal (2h) disponibilzado pela SMEC de Salvador para que os educadores possam se reunir na 
escola para avaliar as ações em curso e planejar.  
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que a dimensão da identidade e da alteridade interfere todo o tempo nas relações dentro do 

espaço escolar. Além disso, o fato da formação ter prosseguimento dentro da escola, com a 

ampliação da possibilidade do estabelecimento de relações entre teoria e prática, e refazer das 

mesmas, contribui de forma definitiva para a eficácia e eficiência da proposta.  

Aqui trazemos a história do Ceafro, e do curso Escola Plural dando voz aos seus 

protagonistas, ou seja, veremos de que forma a trajetória de um grupo de educadores 

comprometidos com as questões raciais toma forma e se desdobra em uma complexa atuação 

no espaço escolar.  

 

1.3 OBIRIN ONIJÁ33: NEGRAS NA LUTA CONTRA O RACISMO NA EDUCAÇÃO 

 

Em função dos relatos das professoras participantes da formação, sentimos a necessidade de 

buscar maiores informações sobre o processo formativo, que a análise documental por si só 

não daria conta. Informações sobre os percalços do processo, etapas que não foram cumpridas 

e suas motivações, os objetivos reais propostos e alcançados, informações mais subjetivas que 

nos auxiliariam a compreender melhor a realidade a ser analisada e seus efeitos.  

Os relatos que se seguem foram realizados por duas professoras do Ceafro, que durante o 

período de realização do projeto ocuparam posições diferenciadas, o que lhes permitiu ter 

uma visão global das atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados. Estas 

profissionais até hoje atuam na instituição, da qual fazem parte desde o momento em que fora 

criada, e nos conta a história de suas ações na luta contra o racismo na Bahia.  

 

1.3.1 Professora, mãe e avó34  

 

É assim que se define a professora que chamaremos de Baderinwa35: 

                                                 
33 Mulher guerreira em Yorubá. 
34 Entrevista concedida numa tarde sábado em sua residência. 
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Eu sou, hoje, professora da Universidade do Estado da Bahia, [...] mãe dos 
meninos e avó das netinhas.  

Seu relato nos possibilita compreender a história do curso desde o momento que ele foi 

pensado, pela riqueza dos detalhes e pela contextualização histórica. Também privilegiaremos 

a fala, a voz dos atores neste processo.  

O curso de formação de professores pra educação das relações étnico-raciais, 
enfim, da história e cultura brasileira e africana, esse curso nasce dentro do 
Ceafro e o que a gente pode remontar um pouco é... qual era o trabalho do 
Ceafro na época e porque que a gente teve a idéia de conceber e realizar o 
curso.  

Logo, ela descreve o caminho percorrido até se chegar a ele, fazendo uma retrospectiva 

histórica de como as reflexões acerca da situação dos negros em Salvador, particularmente 

dos jovens, iniciada pelo MNU os levou a pensar em diversas propostas de resgate e apoio a 

esta população.  

O Ceafro, ele atua, atuava, com os jovens negros vindos de grupos afros, 
eram cinco inicialmente em Salvador, um convenio entre o CEAO – Centro 
de Estudos Afro-Orientais da UFBA e CEFET - Centro Federal de Educação 
Tecnológica da Bahia. Então com base nesse convênio um grupo de 
educadoras militantes negras, militantes do Movimento Negro, elas tiveram 
a idéia de criar um curso voltado para jovens negros, que já era uma 
demanda do Movimento Negro. O Movimento Negro colocou algumas 
questões que eram fundamentais, que foram sendo ao longo dos anos 
assumidas por educadoras, por pesquisadoras e etc., a questão do livro 
didático, que a Ana Célia pegou bem, foi nessa linha no seu mestrado e 
doutorado, que o livro didático não retratava o negro de uma forma 
adequada, tinha outras questões como o acesso, que foi posteriormente 
também assumido. Mas tinha um relativo à educação dos jovens, muita 
preocupação do Movimento Negro com relação aos jovens, que não 
conseguiam acessar o mercado de trabalho, que não conseguiam concluir sua 
escolaridade, que não... não tinham perspectiva de futuro, não tinham sonhos 
e essas educadoras tiveram a idéia de... houve várias iniciativas aqui em 
Salvador dentro dessa perspectiva, digamos assim, houve a questão do pré-
vestibular pra negros, o primeiro do Brasil, que foi a Steve Bikko, do qual eu 
participei também, como primeiro grupo que é considerado fundador...é 
então quem tinha conseguido o acesso a universidade...ninguém tava rico, 
[risos] mas tava em melhores condições, digamos assim, porque a grande 
maioria, você olhava assim, a grande maioria negra numa perspectiva.de 
viver minimamente com dignidade. Então a gente começou a conversar 
sobre isso dentro do Movimento Negro e fora, porque eu não era, 
particularmente, não era de dentro do Movimento Negro, vinha do 
movimento de esquerda e tava meio... não tava muito afim... militância tinha 
me causado muitas dores, então eu [risos], mas eu ficava assim bem naquela 
ali, não entrava. Eu dizia assim: - Não sou militante de carteirinha, de ir pra 

                                                                                                                                                         
35 Merecedora de respeito na língua banto. 



104 
 

reunião sábado de tarde pra discutir estratégia política [...] mas, dando minha 
contribuição.  

Como os movimentos eram bem articulados, cada instituição foi criando suas formas de 

atuação a partir destas problemáticas levantadas, sempre tendo como mote o fortalecimento e 

empoderamento da comunidade negra.  

[...] Havia essa iniciativa da Steve Bikko, a gente pensou numa outra 
iniciativa que foi Boca de Zero Nove. Boca de Zero Nove, que era uma 
espécie, na época, de reforço escolar pros meninos que estivessem 
estudando. Aí houve essa idéia do Ceafro que ele tinha o nome 
profissionalização, [...], mas o curso profissionalizando, ele foi pensado 
assim... como uma estratégia de acolher esses meninos negros e conversar 
com eles sobre o racismo, sobre discriminação e o preconceito. Porque tinha 
uma grande preocupação em relação à auto-estima também...e aí se pensava 
o que jovens que não conseguiam passar de ano, que não tinham perspectiva 
de futuro, que não tinham perspectiva de mercado de trabalho, que era alvo 
da polícia, menos do que hoje, mas já era alvo da policia, inferiorizados, 
desumanizados ...então se eles começam a achar que tem algo de errado com 
eles, a auto-estima vai pras cucuias e aí que eles não conseguem mesmo 
superar as barreiras. Então o curso tinha essa perspectiva de conversar com 
eles sobre o que a gente chamava de formação para a cidadania.  

Nota-se que todas as ações são pensadas em função de uma reflexão acerca da situação do 

jovem negro (a) naquele contexto, que sempre era desfavorável. Procurava-se então aliar a 

formação técnica à formação humana, balizada pelos princípios da educação cidadã.  

O curso tinha uma formação para a cidadania, e uma formação técnica, uma 
base. Ele era um curso profissionalizante, ele era em eletricidade, ele era em 
eletrônica, ele era em informática e a carga horária aqui ainda era até menor 
do que você tava profissionalizando. Profissionalizar era considerado um 
mote para trabalhar a auto-estima, a identidade racial, os conceitos, a África, 
a historia do negro no Brasil, essas eram a disciplinas, digamos assim, dessa 
formação pra cidadania. Formação pra cidadania tinha relações gênero X 
geração, identidade racial, aí vinha história da África, dimensões históricas 
do continente africano, realidade social do negro, historia do negro na Bahia, 
história do negro no Brasil, disciplinas assim... E a parte técnica que vinha o 
que fosse, circuitos elétricos, sei lá o quê [risos]... então associava essas duas 
coisas.  

Outra preocupação evidenciada é a de constituir um corpo docente qualificado e 

comprometido com a causa, como forma de favorecer a identificação positiva dos educandos 

e garantir a qualidade das informações que seriam transmitidas.  

A gente tava trabalhando com jovens de cinco grupos afros de Salvador: do 
Ilê, do Malê, do Olodum, Muzenza, falta um, Araketu, do Araketu. Os cinco 
maiores blocos de Salvador, digamos assim na época. Isso na primeira 
turma. Daí em diante, começamos a incorporar outras organizações negras, 
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blocos, grupo de jovens. Então, esses meninos que já tinham alguma 
iniciação por conta do bloco afro com a questão negra, eles vinham se 
aperfeiçoar, digamos assim. [...] Havia um fórum de entidades negras 
chamado... que foi constituído um fórum das comunidades negras pra pensar 
esse curso, então, além dos blocos afros que disponibilizaram os alunos, 
[...]todo o Movimento Negro de Salvador participava desse fórum com os 
presidentes de blocos e os primeiros pesquisadores, educadores, professores, 
interessados de um modo geral na questão do negro. Então o fórum de 
entidades negras para pensar o curso, foi aí que ele foi pensado pra pensar 
nessa perspectiva, digamos assim, humanística dessa parte da formação pra 
cidadania. O nome do projeto era Profissionalização para a cidadania, já 
disse, ai é... daí também desse fórum saíram os professores e outros foram 
incorporados dando aula pra esses meninos que é uma coisa inédita na área, 
educacionalmente ao meu ver, que é você ter professores graduados, pós-
graduados, antropólogos, sociólogos, lingüistas, pedagogos, historiadores, a 
nata negra de Salvador dando aula a esses meninos que eram de quinta série, 
de sexta, de sétima, oitava, primeira série do segundo grau completo no 
máximo. Então a experiência se desenvolveu, foi bastante interessante, a 
gente encontra muitos desses meninos aí pela cidade, é bom saber que 
muitos deles não ficaram de bobeira e aí dentro dessa formação pra 
cidadania é que sai o curso de formação para os professores.  

Esta experiência foi crucial para o surgimento do curso Escola Plural porque trouxe à tona 

outras reflexões e em função destas outras necessidades. O contato com as crianças e o 

contato com a escola através delas, deu origem ao curso em questão.  

 [...]O Ceafro apesar de ser um programa da Universidade Federal da Bahia, 
ele tem dificuldades de se manter financeiramente, de sobreviver. Ele 
sobrevive não... a universidade não nos dá nada, nem um de nós e professor 
ou professora efetivo da universidade. Então nós buscamos recursos e com 
esses recursos nós desenvolvemos as atividades. Alguns parceiros já estão, já 
nos conhecem, mais ou menos clássicos, digamos assim. Tem questão racial, 
lembram de nos chamar. O Unicef faz isso, e hoje é... nacionalmente e 
reconhece nosso trabalho, a  Terre des Hommes faz isso, toda questão - e 
inclusive pra trabalhar com seus parceiros e pra trabalhar com outros jovens 
nos convida, a Save the Children, que foi uma das primeiras que também 
investiram nessa questão racial, através do Ceafro - que deu os subsídios - 
que a organização não trabalhava, Unicef não trabalhava. A gente teve 
também esse papel de influenciar as organizações que nos financiavam.  E 
um trabalho meio paralelo na universidade, não é? Porque extensão a 
universidade não liga muito, estão mais preocupadas com a pesquisa e quase, 
quase, com o ensino. E nós, dentro da extensão, nós somos um programa... 
que... o Ceao é uma extensão da universidade. Então nós somos um órgão 
chamado suplementar também, dentro de Estudos Afro-Orientais, que existe 
há 42 anos, e essa vertente que a gente pegou o Ceao nunca havia 
trabalhado. Trabalhava com a questão da religiosidade africana, intercâmbio 
de jovens negros, jovens africanos e negros também na diáspora, tipo 
assim... hospedar alguns, dizer aonde vai, possibilitar suas pesquisas com sua 
biblioteca, mas essa questão educacional o Ceafro pegou é, digamos assim, 
pelo cangote.  

Então a gente nessa busca de financiamento, o Formação para Cidadania era 
financiado pela Fundação Ford, que hoje financia a pós-graduação, o projeto 
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nasceu graças a fundação Ford, que disponibilizou os recursos para que... era 
um projeto muito experimental, não havia referências no Brasil. Então é um 
risco também apostar em uma experiência, que você não tem muitos 
parâmetros, muitas certezas se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser.  
Então a gente tinha o financiamento da Fundação Ford pra desenvolver a 
Formação para Cidadania. E o Nigel que era um dos diretores da Ford que 
acompanhava nosso projeto, vinha sempre aqui em Salvador, ele tinha muita 
preocupação com a educação... era tipo um educador, uma coisa assim... É 
um americano lá da Ford, branco até. E aí o que é que acontece: ele achava 
que ali tinha uma semente de algo, em nível de educação, e tinha muitas 
perspectivas de... ele olhava um pouco de fora, porque a gente de dentro, 
você fica meio... ele sempre apontava pras perspectivas também que esse 
trabalho podia ter. E aí na busca de financiamento nós acabamos nos 
encontrando com a questão dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A inclusão do tema transversal Pluralidade Cultural nos PCN´s foi decisivo para que o Ceafro 

pudesse pleitear o acesso a educação pública. Já tinham conhecimento da carência e lacuna na 

formação dos professores nesta seara e, pelos depoimentos dos alunos sobre o tratamento que 

recebiam na escola, sabiam da importância desta intervenção.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais haviam introduzido o tema transversal 
Pluralidade Cultural e nós tínhamos uma pretensão de influenciar a educação 
pública. Nossos alunos de Formação para Cidadania e do Profissionalização 
para Cidadania eles eram alunos da escola pública e faziam muitas queixas 
de como eles eram tratados naquela escola, de como que aquelas coisas que 
a gente vinha conversando com eles não tinham a menor penetração, não 
existia para nós no currículo da escola que eles freqüentavam. E a gente 
ficava um pouco intrigados com isso, porque os meninos eles nos dera 
muitos subsídios, porque era uma ação que também era uma pesquisa. Era 
uma pesquisa na medida em que não havia outras... havia assim, não nessa 
dimensão que a gente trabalhava. Existia a Bikko, existia a comunidade 
Obabii, a Escola Criativa do Olodum, o Ilê tinha a escola Mãe Hilda, a gente 
tava não é... com outras experiências fora da Bahia, tudo bem... mas essa 
nossa era muito específica e especial. Então nós tínhamos intenção de entrar 
na escola formal, porque nós éramos educação não-formal, dar um 
certificado bonitinho aos meninos. A LDBEN a gente tava estudando, 
porque a LDBEN também estava querendo incorporar esses cursos e tal, 
então a gente tinha uma preocupação de dar uma formação técnica, de dar 
uma formação pra cidadania e de despertar neles o desejo de encontrar as 
formas deles se escolarizarem oficialmente, de voltar a escola regular os que 
tinham abandonado, de ter gosto, porque eles não tinham gosto nenhum, os 
que tavam ainda na escola não davam importância a aquilo. Então a gente 
trabalhava muito nessa perspectiva que eles continuassem, como hoje a 
gente tem alguns que já devem estar na pós a essa altura, isso era em 1995. 
Lembrei de Sandro, fez letras e já deve estar na pós-graduação e alguns 
outros que a gente encontra. Tem um menino que encontrei ontem que é 
professor de uma faculdade particular, que é uma coisa legal, aluno de 
redação da Bikko, nosso. Então é a gente tinha essa pretensão.  

A questão do marco legal é trazida como fundamental para o processo de criação de um 

projeto de formação nestes moldes. A partir do momento em que se acenava com a 
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possibilidade de reconhecimento da necessidade de uma educação que contemplasse a 

diversidade da cultura nacional e rompesse com discurso hegemônico que prevalecia até 

então, foi possível desenvolver a proposta e adentrar os muros da educação formal com uma 

nova proposta de educação pautada na igualdade das relações étnico-raciais. 

Quando PCN disse que havia um tema transversal chamado pluralidade 
cultural, que dentro desse tema transversal seria trabalhada a discriminação - 
o governo, dentro da área educacional, reconhece que o racismo existe, que a 
discriminação existe, que a escola discrimina -, diziam que a gente tava aqui 
a bocas pequenas, então a gente já sabia como movimento, mas a gente 
querendo driblar a gente com um projeto pra trabalhar com essas questões. 
Então a gente teve a idéia. E no documento do tema transversal Pluralidade 
Cultural dizia assim: uma das questões fundamentais é a formação de 
professores porque, só se vai combater o racismo e tal na educação, 
formando os professores, o que a gente já sabia também. Então a gente 
resolveu escrever um projeto oferecendo a Secretaria da Educação, que é 
onde nossos meninos estudavam, de formar os professores da rede pra 
implementar esse tema transversal, que a secretaria não sabia como 
implementar e a gente sabia disso. Então nós conversamos e vimos... não, 
quem tem condições de puxar esse negócio dentro da Secretaria Municipal 
de Educação somos nós por esse trabalho que nós desenvolvemos, então 
começamos internamente, o Unicef financiou na época [...] pra gente fazer, 
elaborar essa proposta...assim, sistematizar todo o material de formação pra 
cidadania que nós tínhamos, pra criar o currículo do curso de formação, 
entrevistar os professores - nós entrevistamos todos os professores, [...] a 
gente entrevistou as professoras, selecionamos alguns professores do curso 
de formação pra cidadania pra que eles nos dessem os subsídios através dos 
quais nós iríamos montar o currículo da formação. 

Então, Unicef nos financiou pra que a gente pudesse chegar na Secretaria de 
Educação com esse projeto pronto, estudar os parâmetros, ver por onde a 
gente podia estar trabalhando dentro dessa perspectiva mais oficial, mais 
formal, da educação formal. Entrar na educação formal através das 
professoras, que elas iriam trabalhar aquelas questões que nós trabalhamos 
com os meninos, que elas iriam trabalhar com todas as crianças de Salvador, 
o sonho era esse [risos]. Então, nós fizemos essa proposta e, o Nigel está aí 
também, a Fundação Ford topou, eu acho que a fundação Ford topou que 
aquele trabalho que ela financiava anualmente pra que a gente trabalhasse 
diretamente com os alunos, que fosse um trabalho voltado pra os professores 
para financiar a formação de professores. 

Com toda a estrutura montada e os recursos financeiros necessários garantidos, o que faltava 

era a aceitação do órgão gestor. Este era o desafio maior a ser enfrentado naquele momento: 

transpor a barreira da resistência histórica em permitir que as discussões acerca de questões 

raciais adentrassem o espaço formal da educação.  

O certo é que a gente tava financiado, quando a gente chegou na Secretaria 
de Educação oferecendo o projeto pronto. Nós não fomos convidados a fazer 
esse trabalho, nós fomos lá oferecer, vimos quem eram as pessoas chaves. 
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[...] Aí fomos conversar com Dirlene36 sobre a proposta e aí ela disse: - Olha, 
a Rede está à disposição de vocês, nós não temos dinheiro, não podemos 
investir nessa formação. Mas o projeto era financiado. Então, ela disse: - 
Então, tudo bem. E nós começamos com duas escolas piloto que foram 
justamente essas que você sabe, a Comunitária de Canabrava e Professora 
Alexandrina Pita.  

A questão da escolha das escolas que fariam parte do projeto piloto aparece como algo 

importante neste processo. Foi uma escolha estratégica e pensada em termos de demandas e 

necessidades levando em conta o contexto nos quais estavam inseridas. 

A gente escolheu pensando nas regiões, nas Coordenadorias Regionais de 
Educação – CRE - e a coordenadoria de Pirajá, foi a que... pensamos que na 
Liberdade o Ilê já estava lá fazendo um trabalho com algumas escolas 
municipais através da escola Mãe Hilda, não precisávamos trabalhar na 
Liberdade, então a coordenadoria regional de Pirajá era a que tinha a maior 
concentração de alunos negros, e a de Canabrava pensamos... A gente 
escolheu essas duas escolas. A Alexandrina Pita tinha um trabalho anterior 
assim, por conta de iniciativa de professoras, professora Raimunda que já 
havia sido diretora, elas já faziam aquelas coisas de 20 de novembro e 
tinham palestras, algumas coisas assim. Então nós achamos que seria fácil 
elas aceitarem trabalhar conosco isso. Então nós escolhemos essas duas. E a 
de Canabrava muito pra fazer um contraponto também, com essa outra 
escola Alexandrina Pita. Fizemos o programa de formação [...], o nosso livro 
que tem, aquele livro são relatórios de professores da formação na verdade, 
que a gente transformou em artigo. Então é... as etapas de formação, nós 
pensamos como seria essa formação, e que o curso não poderia ser só aula, 
como era um curso qualquer de formação de professores. Para trabalhar com 
essa temática, a gente tinha também consciência de que não se transforma 
uma pessoa, de racista em não racista, e que o professor não se prepara pra 
abordar essas questões a partir de um curso de 20 horas nem de 40. Então a 
gente estabeleceu as 200 horas,  que seria um curso de aperfeiçoamento, não 
seria um curso de especialização, seria um curso de aperfeiçoamento com 
um carga horária de 200 horas. 

Outro fator que gerou curiosidade foi o fato do curso ter sido direcionado aos professores das 

séries iniciais. Como eles vinham de um processo de formação para profissionalização com 

alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental e alunos do primeiro ano do Ensino Médio 

do Cefet, quisemos saber que fatores influenciaram a decisão de trabalhar a formação de 

professores profissionais das séries iniciais.  

Primeiro nós descartamos a Rede Estadual [de ensino] pela sua 
complexidade. Tipo assim, não vamos começar pelo Estado da Bahia, vamos 
começar com a cidade de Salvador e a responsável pela cidade de Salvador é 
a Secretaria Municipal, não é a secretaria estadual é a Secretaria Municipal.  
Dentro da Secretaria Municipal você tem de primeira a quarta, assim... na 
linguagem não oficial [risos], primeira a quarta e quinta a oitava. Aqui é 

                                                 
36 Dirlene Mendonça, Secretária Municipal de Educação na ocasião.  
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alfabetização e aqui é a educação infantil, quinta a oitava. O ensino era por 
disciplina, um professor de história, um de geografia e um de matemática. 
Nós consideramos que um lugar bom de começar é com os professores de 
primeira a quarta que trabalhava com todas as disciplinas. Cada professor 
trabalhando não com uma, mas com todas as disciplinas. Aí como o tema 
transversal pluralidade cultural ele era um tema transversal, então nós 
pensamos em transversalisar em todas as disciplinas, o mais fácil. A gente 
tava [sic] procurando o mais fácil para começar, e depois, ao começar, ia 
tendo desdobramentos ali. Então nós trabalhamos com os professores de 
primeira a quarta por isso, porque era um professor só que trabalhava com 
todas as áreas e a gente pensava também que essa questão do racismo ela 
atravessa várias dimensões do conhecimento, então não era uma coisa de 
trabalhar a história da áfrica ou...era uma coisa de trabalhar as relações, os 
casos de racismo, de discriminação dentro da escola, entre professores, 
professor com aluno, aluno com aluno, o recreio, entrar em tudo, os Ac’s, as 
horas de planejamento e tudo mais. Era uma questão de transversalizar. Não 
existia ainda a lei 10639. Quando a lei 10639 vem, a gente faz... a gente já 
tinha feito uma proposta num currículo, diretrizes curriculares pra 
implementação do tema, aí fomos surpreendidos pela aprovação da lei e a 
gente pegou essas diretrizes que era em relação ao tema transversal e 
transformamos em história e cultura afro brasileira no curso também. Passou 
a ser dentro do espírito da lei, que começa com o tema transversal. 

O entendimento deste processo de concepção da formação e sua posterior aplicação na Rede 

Municipal era necessário para a reflexão sobre seus resultados. A forma como ele foi relatado 

já nos demonstra uma preocupação efetiva e histórica da instituição com as questões raciais, o 

que lhe garantiu uma legitimidade perante o poder público para o desenvolvimento destas 

atividades. Munidos destas informações, poderemos pensar a formação como um todo, e não 

só o momento em que esta fora introduzida na escola pública.  

Veremos a seguir que, para a equipe do Ceafro, a formação não podia ser pensada sem este 

resgate histórico, tanto que ele aparece freqüentemente na fala das duas professoras 

consultadas. Porém, a ênfase no relato que seguinte é dado aos aspectos metodológicos da 

formação e seus desdobramentos na escola. Poderemos perceber como foi efetivamente o 

trabalho do Ceafro com os professores e sua atuação no espaço escolar, além de entender as 

mudanças de rota ocorridas durante o processo. 

 

1.3.2 Mulher, negra, militante37 

 

                                                 
37 Entrevistas concedidas em duas noites no campus da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 
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A professora Abayomi38 é uma mulher negra, com uma história de militância na igreja que 

acabou aproximando-a dos movimentos sociais, mais particularmente do movimento de 

mulheres. É mestre em Sociologia pela UFBA, professora da UNEB - onde ministra as 

disciplinas Sociologia e Educação e Cultura Afro-brasileira - e atuou como formadora do 

projeto Escola Plural. Passou a integrar o quadro de profissionais do Ceafro para atuar como 

educadora do projeto de profissionalização de jovens negros de Salvador já mencionado 

anteriormente.  

O Ceafro ele começa com a profissionalização de jovens, aí a partir disso, a 
professora Vanda39 [que coordenaria o projeto] convida a professora 
Valdecir – porque ela já via a necessidade de fazer essa parceria com o 
Movimento Negro - Valdecir Nascimento40, que era reconhecida atuante, 
militante do Movimento Negro de Salvador... e convida a professora 
Valdecir para integrar a equipe, sobretudo montar um grupo de professores 
para estar ministrando as disciplinas relacionadas ao que se chama 
Cidadania, uma disciplina chamada Cidadania, que era uma disciplina 
é...como dizer... multidisciplinar. Eram vários professores que davam essa 
disciplina, como era ela que tratava da história do negro no Brasil, tratava 
um pouco da história da África, tratava um pouco das relações de gênero, 
então ela montou uma equipe de formadores com um perfil basicamente de 
educadores negros, negras e que tivessem uma atuação de militância, 
preferencialmente na militância negra, porque o quê que eu fui? Porque eu já 
conhecia a Valdecir a partir da militância do movimento de mulheres.  

Assim é descrito o caminho que desembocou na formatação do curso de profissionalização 

para jovens, que foi o embrião e o detonador do curso de formação de professores. A 

preocupação com o mercado de trabalho aparece em função dos objetivos iniciais dos jovens 

naquele momento. Como a formação surgiu com o propósito de inseri-los neste mercado, era 

necessário prepará-los para os desafios que enfrentariam, e que não diziam respeito à sua 

qualificação profissional. 

Então ai foi bacana, a gente montou a disciplina, era um grupo de 
educadores bem qualificados, que era uma equipe interdisciplinar, como eu 
já disse tinha sociólogo, historiador, tinha filósofo, tinha pedagogo e foi 
ótimo, a gente teve experiências muito importantes com os jovens, dando 
essa disciplina Cidadania, que a gente discutia a história da África, gênero e 
geração, realidade social do negro enfim...questão de identidade. Aí a gente 
começou a perceber que o projeto tava tendo bastante êxito. Assim... tava 
impactando muito positivamente na vida desses jovens, porque quem eram 
esse jovens? Eles, num turno, tinham participado da escola normal, regular e 
no outro turno eles participavam do projeto. Só que a gente começou a 

                                                 
38 Encontro feliz em yorubá.  
39 Vanda Sá Barreto era coordenadora do projeto que se iniciaria na época. Atualmente é Superintendente de 
Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia.  
40 Valdecir Pedreira do Nascimento atualmente é Superintendente de Políticas para as Mulheres do Estado da 
Bahia. 
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perceber que pra gente ter um maior raio de ação, não só ter um maior raio 
de ação, mas que realmente...aquela discussão que a gente tava tendo 
impactasse de forma mais ampliada à vida desses jovens, porque a idéia era 
assim, prepará-los para atuar no mercado de trabalho, mas...não como um 
mero ator do sistema capitalista acrítico, enfim. Então quando a gente 
adicionou a disciplina cidadania era justamente para dizer assim: - Olha, 
você é um jovem negro, você é uma pessoa negra e na sociedade, quer dizer, 
a vivência da sociedade é marcada por essas dimensões, inclusive no 
mercado de trabalho.  

É interessante perceber como a escola aparece aqui como uma arena de confronto das 

questões raciais e de gênero, fazendo o contraponto com as atividades desenvolvidas pelo 

Ceafro naquele momento.  

Então a disciplina cidadania vinha dar suporte a essa atuação mais 
qualificada do mercado de trabalho, não só do ponto de vista técnico, mas 
também do ponto de vista do cidadão, da conscientização social ampla 
enfim. Aí a gente viu que tava dando resultado, mas que pra exatamente, ter 
um efeito efetivamente mais amplo, mais consistente, a gente precisava não 
dialogar apenas com esse jovem... porque eles saiam do projeto bastante 
empoderados, fortalecidos da identidade racial, mas quando eles chegam em 
outros espaços, na escola, por exemplo, quer dizer, aí eles eram massacrados 
cotidianamente pelo que a escola até então, hoje um pouco menos, vinha 
fazendo com essas identidades, sobretudo com a identidade racial e de 
gênero. Então a gente falou assim: - Pô [sic], como é que a gente vai tentar 
ampliar esse raio de ação e pra garantir um impacto mais efetivo em termos 
de sociedade? Vamos fazer então, trabalhar com os outros, com a outra 
ponta que são os professores. Foi por isso que a gente começou, quer dizer, 
veio a idéia então, [...] da gente trabalhar com os professores. E foi a partir 
daí que a gente assinou um convênio com a Prefeitura Municipal de 
Salvador em 2000 pra começar uma experiência piloto na formação de 
professores, amparada do ponto de vista legal através dos PCNs de 98, que 
trazia o tema da pluralidade cultural e que era a nossa porta de entrada para 
falar do estado do negro no Brasil. 

A questão da “porta de entrada” aberta pelos PCN’s aparece mais uma vez como grande 

facilitador do processo de educação das relações étnico-raciais que começava a ser 

empreendido. Nota-se que, apesar de reconhecerem a necessidade de trabalhar com estas 

questões com a escola, formal foi necessário que um dispositivo legal permitisse que elas 

adentrassem seus portões.  

Naquele momento todo o desenho curricular do curso você poderia ver, pode 
ver se quiser, era pluralidade cultural. Chamava-se assim o curso, formação 
de professores em pluralidade cultural, que na verdade já era...história e 
cultura do negro, história do negro no Brasil, enfim a gente tinha um rótulo 
de pluralidade cultural porque, do ponto de vista legal e jurídico, era o que 
nos permitia. Mas a gente já fazia é...já tinha a intenção de história e cultura 
do negro, isso já em dois mil. Então foi muito importante, porque depois, 
quando Petronilha vai efetivamente fazer a consulta do país para elaborar as 
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diretrizes41, a gente foi uma das instituições que também foi consultada, 
porque não era vista ainda como é hoje, como Neab, é um Neab - Núcleo de 
Estudos Afro Brasileiros - que nós somos. Ceafro é um braço, um programa 
dentro do CEAO que é um Neab. Então dentro do CEAO quem tava vindo e 
fazendo a discussão éramos nós que, dentro do CEAO respondemos portanto 
esse questionário, essa consulta que Petronilha fez a mais de mil 
organizações e Neabs, associações religiosas comunitárias, enfim, 
educadores, representantes do Movimento Negro, pra escrever um parecer 
sobre a Lei 10639 [...]. Quando a lei 10639 saiu foi muito importante pra 
gente, porque na verdade ela coroou, ela legitimou um processo que já vinha 
sendo feito. Assim, se eu quiser ampliar, você sabe secularmente, na história 
do Brasil a agente foi localizar organizações que empreendem uma luta anti-
racista e aí em vários espaço,s através inclusive de ações de educação, a 
gente vai e pensar aí desde as irmandades religiosas, os terreiros de 
candomblé, até a gente chegar ao espaço escolar propriamente dito. Então, 
quando a lei sai, ela acaba coroando esse processo, ainda não tão visibilizado 
que essas organizações, Neabs, associações de Movimento Negro, 
associações religiosas, blocos afros já vinham fazendo no sentido de costume 
e educação anti-racista. Então foi assim que a gente partiu para a formação 
de professores e começamos a experiência em Alexandrina Pitta e 
Canabrava. 

Como sabemos, já existiam esses espaços de formação, mas eles eram espaços não-formais. A 

experiência do Ceafro era a pioneira no país, de uma formação institucionalizada em parceria 

com uma Secretaria de Educação. Percebe-se então o tamanho do desafio a ser enfrentado 

pela equipe naquele momento, principalmente pela questão do pioneirismo, ao tentar começar 

um debate tratando de uma questão muito delicada, que a sociedade em geral e a escola, em 

particular, sempre se esquivou. Além disso, havia a questão dos arranjos institucionais, pois 

estavam atuando em parceria com uma Secretaria Municipal de Educação, ou seja, o órgão 

maior da educação do município, que também tinha que lidar com questões políticas.  

Assim, às vezes, embora a gente tivesse até um pouco de discordância, no 
sentido de ser mais incisivo de... tentar ir como uma certa sede ao pote, que a 
gente quer trabalhar assim... Que assim, uma coisa que a gente tem, que foi 
bem explícita [...] assim: - A gente não faz propaganda de governo. A gente 
não vem aqui fazer a formação... a gente lidava com, como muito tato, 
porque era uma gestão de direita e que a gente sabe que a direita desse país, 
sobretudo do ponto de vista de promoção da igualdade de população 
simbolicamente minoritária, assim excluídas... Mas a gente não escondia 
para o quê que a agente tava ali. A gente tava ali para promover a 
valorização dos estudantes negros e negras da Rede Municipal de Salvador. 
Então por isso África tinha uma centralidade, por isso valor civilizatório 
africano tinha uma centralidade... então eu me lembro...Embora eles 
monitorassem bastante, por exemplo, tinha o projeto, então a gente ia 
discutir o projeto, a metodologia, discutir carga horária...Eu considero que 
eles, do ponto de vista de conteúdo, eles nos davam autonomia, a SMEC. 
Agora ela era mais exigente, e eu acho que era bom porque a gente aprendeu 

                                                 
41 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana - DCNERER 
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também, no formato, do ponto de vista da carga horária é...na parte da infra 
mesmo, na parte técnica, a parte mais técnica do trabalho, eles eram 
mais...eles observavam mais. Do ponto de vista do conteúdo não interferiam 
muito, então isso era muito prazeroso, assim, pra gente era importante, que 
agente tinha autonomia no conteúdo.  

Então era a agente que montava tudo, a gente que montou o desenho do 
curso e, obviamente que foi mudando bastante a formação do ponto de vista 
de carga horária por conta das especificidades da SMEC. Por exemplo, a 
gente começou o curso com uma carga horária de duzentas horas, depois foi 
para cento e oitenta, depois foi para cem horas, até que chegou um momento 
em que a gente disse: - Não é mais formação. Isso aqui é uma sensibilização. 
Isso teve também muito impacto das gestões assim, as gestões que foram 
entrando é...impactou muito nesse desenho do curso, de tá operando 
sobretudo em termos de carga horária. De conteúdo não. A gente teve que 
rever muito, por exemplo, o nosso bloco de conteúdos a gente não mexeu 
[...], tem lá identidade... no primeiro bloco discutimos identidade de gênero, 
Identidade Étnico-Racial e de Gênero, depois no segundo bloco a gente tinha 
Realidade Social do Negro, terceiro bloco a gente tinha História da África.  

Diante das dificuldades que apareceram, foram necessários arranjos institucionais para a 

operacionalização da formação. 

A primeira versão nas duas escolas era de cento e oitenta horas[...]. A 
redução aconteceu por causa da dificuldade de garantir, de bancar os 
professores, a participação deles num curso muito extenso. Basicamente 
dificuldades administrativas da Rede Municipal. 

Acho que foram cento e oitenta horas nesse projeto piloto. [...]. O importante 
é saber que tinham essas etapas. A maior carga horária, quer dizer, a carga 
horária igual que era pra formação básica, a gente tinha uma outra carga 
horária de trinta, mais ou menos, para formação em serviço, mais trinta para 
acompanhamento - formação e serviço era basicamente participação nos 
Ac’s -, depois o acompanhamento, era de ida em sala de aula para ver como 
é que tava sendo o conteúdo, ai depois aí gente voltava para o AC de novo 
para dar o feedback, o retorno. E depois, mais um tempo, depois de seis 
meses, um período de seis meses: - Como é que tá? E a gente se encontrava: 
- Como é que tá? O que é que tem problema?  E aí pra dar esse suporte do 
ponto de vista de intervenção, de material didático, de sugestões 
pedagógicas, de atuação na sala. O desenho era isso. Esse desenho foi 
mudando bastante por conta desses acordos com a secretaria, e isso tinha a 
ver com as necessidades de cada conjuntura política da gestão da SMEC. 

Em seguida ela relata os aspectos que foram determinantes para esse desenho da formação, 

para a escolha metodológica.  

Primeiro porque a gente partiu, a gente entendeu isso, relativamente rápido - 
a tese de Nazaré sobre isso, ela estudava a formação dos professores do 
Ceafro, Estudos Negros da UFBA - mas a gente sabia que precisava 
impactar o professor do ponto de vista pessoal primeiro...pra isso ter um 
rebatimento em termos de currículo, de atuação profissional dele. Então não 
adiantava...ele não ia fazer enfrentamento do racismo, do sexismo, se 
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primeiro a gente não desestabilizasse ele, do ponto de vista pessoal. Tinha 
que ter uma mexida na identidade, tinha que ter um re-olhar pra identidade 
do professor, para ele se ver como pessoa, um pouco “onde é que eu guardo 
o meu racismo?”, olhar pro umbigo, “como eu lido com isso?”, para a partir 
disso poder pensar a sua atuação em sala. Então o que definiu muito foi isso, 
isso foi um processo que a gente foi descobrindo fazendo também, o que foi 
nos dando cada vez mais certeza, pelo que a gente...pelas formações, 
sobretudo por essas experiências piloto a gente disse assim: “agora a 
formação começou”, a formação só começava do nosso ponto de vista, podia 
ta [sic] começando em termos de carga horária, mas só começava 
efetivamente a acontecer, do nosso ponto de vista, no momento que sentia 
que o professor tava desestabilizado, desestruturado do ponto de vista 
subjetivo em relação ao tratamento do racismo na sua identidade, na sua 
história, para aí a gente poder falar de escola. É por isso que foi pensado 
identidade, que por isso foi trabalhado identidade primeiro, por isso depois a 
gente trabalhava conceitos básicos, primeiro a gente trabalhava as questões 
identitárias, depois a gente entrava com o módulo que a gente chamava 
também de conceitos básicos, que era meio... que é nesse terreno que a gente 
precisa alinhar alguns entendimentos sobre alguns conceitos como, o que é 
racismo, o que é miscigenação, o que é preconceito, o que é gênero e por aí 
vai, é conceitos básicos. Depois a gente vai para a História da África, que era 
a coisa de “beber” na África coisa e tal, depois a gente ia pra realidade social 
do negro, aí tinha também de realidade social da criança, auto-estima da 
criança negra, e aí... depois disso é que a gente ia pra escola, pra parte de 
planejamento, pra efetivamente o tema uma dentro da escola. 

Uma vez estruturado o processo em nível teórico, é interessante identificar como este se 

configurou na prática. Como a proposta tinha um diferencial muito grande no que se refere às 

etapas que propunha, o seu desenrolar foi evidenciando aprendizagens também para a equipe 

formadora. 

No início eu achava que o “boom” era a formação básica, que era um 
momento de desestabilizar, porque você mexia com ele, você trazia muitos 
temas, um termo americano que eu não gosto muito, mas usava, era 
brainstorm42. Você desorganizava ele todo e ele ficava borbulhando. Mas aí 
quando você ia para a formação em serviço é que você vê como ele digeria 
isso, como ele conseguia perceber isso e jogar no planejamento, nos temas 
que ele ia trabalhar em sala de aula, a atuação na sala, o relacionamento com 
os professores. Aí eu dizia: “Nazaré a formação só entra na veia, eu descobri 
que a formação em serviço é o momento em que a gente entrava na veia da 
escola”, eu costumava dizer, porque ali, quando tá na formação básica era 
tudo lindo maravilhoso, a dinâmica, os conteúdos, as oficinas. Agora quando 
você ia efetivamente para o dia-a-dia da escola, que aí eu achava o melhor, o 
maravilhoso da idéia era isso, ir pra escola, eu amava porque eu aprendia, 
era lá que a gente aprendia. Aprendia o inferno escolar, como dizia Jonatas. 
Via o que era o inferno escolar, via as contradições das professoras, os 
desafios, as superações delas, se tornava amiga dela, então era assim muito 
bacana, era como se fosse o campo de uma pesquisa efetivamente, é a 
formação em serviço. Essa coisa de você ir e olhar as aulas, conversar com 
ela no AC. Etnografia pura... descobrir qual é a dinâmica da escola, dos 

                                                 
42 Tempestade de idéias. 
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atores, como é que tá a merendeira, o vigia, como é a relação com a gestão, 
dos professores entre eles, das professoras. Riquíssima, era a parte de 
formação em serviço. Eu considero, hoje, olhando com esse afastamento, eu 
considero o coração. 

Junto com as aprendizagens vieram também os desafios, as dificuldades. Uma das maiores 

queixas de professores é sobre como aplicar na sala de aula os conhecimentos adquiridos, e o 

apoio dos formadores é fundamental para isso. Foi feita uma provocação para compreender a 

percepção que tiveram deste aspecto, na perspectiva do desafio da transposição didática 

enquanto ponto crítico da formação.  

No início talvez, mas... não diria o ponto crítico. Por exemplo, no último 
grupo de formação que a gente fez, e aí foi um outro desafio que eu queria 
que a gente pudesse ter investido mais no documento das diretrizes que a 
gente elaborou, porque pra mim ali foi outro achado. Quando a gente chegou 
e disse assim “como é que trata a história e cultura do negro, com a história 
afro-brasileira e africana em matemática? Como é isso em geografia? Como 
é isso em inglês? Como é isso em ciências?” Pra mim ali era o pulo do gato, 
e que eu queria... a gente não teve oportunidade, talvez por conta da 
conjuntura que se estabeleceu, de fazer um experimento tão quão foi a 
experiência piloto ou com as formações que a gente teve como um  pouco 
mais de horas pra gente poder experimentar melhor. É porque os cursos que 
a gente deu foram sensibilizações, um pouco de noções. Eu fiquei achando 
assim, quando superado essa fase em que ele se descobre efetivamente como 
uma pessoa negra, um ser negro, ele ou ela...as coisas ficam mais fáceis, 
primeiro porque não há receita. Ele tem a motivação, tem uma grande coisa 
aí que é a motivação pessoal, pra ele fuçar, pra ele descobrir, pra ele criar. O 
conhecimento não é intencional? Tudo não é intencionalidade? Então assim 
a gente dizia “a gente não vai ficar aqui a vida toda, então a gente quer 
mostrar que a diversidade está na sala de aula”, fazer com que isso apareça. 
“A gente futuca, dá os caminhos, mas o aprimoramento vem de vocês”. 
Então eu ficava surpresa, por exemplo, às vezes, indo na escola, com o que 
as professoras conseguiam fazer. Por elas estarem muito mobilizadas, 
acreditando, porque passava por essa coisa pessoal também, porque era um 
projeto já político,de vida, não era só profissional. Então, a atuação 
profissional... identidade pessoal e profissional são totalmente imbricadas. 
Como era para algumas delas um projeto político, você já via. Então as 
mulheres pintavam e bordavam.  

Aqui é trazido pela professora um aspecto fundamental para este trabalho, que é a questão da 

identidade do professor e suas implicações no desempenho de suas funções. Em sua fala fica 

evidente a importância que este aspecto tem para que o profissional busque dar contas das 

situações, por mais que estas pareçam desafiadoras.  

Em contrapartida, também há aqueles que ainda esperam as velhas receitas. Então ela faz uma 

crítica em relação à necessidade de muitos professores que, munidos das informações, 

necessitavam ainda de uma intervenção no sentido não só de orientá-los para a aplicação dos 
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conteúdos. Suas observações colocam em xeque o papel da formação na instrumentalização 

de professores para o tratamento das questões raciais na sala de aula, questão central neste 

trabalho. 

Agora muitas delas falaram... que era, como fazer. E aí, desculpe as 
pedagogas... é a velha receita. Educação tem essa tradição de receita, de ter 
como é que faz. Então vinha essa questão, sempre aparecia, e como é isso 
mesmo? E a gente a rigor nunca dizia é assim. Vamos pensar, como é que 
tem acontecido? Então a gente entrava muito mais na idéia de problematizar 
e ir pensando junto, problematizava e devolvia pra elas. Aí elas diziam como 
achavam que deviam fazer e a gente ia avaliando e dizendo: “ah bacana, mas 
será que esse aspecto assim, assim como você tá pensando não vai mais, não 
pode ser uma armadilha ao invés de fortalecer? Não pode forçar um 
preconceito e a discriminação?” Então passada essa fase, elas conseguiam 
superar. Agora na fase da formação das diretrizes, eu me lembro que eles 
gostavam muito das propostas mas achavam algo difícil de fazer, assim... 
pela amplitude. Você é um professor pedagogo ou alguém de letras, pra você 
dar conta de todas as áreas do conhecimento, que a rigor não é isso, que aí 
tinha mesmo que depois ter especificidades, mas tinham os princípios 
centrais. Porque aí as diretrizes era uma outra conversa, pois a gente 
considerava o seguinte: se ele esta focado nos princípios de identidade, 
ancestralidade e resistência, é isso que tem que ser os caminhos para ele 
garantir dentro da abordagem específica da área do conhecimento, como ele 
vai ter que trabalhar. Então garantir... e isso através de alguns temas 
prioritários que ele vai ter que eleger para trabalhar esses princípios: a 
identidade, a ancestralidade e a resistência. 

Em função do que já havia sido relatado, questionamos a existência de intencionalidade na 

formação de professores reflexivos, no momento em que o curso foi elaborado. Esta questão 

nos é crucial para o entendimento do processo e das estratégias utilizadas, bem como para a 

análise de seus resultados. Sua resposta foi esclarecedora. 

Acho que sim... acho que já tinha esse gérmen desde o início. Porque nas 
nossas conversas internas lá do GF, que era o grupo de formadores, a gente 
via isso, a gente via assim: ele não vai pra frente... a gente não vai conseguir 
impactar, ter resultado a longo alcance se ele não ficar o tempo inteiro se 
olhando e pensando “como é que eu lido com isso, e a partir de como eu lido 
com isso eu vou saber também lidar com os outros, a partir de como eu lido 
com as minhas idiossincrasias, com as minhas dificuldades...” Pensar sobre 
si para atuar com os outros. E eu acho assim, que o próprio desenho 
possibilitava muito ver que a realidade é ampla, é complexa. Enfim, acho 
que essa coisa de um desenho multidisciplinar ajudou bastante, ter elementos 
de filosofia, sociologia, de história, de educação... acho que tudo isso 
possibilitou.  

Diante do que foi exposto até aqui, podemos inferir que o processo não foi fácil, mas que, 

munidos do desejo e da capacidade técnica necessária, muito foi conquistado. Também foi 

possível perceber que o aprimoramento e as adaptações se deram constantemente em função 
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das intercorrências, que dificultaram, mas não impediram que o trabalho fosse desenvolvido. 

Estes desvios no percurso serão melhor compreendidos no momento em que forem 

apresentados os relatos dos professores que vivenciaram a formação.  

 

1.4 CAMINHANDO RUMO AO DESCONHECIDO 

 

Apresentaremos a seguir os relatos das professoras da Escola Municipal de Canabrava, as 

não-participantes do curso Escola Plural. A importância dos seus relatos reside no fato de que, 

a partir deles, é possível ter uma dimensão da situação em que se encontra a maioria dos 

professores hoje e dos desafios impostos àqueles que, mesmo sem formação, se sentem 

comprometidos com a necessidade da promoção de uma educação pautada na equidade. 

Serão expostas suas percepções sobre o racismo no Brasil e na escola, e como esta tem se 

relacionado com a questão da Lei 19639/03. Será possível perceber também, a partir das suas 

falas, de que maneira a instituição dialoga com estes profissionais e pode se configurar, ou 

não, como um espaço de formação coletiva.  

 

1.4.1 Naja– Quem terá sucesso43 

 

Mulher, negra, 38 anos. Formada em Pedagogia pela UNEB no ano de 1994, e só veio a atuar 

como professora dez anos depois, em 2004 na rede municipal e antes disso atuou como 

operadora e supervisora de telemarketing. Chegou a cursar pós-graduação em Psicopedagogia 

Aplicada ao recursos humanos (RH) na Universidade Salvador (Unifacs), mas não concluiu. 

Iniciou sua trajetória profissional na rede pública e na mesma comunidade em que atua nos 

dias atuais: o bairro de Canabrava. Optou pela escola Municipal de Canabrava pela 

proximidade à sua residência. 

                                                 
43 Os entrevistados serão identificados por pseudônimos africanos e seus respectivos significados, escolhidos 
pela pesquisadora. 
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Sua caracterização da comunidade foi contundente e dá pistas das tensões vivenciadas e 

percebidas no cotidiano da escola44. 

É uma comunidade carente, violenta... E pessoas que não se valorizam... as 
crianças. [...] não têm essa noção de respeito ao próximo... Com relação 
também a cor, a etnia. [...] A comunidade é formada 100% de negros, com 
tons de pele que variam do escuro ao mulato ou pardo, ao sarará, mas no fim 
das contas todos são negros... Embora eles achem que não! 

Sobre a questão do preconceito racial no Brasil, ela disse: 

Existe racismo no Brasil. Existe um racismo maquiado, camuflado, 
escondido e isso é percebido em qualquer lugar que você vá... qualquer 
instituição que [sic] você vá você percebe isso ou no tratamento, ou na 
maneira como lhe olham ou na maneira como falam.  

Ao emitir sua opinião sobre se este era um problema do país como um todo ou era uma 

característica específica da Bahia afirmou: 

Eu nunca saí do nordeste... Nas outras capitais, Maceió, Recife, eu não 
percebi com tanta intensidade, talvez pelo fato de estar no meio de turistas. 
Aí o tratamento é diferenciado. Mas eu não sei se eu estivesse morando lá na 
cidade. 

No que se refere à escola brasileira, inicialmente afirmou que não a considerava racista, 

justificando dessa maneira: 

Eu vejo assim muito o meu trabalho e a proposta que a Prefeitura Municipal 
de Salvador tenta implantar hoje nas escolas públicas, que é a valorização 
muito do negro, da sua cultura, a valorização do índio. Hoje não... Essa nova 
proposta, mas eu diria que há vinte, trinta anos atrás ela era sim. Eu tô [sic] 
tomando assim tudo partindo de mim e do que eu observo na escola. Eu não 
observo esta relação racista dentro da instituição e também na secretaria [de 
educação] no geral. Assim, eu não vejo. É como se houvesse, mas quisesse 
mudar isso. Já houve, mas ela quer mudar essa visão agora. A escola no 
geral, sem tomar por base a instituição ou a rede que eu trabalho, sim [é 
racista]. Pelas matérias que eu já li sobre a educação. 

Em contrapartida, sobre o fato de já ter presenciado atitudes racistas dentro do ambiente 

escolar, afirmou que nunca presenciou na instituição em que trabalha, apenas entre os alunos. 

Eles dizem coisas tipo: você é preto, você tem o cabelo duro, seu cabelo é de 
bombril, eu sou branco porque eu sou mais claro que você. Tipo essas 
ofensas, que pra eles é... normal. Entre professor e aluno nunca vi, nunca 
presenciei. 

                                                 
44 Entrevista concedida em um final de tarde na sua residência. 
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Quanto aos fatores que influenciam estas atitudes negativas das crianças ela afirmou que vem 

da família e da mídia. E ilustra desta maneira: 

Já presenciei da mãe falando com o filho. Aquela visão de uma certa [sic]  
maneira incentiva isso, ela não diz claramente mas você percebe quando 
você vê o negro só lá na cozinha, só fazendo trabalho subalterno... Então 
essa mensagem passa, eu acho que principalmente na televisão e a família 
que reforça isso todo tempo. A comunidade reforça muito isso... A escola 
indiretamente participa, mas diretamente não... [Participa] Quando ela exclui 
o aluno, até quando ela rotula o aluno de... incapaz. Mas quando ela exclui 
este aluno da escola por algum momento, ela impede que este aluno vá à 
escola eu acho que ela tá fazendo isso. 

Sobre a lei 10639/03 a educadora demonstrou conhecê-la bem e a caracterizou como: 

Uma lei nova, que tenta resgatar, tenta incluir na escola a valorização da 
cultura negra, já que isso não acontecia, então através da lei tenta-se mostrar 
os outros pontos da cultura negra. Não só que o negro veio pro Brasil 
escravizado, mas além de ser escravo ele trouxe também toda uma cultura, 
religião e costumes. Então a lei vem com esse objetivo de mostrar que o 
negro também tem algo a oferecer. [...] No início, eu pensava que a lei, você 
devia trabalhar só em determinadas épocas, em maio, em novembro, e ao 
logo do tempo eu fui percebendo que não. A lei existe e todo momento você 
pode estar incluindo estas informações no seu trabalho de sala de aula. Você 
pode estar lendo uma história, um conto africano, você pode estar falando 
em qualquer assunto. Por exemplo, ciências, estar falando de animais, você 
pode falar também dos animais da África, e aí relembrando, fazendo esta 
ligação com o continente africano, com a cultura africana.  

Apesar de ter apresentado um bom conhecimento dos pressupostos estabelecidos pela lei, 

utiliza pouco as diretrizes curriculares elaboradas pela RME no planejamento de suas aulas. 

Parte desta dificuldade é conseqüência da falta de formação específica para o tratamento das 

questões raciais na sala de aula ou para o trabalho com a temática da história e cultura 

africana e indígena, da qual relatou sentir muita falta. Considera que a formação é 

fundamental e lhe favoreceria em diversos aspectos, como relatou. 

Eu tô [sic] fazendo da maneira que eu acho que devo fazer. Li as diretrizes e 
tô [sic] me baseando nisso. Mas assim, não houve nenhum curso, nenhuma 
informação da secretaria. [O curso] Me traria mais embasamento. Porque 
tem assuntos com relação à Cultura Africana que eu acho complexo de você 
estar falando, por exemplo, a questão da religiosidade. Eu não sei até que 
ponto você pode colocar isso, visto que na comunidade se tem um número 
muito grande de alunos protestantes... Então isso muitas vezes gera um 
conflito em sala de aula e às vezes é difícil pra gente contornar. Então minha 
preocupação toda é essa, tem aspectos que até como você vai falar pode 
gerar muita confusão na sala. Têm outras [questões], mas essa é pra mim a 
dificuldade mais gritante no trato com as questões da cultura africana. A 
comunidade tem muitos adeptos do candomblé também, mas estas pessoas 
não se assumem, elas têm medo de colocar que é da religião do candomblé. 
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Então se você fizer um levantamento na sala às vezes não aparece nenhum, 
aí o colega diz: “- Ele é sim, ele é de candomblé”. Então eu acho que o 
professor deveria ter embasamento pra poder colocar esta questão, até pra 
que aquele aluno se sentisse fortalecido pra assumir a religião dele.  

Apesar de nunca ter participado de nenhuma formação que tivesse como abordagem a referida 

temática, a professora tem buscado tratá-la em suas aulas e avalia positivamente seus efeitos 

nos alunos, como relata a seguir: 

Eu tenho meu planejamento, as minhas habilidades bimestrais que eu devo 
seguir, então a depender da habilidade que eu tenho, eu incluo. Tem o 
conteúdo, e incluo nesse conteúdo o que eu vou trabalhar. Por exemplo, em 
ciências, neste segundo bimestre, eu trabalhei plantas e animais. Aí neste 
conteúdo eu incluí, eu conversei, eu mostrei animais do continente africano, 
animais brasileiros, animais em extinção. Fazendo essa ligação. Acho que 
ela [a criança] vai se familiarizando. África não fica aquela coisa tão 
distante. Pelo menos quando se falar em continente africano não vai se 
lembrar só que: - Ah os negros vieram de lá escravizados!  Vão saber que, 
além disso, tem outras coisas: tem uma vegetação, tem animais que eles 
conhecem de filmes e que são predominantes do continente africano.  

Com relação à questão da identidade, relatou outra atividade significativa:  

Trabalhei na unidade passada uma questão de um auto-retrato, como eles se 
viam num primeiro momento. Então num primeiro momento, em que você 
não faz nenhuma abordagem, ele geralmente usa o estereótipo que vê na TV, 
ou que vê no folhetim. É difícil o aluno se enxergar como negro. Aí, a partir 
desse momento... primeiro, eu pego aquele auto-retrato daquela maneira e 
depois converso e vou desenvolvendo ao longo das unidades; conversar pra 
que eles se percebam como negros. Então depois de dois, três meses, ou no 
final do ano, você já vê uma diferença nesse trabalho. Nas conversas ele já 
não diz mais que é branco, ele já diz: “- Eu sou negro”. Aí eu percebo uma 
mudança! Pelo menos eu não vejo mais ninguém chamando de ‘seu preto de 
cabelo duro’, ‘seu isso’, ‘seu aquilo’. Porque quando um chama o outro, o 
outro diz: “- Você também é negro. Seu cabelo é tão... é tão quanto o meu...  
Seu cabelo é tão crespo quanto o meu.”   Que eu digo: “- Não é duro! Existe 
cabelo liso, existe cabelo enrolado... Então existe cabelo crespo”. Aí eu já 
percebo isso, essa diferença. A partir destas conversas, que são constantes.  

Sobre conquistas alcançadas desde que iniciou este trabalho com seus alunos na sala de aula e 

desafios que ainda carecem de superação, sua resposta foi reveladora das tensões que vivencia 

na sala de aula e, de certa maneira, na vida, enquanto mulher e negra, que vive numa cidade 

de maioria negra e que mantém uma tradição racista tão forte. 

O que eu já consegui alcançar é que pelo menos eu não vejo com tanta 
incidência essa agressão verbal com relação ao outro. Que antes era... 
quando eu entrei na escola era uma coisa muito intensa. Hoje eu já não vejo 
com tanta intensidade e também não vejo com tanta agressividade. O desafio 
é que todos eles percebam que mesmo tendo a pele mais clarinha todos são 
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negros, e isso é muito difícil. Até eu quando digo que sou negra, tem muitos 
alunos que não aceitam. “- Mas a senhora é mais clara do que eu, como é 
que a senhora é negra?” Aí o meu filho tem uma pele um pouco mais clara: 
“- Mas o seu filho é branco!” Eu digo: “-Não, ele não é branco, ele é tão 
negro quanto eu, quanto você.” Então isso é ainda difícil pra eles 
perceberem, que negro não e só a cor de pele. Aí é um desafio, uma 
conquista que eu ainda quero. 

Eu mesma, há muito tempo atrás, quando tava na praia com meu namorado, 
hoje meu marido... aí eu tava [sic]  numa praia dita de elite, que era uma 
praia... Praia do Flamengo, há muito tempo atrás, que só quem freqüentava 
realmente eram as pessoas mais claras, digamos assim. Então um vendedor 
de picolé, uma criança negra, chegou pra mim e disse: “-Oxe [sic], o que é 
que você tá [sic] fazendo aqui? Você é muito pretinha pra tá aqui! Eu fiquei 
sem ação, e toda vez que eu tô [sic] na minha sala eu lembro disso, porque 
eu digo: “-Eu tenho que trabalhar os meus alunos pra que eles não façam 
aquilo que fizeram comigo. Eu fiquei sem ação na hora, porque eu fiquei 
chocada. Eu poderia esperar isso até de uma outra pessoa que tivesse na 
praia comigo, do dono da barraca, mas não do menino... negro, vendedor de 
picolé. Aí eu fiquei pensando: “-Será que ele tá dizendo isso porque ele 
queria estar aqui no meu lugar, na praia, ao invés de estar trabalhando?” Mas 
eu sei que ele não tinha consciência, é um racismo que já está instalado, 
onde negro só tem que estar na praia trabalhando. Não pode estar lá no meio 
de ditos brancos se divertindo, tem que estar lá trabalhando como ele estava. 
Ou então tem que estar na praia da Barra ou da Suburbana. Então, isso pra 
ele deve ter sido uma afronta: uma preta, ali na praia e ainda tendo que 
vender picolé pra ela [risos].  

Podemos perceber que, por mais que tenhamos consciência do racismo, ele sempre aparece 

encoberto, velado. De certa forma, é como se as práticas discriminatórias e de inferiorização 

do negro fossem naturalizadas no âmbito da sociedade, e passassem totalmente despercebidas, 

até que somos obrigados a nos confrontar com ele em situações geralmente constrangedoras.  

Eu já tinha me atentado para isso [o racismo], porque eu era uma criança que 
via muita televisão, então eu sempre me perguntava: “-Puxa, porque só tem 
branco ali?” Eu nunca via um negro, e quando via era sempre na cozinha. 
Então pra mim era estranho, porque aonde eu morava e na minha família só 
tinha negros e porque na televisão só tinha brancos? Então era uma coisa que 
eu sempre me perguntava, eu achava estranho. Por que as histórias infantis 
só têm princesas loiras de olhos azuis? Agora os meus desenhos eram loiros 
de olhos azuis, eu achava lindo loiros de olhos azuis e me questionava por 
que que não tinha outra tonalidade, outra cor na TV além do branco. Então 
era uma coisa que eu me questionava, mas na hora de reproduzir eu 
reproduzia o que eu via. Eu sempre me questionei: “-Por que é que o negro 
não está aí? Por que é que não tem história de princesa negra?” Eu sempre... 
eu me lembro de oito anos eu me questionando essas coisas, me 
perguntando: “-Por que só contos de fadas com personagens brancos?” E 
lembro também da minha avó me contando histórias, que eram histórias que 
não estavam nos livros infantis. E agora depois dessa lei 10639 eu descobri 
que as histórias que ela me contava eram contos africanos. Que quando eu vi 
o vídeo A Cor da Cultura eu fiquei sabe... maravilhada! Porque é a minha 
infância... eu ouvi... [choro]. 
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Ao terminar seu relato, falou um pouco sobre a configuração racial da sua família de sua 

história de vida e relação com a condição de negra. No seu discurso, ela explicita algumas 

tensões vividas e se emociona ao recordar situações de discriminação vivenciadas, inclusive 

no âmbito familiar.  

Meu marido é branco. Ele tem a pele clara, tem a pele um pouco mais clara... 
então é visto muito como branco. O meu filho é mulato... é negro. Tem a 
pele um pouco mais clara que a minha. Eu já converso com ele: “-Você é 
negro”. Ele: “-Não, mas minha pele é mais clara”. Eu digo: “- Sim, mas 
você... eu sou negra, seu pai também não é branco, porque seu pai é uma 
mistura de branco com índio. Se ele fosse... mesmo que ele fosse branco, eu 
sendo negra você não seria branco. Mesmo que você tivesse a pele bem 
clarinha você seria negro. Então... ele ainda tem uma resistência pra aceitar 
que é negro. Ele diz: “-Não, eu sou mulato.” Ele não se aceita como negro. 

Eu sempre me reconheci como negra, só que isso, até numa família... quando 
você vê na sociedade que negro é só aquele que tem a pele preta e você é 
marrom, então todo mundo diz pra você: “ –Você não é preta não! Você é 
moreninha...” Embora você não aceite isso, você mostre que você é negra, 
todo mundo quer negar sua negritude. E eu sempre fiz questão de mostrar: “-
Não, eu sou negra mesmo.” Mas até dentro da minha família é difícil pra 
aceitar. Tem irmã que diz que eu sou sarará. Me poupe né... Eu sei lá por 
quê! Porque todo mulato quando é criança ele é sarará. Depois é que vai 
escurecendo, e era o meu caso. Eu encontrei uma senhora que me viu quando 
eu era bebê e quando eu disse: “-Ah, eu sou fulana!” Ela fez uma cara de 
espanto: “-Ah, mas você era tão branquinha...” Como se levasse um susto 
assim... do que eu me transformei. Eu não sei o que ela esperava, porque na 
minha família são varias tonalidades: tem sarará, tem o mulato e tem o preto. 
Então nestas famílias eu acho que é muito difícil para o negro se aceitar.   

Em função disso, foi feita uma provocação pela pesquisadora retomando sua fala inicial de 

que a construção do racismo na criança era fruto da influência da família e da mídia, sendo 

que a escola não teria nenhuma parcela de responsabilidade neste processo. Sua resposta 

revelou uma das contradições presentes no imaginário dos professores, e a questão a fez 

refletir sobre sua teoria inicial. O fato de ter um exemplo em casa de uma criança que ela 

entende e vê como negra e que não assiste muita TV, resistir ao fato de ser negra, evidencia 

uma contradição latente em seu discurso. 

Sabe que eu não sei explicar!? Porque dos meus alunos é mais fácil explicar 
porque eu vejo a todo instante a mãe dizendo, falando com eles. Mas no meu 
caso, que eu não falo... Na família da minha mãe, que meu filho freqüentava, 
também não fala, na escola dele eu sei que não fala, que o tratamento não é 
este... Talvez seja a coisa da televisão. Eu vejo muito a televisão mostrando 
isso. 

Baseada em sua resposta inicial, outra provocação foi feita para verificar se seria possível 

identificar a origem do comportamento da criança, tendo em vista o tipo de programação que 
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ela assiste e a orientação familiar que recebe. A questão foi feita diretamente: O que levaria 

seu filho, uma criança de nove anos, a não se aceitar como negro? Sua resposta mais uma vez 

demonstrou a resistência em aceitar a escola como arena de confrontos raciais. 

Eu acho que é a sociedade. A sociedade que... na maioria das vezes que você 
olha você vê o quê? É um modelo branco desfilando, é um outdoor45 com 
um modelo branco, é uma capa de revista, é um iogurte, uma cerveja... então 
você não vê o negro. Então se você é negro, você não tá em canto nenhum, e 
você tem a pele um pouco mais clara, então porque é que eu vou me assumir 
como negro, se o negro não é valorizado? Eu quero tá do lado que tá sendo 
valorizado. 

Como havíamos dito inicialmente que o racismo em crianças era conseqüência do reforço 

negativo dado pela família, ela se viu diante de um dilema quando questionada sobre a 

circunstância diferenciada vivida em seu âmbito familiar, em que procura reforçar 

positivamente o pertencimento racial do seu filho, mas encontra resistência na própria criança 

em se identificar como negro. A televisão foi descartada como possibilidade no seu caso 

porque, como ela mesma informou, seu filho não tem o hábito de assisti-la com freqüência. 

Então a questão foi levantada mais uma vez e sua resposta foi sendo elaborada mais 

cuidadosamente, já apresentando sinais de rompimento com o discurso vigente de que o 

racismo é um problema que está fora dos muros escolares. A pergunta foi: Aonde é que ele 

convive com esta sociedade que transmite este tipo de valor para ele? 

Menina [pausa] eu nunca pensei nisso! Se não é no seio da família, não é na 
escola, não é na TV, porque ele não vê tanto... Menina, eu não sei de onde é 
que vem isso! Porque eu observo [a escola] de uma maneira micro, no 
ambiente em que eu convivo. Mas eu sei que no geral não é assim. A escola 
não é tão harmoniosa quanto eu sinto, eu percebo, ou talvez eu queira. 
Porque talvez eu viva no mundo de Alice, só enxergando o que eu quero 
enxergar. Talvez seja isso. [...] Então seria a escola... de alguma maneira 
indireta, que tá colocando isso. Ou talvez a escola nunca tenha falado, mas 
ele percebe isso na sala dele com os colegas. Na escola não existe este 
trabalho [com a história e cultura africana]. Agora está se trabalhando o 
projeto sobre a África, com o continente africano. Mas eu nunca vi nenhum 
trabalho nessa linha, nenhuma preocupação nessa linha de mostrar o negro 
de outra maneira. [...] Eu nunca percebi na escola do meu filho uma 
preocupação em desfazer a imagem negativa do negro, ou a imagem dele 
apenas como força de trabalho, na condição de escravo. Na minha prática já, 
na minha sala de aula, eu já fiz esse trabalho e percebo isso na escola, mas 
na instituição particular, pelo menos nessa em que meu filho estuda, eu 
nunca percebi. Eu percebi que isso tava acontecendo, então depois eu fico 
me policiando porque, por exemplo, os negros vieram do continente 
africano, não são os escravos, e eles não eram escravos, se tornaram escravos 

                                                 
45 Palavra inglesa que significa anúncio em forma de cartaz. 
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no Brasil, eles foram escravizados, então isso eu tô sempre me policiando e 
colocando pros meus alunos. 

A professora relatou sobre possíveis reflexões que a demanda disparada pela lei lhe 

suscitaram, e mudanças em sua prática que foram provocadas desde então. 

Há muito tempo que eu venho querendo, era uma necessidade até minha. 
Essa lei era uma necessidade que eu tinha, porque desde que aconteceu 
aquilo comigo na praia digo: “-Eu tenho que ir pra sala de aula, e tenho que 
tentar mudar isso, pra que não continue acontecendo.” Então desde o 
primeiro momento, antes da lei, que eu fui para a sala e ainda não se 
trabalha, mas eu buscava sempre. Eu ia fazer um trabalho com eles e mostrar 
pessoas negras, e mostrar que pessoas negras também compram, comem. 
Que eles eram negros e que compravam, consumiam, independente de só ter 
na revista brancos. Então era uma necessidade muito que eu tinha. Agora 
uma necessidade também era essa questão da reflexão das palavras, que eu 
comecei, depois da lei, a me policiar, porque é uma atitude... você se diz não 
racista, mas o seu discurso é racista. Porque você ouve tanto na televisão, 
você vê tanto isso que você pensa que aquilo não tá te atingindo, mas vira e 
mexe você acaba reproduzindo aquilo. Então a partir da lei eu fiquei mais 
atenta ao que eu falo e como eu falo.  

De qualquer forma, sabemos que nem sempre as atividades que o professor propõe surtem o 

efeito desejado, nem chega aos alunos como deveria. O professor muitas vezes é obrigado a 

experimentar um sentimento de frustração muito grande, que pode levá-lo a desistir do 

enfrentamento destes desafios que o cotidiano lhe impõe e resolvem voltar às suas práticas 

antigas, que não exigiam tanto esforço. Neste contexto, a persistência acaba sendo uma 

característica importante. Seu relato revela isso e mostra que com o tempo as estratégias são 

aperfeiçoadas e os resultados aparecem. 

No início, quando eu entrei, que a turma já era... era uma turma 
problemática, muito tempo sem professor, então violenta e muito grande, e 
essa questão da aceitação...de dizer você é negro, eu sou negro. Então eles 
tinham, muita resistência quanto a isso... era uma luta praticamente para 
ouvir isso, não aceitavam... então isso foi frustrante pra mim no início, mas 
de tanto bater na tecla, pelo menos uns dois da turma se aceitaram, dessa 
primeira turma. Já com os outros não, a coisa já foi diferente. 

É um trabalho... um curso de formação para os professores seria necessário, 
necessário mesmo que isso aconteça. Porque eu... fica no senso comum, eu 
sempre me espelho em mim, o que eu quero, eu, na situação de negra, o quê 
que eu quero? Que o que me aconteceu não volte a acontecer. Então se eu 
vou fazer um trabalho de pintura com os meus alunos, digo: - Olha você vai 
pintar, vai desenhar. Olhe pra você, eu quero que você desenhe alguém 
parecido com você. Se é um desenho pronto e você vai pintar, eu não quero 
aquela menina da tv não, eu quero você, eu quero um que pareça com você, 
seu cabelo, sua cor, sua pele. Qual é a cor? Então eu tô sempre tentando 
fazer esse direcionamento com meus alunos. É claro que nem sempre você 
consegue, tem aqueles que você diz: - Eu quero que você pinte parecido com 
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você! Ele pinta a menina loira. Aí você pergunta por que, ele diz porque ele 
quis, porque eu acho bonito. - Mas você também é bonita! Mas ela não se vê 
assim. Então é um outro trabalho que você vai fazendo com a esperança de 
que no final você tenha resultado. 

Para concluir vale apresentar sua reflexão sobre a importância da identidade do professor 

neste processo. A questão da percepção de si e do outro aparece como fator importante, tanto 

para os profissionais negros, como para os não negros. Aqui também fica evidenciada a 

importância de referências positivas de educadores. Do exemplo como fundamental na 

formação e na prática docente. 

Eu acho que quem não é [negro] deve ter uma dificuldade bem maior. Eu 
percebo isso. É que quem nunca sentiu na pele, nunca se preocupou com 
isso, como é que agora de repente ela vai se preocupar com um problema 
que não é dela? Mais ou menos esse tipo, ela acha que não é dela, que não 
diz respeito a ela porque que ela vai se preocupar? Ela até tenta, mas não é a 
mesma coisa de quem já sentiu na pele, quem tenta mudar. É eu acho que 
isso é o diferencial. Quando você falou em formação eu lembrei que na 
faculdade eu tive uma professora chamada... Narcimária, então ela defendia 
muito essa questão do negro em tudo que ela falava. Você via muito isso, 
então isso fez também com que eu despertasse muito pra essa questão. 

 

1.4.2 Layla – Nascida de noite 

 

Mulher, amarela/indígena46, 32 anos. Licenciada em Pedagogia com habilitação em 

Magistério pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) em 1999. Tem curso de 

especialização incompleto em Psicopedagogia pela Segmento e atualmente cursa Nutrição 

pela Faculdades Integradas da Bahia (FIB). Atua no magistério há oito anos e na RME de 

Salvador há quatro. Optou pela comunidade de Canabrava pela proximidade da sua 

residência, bem como a maioria dos professores. Antes de dar aulas lá, atuou como professora 

em escola privada no Pará, seu estado de origem, e durante três meses em outra escola da 

RME no bairro de São Cristóvão, também na periferia da Salvador. Layla salienta que ser 

professora não foi uma escolha, seu desejo era cursar Psicologia. Cursou Pedagogia por mera 

conveniência, pois precisava ingressar no ensino superior e por este curso ser mais próximo 

daquele que desejava. Ela também relata que não gosta de ser professora, justificando com a 

alegação de que “o contexto favorece negativamente”.  

                                                 
46 Diante da dificuldade em definir sua cor/raça, a professora optou por considerar-se amarela/indígena. 
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Sua caracterização da comunidade revela as dificuldades enfrentadas no cotidiano e os 

desafios que os profissionais enfrentam ao se depararem com uma realidade até então 

desconhecida, pelo menos em termos de convivência. Também revela o momento de choque e 

quebra de um paradigma construído pela mídia e pelos intelectuais, que vendem para o resto 

do mundo a imagem folclorizada da Bahia como um paraíso racial.47 

É uma comunidade muito difícil de lidar pela questão cultural... pela falta de 
cultura e de educação. Para mim, é outro mundo. [...] Aqui é um bairro 
predominantemente de negros. Quando eu me deparei com as escolas em 
que trabalhei, aqui e lá em São Cristóvão, fiquei assustada. Lembrei de 
Caetano, que dizia não haver racismo na Bahia, que era mais tranqüilo, e tive 
convicção de aqui existia racismo sim. Eu não via predominância de negros 
nos ambientes em que freqüentava, sim em salas de aula de bairros 
periféricos como as que eu trabalho. Bairros violentos e de pobreza extrema. 

E as crianças têm muito preconceito ainda que trazem mesmo de casa, 
porque isso é passado pela própria família. Por todo um histórico. Uma vez 
eu assisti a uma palestra de um professor, e ele tava falando: - Como é que 
eles vão valorizar o cabelo deles, que nunca foi valorizado? Que eles nunca 
viram em nenhum lugar? Se sempre aprenderam que tinha o cabelo bom e o 
cabelo ruim? Então são essas coisas que eles trazem de casa, porque é o que 
eles aprendem, mas não porque os pais sejam malvados, é porque foi o que 
eles aprenderam também, por falta de toda essa identificação de se vê, de se 
enxergar, de se valorizar, de se gostar. Com certeza eles têm um processo de 
identificação negativa. 

Para ela, esta questão fica mais evidente por ser migrante e ter construído uma imagem da 

Bahia que não se converteu em realidade. Como é sabido, este choque é comum entre pessoas 

que vêm de outras regiões e acabam se deparando com uma realidade bem diferente da que é 

divulgada. Este momento é emblemático e provoca reflexões mais amplas sobre o contexto 

brasileiro como um todo. Sua resposta sobre a visão do preconceito no Brasil e o relato sobre 

o testemunho de atitudes racistas evidenciam isso.  

Existe preconceito no Brasil sim. Por todo o histórico. É só ver que em 
ambientes mais pobres existe uma predominância de negros. A mídia é um 
exemplo, quase não aparecem negros. A gente vê que está melhorando... mas 
tem. Não está como deveria, mas está melhor. Acho que isso acontece pela 
falta de conhecimento sobre a cultura negra. Esta ausência é uma forma de 
racismo. 

Quando eu cheguei aqui na Bahia eu não gostei muito logo... me chamavam 
de indiazinha, mas de um termo que me incomodava. Era pejorativo. Teve 
um outro de uma aluna que foi dizer pra mãe que eu não gostava dela porque 

                                                 
47 Entrevista concedida em dois momentos: o primeiro na escola e o segundo no Centro de Convenções da 
Bahia.  
 



127 
 

ela era negra, mas foi por toda uma situação que houve antes disso, então ela 
quis argumentar isso. Mas na mesma hora eu disse pra mãe dela que eu sou 
uma educadora, que eu jamais poderia ter isso na minha personalidade, na 
minha formação, porque se eu tiver esse preconceito eu não posso ser uma 
educadora. Porque eu não posso ver meus alunos divididos em raças e sim 
como um todo, como um grupo que tem sua diversidade.   

Eu mesma já testemunhei atitudes racistas em vários ambientes, inclusive na 
minha família mesmo. Já ouvi pessoas dizerem que não vêm para a Bahia 
porque tem muito preto. 

Sobre o racismo na escola ela diz:  

Não sei dizer bem. Mas eu nunca considerei a priori. Se analisar na 
perspectiva dos conteúdos, existe sim. Outra coisa que evidencia isso são as 
manifestações racistas das próprias crianças. Eles trazem o preconceito de 
casa, que é passado pela família. Eles não se valorizam... tem aquela coisa 
do cabelo bom ou cabelo ruim. Acho que não fazem por mal... isso é porque 
eles não se identificam bem com o ser negro.  

O seu entendimento da lei já demonstra esta preocupação com o aspecto de fortalecimento da 

identidade que esta também visa promover: 

É uma lei que tem o objetivo de resgatar, divulgar a cultura e história do 
negro, de contar o outro lado, não o lado que agente já conhece, o lado da 
escravidão, para que a raça negra se sinta realmente inserida na sociedade. 
No caso, dos que tem preconceito, dos que não se aceitam, porque tem muita 
gente bem resolvida com isso.  

Assim como a maioria dos profissionais, Layla não fez nenhum curso de formação voltado 

para a aplicação da Lei 10639/0348, só participou de palestras. Houve interesse da sua parte 

em fazer um curso logo que começou a sua divulgação, motivada, segundo ela, pelo desejo de 

“conhecer uma cultura tão discriminada quanto a sua”, já que é descendente de indígenas.  

Eu quis fazer o curso em função da lei. Porque foi logo que a lei... eu não sei 
se foi logo criada, mas foi mais divulgada, que o município abraçou e aí pela 
questão também de eu fazer parte de  outro grupo... que eu tenho 
descendência indígena, e também que é um grupo que é muito esquecido, 
sofrido e tal... então eu acho que são na mesma linha, em termos de querer 
resgatar a cultura e valorizar, tal... Agora houve essa modificação aí eles 
fizeram essa inserção aí do índio49. É um problema viu, isso daí. Lá no nosso 
estado mesmo, o que a gente mais vê é descendente de índio que se recusa a 
falar que é. É parecido.  

                                                 
48 A professora passou a participar de um curso promovido pela SMEC em agosto de 2008, com duração de 80 
horas. O mesmo tinha como objetivo dar subsídios para a utilização em sala de aula do caderno de textos, 
elaborado em 2005 por especialistas, e aplicação das diretrizes curriculares da SME de Salvador. 
49 Ela se refere à lei 11645/08 que alterou a lei 10639/03 para a inclusão da história e cultura indígena.  
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Em função desta falta de uma formação específica e adequada, seu trabalho em sala de aula 

fica de certa forma comprometido. Mas ainda assim, procurava lançar mão de alguns artifícios 

que julgava úteis para não deixar de trabalhar a questão e exemplifica com situações 

vivenciadas. 

Eu ainda sou abusada, porque com os meus alunos eu trabalho a questão da 
auto- imagem. Sempre que eu posso, que tenho oportunidade... e lá pelo 
segundo ano eles estão melhores. Não é geral, mas eu acho que melhora 
muito se você trabalhar. Tenho alunos que, ave Maria, você dizer que ele é 
negro... ele é branco. Eles se ofendem se disser que é negro, e falam que um 
tem o cabelo “não sei o quê”, que o outro é isso, e que “a fulana é negra do 
cabelo não sei o quê”... e é isso. Agora, você percebe quando você pega a 
turma. A partir do momento que você vai trabalhando, tentando trabalhar 
isso, vai havendo uma melhora também. 

Eu fazia pesquisas... procurava trabalhar através histórias com personagens 
negros, de pessoas públicas bem sucedidas e que são negras. Eu trabalho 
muito as situações do dia-a-dia, não muito em função de data, mas em 
função de situações do dia-a-dia. Por exemplo, quando há qualquer atitude 
de preconceito na sala eu paro a aula e retomo dali, daquela situação. Aí eu 
vou, aí eu falo, falo de auto-estima, de valorização, de que as pessoas são 
diferentes. Mas é de uma forma muito assim, intuitiva. Porque você tem 
dificuldade de encontrar material. Esse outro lado da história mesmo antiga 
dos africanos, e até de outras versões de quando eles chegaram aqui, não as 
que a mídia divulgou e a história, você não tem acesso. Você tem muita 
dificuldade de ter esse tipo de material. E eu sinto muita necessidade de 
material visual pros meus alunos. Então é mais na base da intuição mesmo e 
da pesquisa. Filmes também, como Kirikou50 que eu trabalhei com eles, aí eu 
fiz bonequinhos de dobradura. Eu vi um outro filme também, mas eu na 
época não tive oportunidade de comprar. Mas eu sinto muita necessidade de 
material, de suporte pra trabalhar. De conteúdo, material, de um suporte, de 
um direcionamento... de você ter aquela gama ali de conteúdo, de material 
pra que você direcione até melhor a lei dentro do dia-a-dia. Nós 
conseguimos algo porque buscamos, mas e os que não buscam? Por 
exemplo, tenho as diretrizes [curriculares] que a prefeitura distribuiu, mas 
não tenho conhecimento nem teórico, nem prático para trabalhar com elas, 
sobre esse material. 

Seu depoimento deixa evidente um problema vivenciado pela grande maioria dos professores. 

Muitos têm boa vontade e de fato buscam subsídios teóricos para garantir a efetividade da lei, 

mesmo que a escola como um todo não demonstre esta preocupação. De uma certa maneira, 

as modificações trazidas pela lei já geraram inquietações em alguns profissionais e isto é 

muito positivo, como a própria relata. 

Com certeza. É uma inquietação no sentido de constatar realmente que a 
história da cultura negra nunca foi divulgada, que não estava nos livros, que 

                                                 
50 Filmes de animação do francês Michel Ocelot que retrata a vida e as aventuras de um menino africano.  Já 
foram feitos dois filmes: Kirikou e a feiticeira e Kirikou e os animais selvagens. 
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a gente não tinha esse suporte pra trabalhar com os alunos na sala de aula. E 
me questionou muitas coisas até, enquanto professor, enquanto pessoa 
também no meu dia-a-dia, no meu convívio. Me provocou muitas reflexões, 
tipo... [risos] eu não sabia que os egípcios eram africanos, eram negros. Eu 
soube uma vez, mas aquilo ficou e eu só vim refletir sobre isso na época 
dessa lei. Aí que eu vim recordar que um professor tinha dito, mas que isso 
não era valorizado, eu também não me preocupava com essa questão. Aí 
então me provocou essas questões com relação à mídia, que tem poucas 
personalidades na mídia, que nos telejornais é muito difícil, assim... ver um 
apresentador [negro] é muito difícil. Eu passei a olhar em volta, porque você 
tem noção, mas não se atenta a isso, não se prende mesmo, não coloca aquilo 
como objetivo. Uma reflexão que eu passei a fazer também depois da lei foi 
quanto de pessoas com nível superior negra, porque era raro praticamente eu 
ver... um médico negro por exemplo. Hoje em dia, eu já acho mais comum, 
mas até um tempo atrás era mais complicado. Uma família bem-sucedida 
negra. Eu estudei em escola particular e era difícil você ver uma família 
negra. A partir da lei, eu já foquei muito mais nisso tudo. Da questão do 
cabelo, eu também a passei a fazer reflexões assim... na minha opinião, eu 
acho que ter liberdade é você escolher. Se luta por uma liberdade, em que 
você quer impor regras pras pessoas seguirem deixa de ser. Então, eu já 
assisti palestras que falavam: - Ah, porque o negro dá chapinha no cabelo. 
Mas eu acho que fica livre também. Tenho minhas opiniões a respeito. E eu 
acho assim, que tudo isso deve servir pra que a gente se respeite e não pra 
que a gente se separe cada vez mais.  

Quanto aos desafios superados e aqueles a serem vencidos na abordagem da temática na sala 

de aula ela disse: 

O ganho é que os alunos hoje em dia conhecem um pouco mais o sentido da 
palavra preconceito, porque antes eles não conheciam muito. Hoje em dia 
quando ocorrem essas atitudes na sala eles mesmos já se colocam, dizem que 
é preconceito certas atitudes com relação à raça negra... os alunos se 
colocam identificando situações. O desafio maior é que falta conteúdo, de 
material, de uma gama maior, pra que eu realmente tenha mais histórias pra 
contar, mais personalidades pra mostrar. Porque eu mesmo não conheço, 
entendeu? A gente sabe de Zumbi, mas Zumbi todo mundo sabe. 
Provavelmente têm outros que a gente nem conhece que se destacaram, que 
foram bem sucedidos. Mas com relação a isso o que falta mesmo é isso, é 
essa falta de conteúdo, de material, de suporte pra você trabalhar. E também 
com relação à família. A gente deveria ter um direcionamento pra estas 
famílias também. Porque a gente ensina em sala, a gente trabalha em sala e 
aí o aluno volta pra casa dele e vai ouvir as mesmas coisas. Então coisas a 
serem vencidas. Eu acredito que é a partir disso, porque se hoje a gente tem 
muitas pessoas da raça negra ou da raça indígena que têm a baixa-estima é 
porque justamente isso não foi trabalhado na escola. Eles não tiveram esse 
suporte de identificação, de se encontrar. Então eu acho isso 
importantíssimo, que é o caminho mesmo, até porque eles são menores e 
serão os adultos mais pra frente. Eu sinto falta disso, por isso que na época 
eu busquei a opção curso, porque eu queria ter mesmo esse conhecimento 
mais aprofundado disso. Eu sabia que lá eu ia encontrar, eu podia não 
encontrar tudo, mas eu ia encontrar muita coisa que eu não tenho com 
certeza.  
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1.4.3 Makena – A feliz  

 

Mulher, 45 anos, branca. Recém-formada no curso Normal Superior pela Faculdade Jorge 

Amado. Atua como professora há quase 25 anos51. Ingressou na carreira muito cedo e isso foi 

só possível porque fez o magistério e antes a lei não exigia nível superior para atuar nas séries 

iniciais. É a professora mais antiga da escola Municipal de Canabrava, onde trabalha há pelo 

menos dez anos. Ser professora para ela foi uma escolha e a ida para o bairro também, visto 

que, diferentemente dos demais, reside longe. Em virtude de problemas de saúde, hoje pensa 

em mudar, principalmente porque falta pouco para aposentar-se e deseja ter mais 

tranqüilidade. Diz que conhece quase todos da comunidade e já viu muito professor entrar e 

sair da escola porque “não agüenta o tranco”.  

Seu contato próximo e por um longo período com a localidade lhe permite ter um olhar 

diferenciado, mas ao mesmo tempo fiel da clientela com a qual atua.52 

Estou aqui há muito tempo. Ensinei aos pais da maioria dos meus alunos, 
alguns avós até... porque o pessoal aqui tem filhos e netos muito cedo. É 
uma comunidade muito difícil realmente, porque é muito sofrida também. 
Você já pensou o que é viver do lixo? Durante muito tempo foi assim que 
eles viveram, do que catavam no lixão. Depois que a prefeitura resolveu tirar 
o lixão muitos deles não sabiam o que fazer, como viver dali em diante. Hoje 
ainda tem muita gente que, mesmo sem o lixão, ainda vive do lixo, e o pior... 
se alimentam dele. Eles passam fome de verdade, então o que pra nós não 
serve, pra eles é coisa boa. Já vi várias vezes alunos daqui da escola 
comendo nos latões de lixo dos prédios de condomínio aqui perto. Eles 
ficam com vergonha e se escondem às vezes, mas esta é a realidade deles. 
Uma triste realidade, mas é verdadeira. Então eles são rudes... não gostam da 
escola, a maioria. Porque também não vêem nela a possibilidade de melhorar 
de vida. Convivem com a violência diariamente... aqui a violência cresceu 
muito. Então acho que fica difícil ser diferente do que são.   

Quanto à configuração racial da comunidade, seu relato é bastante interessante, 

principalmente porque traz dados que dizem respeito não só à percepção dela, traz também 

evidências de como esta questão é vista e é tratada por eles. 

                                                 
51 A professora está prestes a se aposentar.  
52 Relato concedido numa tarde de sábado do mês de julho de 2008, em sua residência.  
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Não se respeitam, têm uma auto-estima muito baixa. Com relação ao fato de 
serem negros, eles não aceitam... ninguém quer ser negro, até quem não tem 
como dizer que não é ainda diz!! Isso chega até ser engraçado algumas 
vezes... No censo escolar foi que a gente viu bem isso. Quando 
perguntávamos aos pais qual era a cor da criança, eles diziam qualquer coisa, 
menos preto. Às vezes nem dizem pardo, dizem logo que é branco e você 
tem até vontade de rir... ou chorar. A gente sabia que a criança era preta, mas 
os pais não admitiam... pareciam que tinham vergonha. Aí a gente tem que 
colocar o que eles dizem... não pode mudar. Mas se você fosse colocar por 
sua conta, ao pé da letra... todo mundo aqui é preto ou pardo. Mas como eu 
disse antes, eles se envergonham disso, parece que ser preto ou pardo é um 
defeito, é algo que te desqualifica. Como eles já têm tanta coisa que os 
desqualifica, fica complicado admitir mais uma coisa.  

Sobre o preconceito racial no Brasil, sua opinião não difere da maioria. Mas também traz um 

elemento novo, que é o preconceito de classe, muito propalado para escamotear a questão 

racial. Costumeiramente ouve-se, principalmente nas discussões sobre cotas, que o 

preconceito no Brasil não é de raça e sim de classe. Também já dá mostras do problema do 

despreparo e das abordagens genéricas que são utilizadas pela maioria dos professores. 

Aqui existe preconceito sim. Mas eu acho que as pessoas discriminam pela 
classe, principalmente. O branco pobre tem o mesmo tratamento que o 
negro. A questão é que é difícil você encontrar uma pessoa que seja branca 
de verdade, e pobre. Eu acho que os próprios negros se discriminam mais... 
aqui na escola por exemplo eu já cansei de ver as crianças trocando ofensas, 
chamando o outro de macaco, de cabelo de bombril53, de neguinho do bozó. 
Já vi criança não querer sentar perto, pegar na mão ou brincar com os 
coleguinhas negros. Aqui os que se acham brancos ou têm um cabelo 
melhorzinho, se sentem melhores que os negros e que têm cabelos crespos. 
Mas acontece que eles têm esse problema maior que é a pobreza. Por 
exemplo, os meninos que os pais são catadores sofrem muita discriminação. 
Eles às vezes são até cruéis uns com os outros. Eu fico impressionada e 
quando acontece não sei muito o bem o que fazer... dou bronca, digo que isto 
não está certo, que somos todos iguais por dentro, que cada um tem que se 
orgulhar do que é, mas não encaro a questão de frente. Não sei como lidar 
com esta situação, então acabo me esquivando do debate maior. Sei que 
posso estar errada, mas é assim que faço... não saberia agir de outra maneira. 

Em sua fala a professora admite que não sabe se o que faz é certo ou não, ou como fazer 

melhor. Sua justificativa é a que todos costumam utilizar e têm razão.  

O professor não é preparado para lidar com situações como esta, a 
universidade não dá conta disso. Imagina eu que me formei há tanto tempo e 
nunca tinha colocado o pé numa universidade? Apesar de que, estou fazendo 
agora o Normal Superior e continuo sem ver isso por lá. Os professores não 
tocam neste assunto e nem nós levamos isso como demanda, como 
necessidade. Na verdade, cada um se vira como pode, segue a intuição como 

                                                 
53 Cabelo bombril, palha de aço para uso doméstico, é um termo pejorativo usado para “ofender” quem tem os 
cabelos crespos.  
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costumamos dizer. Eu sei que isso nem sempre dá certo, mas é o jeito que a 
gente encontra.  

Sobre o racismo na escola, sua resposta também não difere muito da maioria. Lá, as 

manifestações de racismo ocorrem sempre por parte das crianças e seus familiares. Nem a 

escola como instituição, nem seus atores – professores, gestores e funcionários – têm qualquer 

tipo de atitude que possa ser considerada racista. Tratam todos sem diferenciação. A escola 

continua não sendo lugar “destas coisas”. Parece que existe uma aura de cumplicidade que 

acaba escamoteando a realidade. Na escola, sobre racismo, o que prevalece é a lei do silêncio. 

Eu nunca vi. Se eu disser que já presenciei qualquer coisa estaria mentindo. 
Mas aqui seria até difícil, porque tudo mundo é negro. Mas se a gente for 
pensar direito, sempre tem aquela preferência. Mas é só com o aluno que é 
mais inteligente, comportado ou vem limpinho para as aulas. Isso aqui é 
muito forte realmente, até porque a maioria dos meninos aqui não tem muito 
cuidado com a higiene. Aí vez ou outra você percebe um professor sem 
querer abraço ou muito contato com estas crianças. Mas eu acho até 
normal... a gente fica com medo porque eles têm muito problema de pele 
pela falta de higiene. Mas por causa da cor eu não vejo não. 

Também não acho que a gente não trabalhar sobre a temática seja 
preconceito. A gente sempre aprendeu desse jeito e não teve problema 
algum. Só ouvíamos falar dos negros na época do treze de maio ou no 
folclore e nada mais. Nem por isso somos preconceituosos. Hoje tem se 
falado muito nessa coisa toda, mas pra falar a verdade, acho que fazem 
tempestade em copo d’água. Acho que se começar a transformar isso num 
bicho de sete cabeças é que a coisa pode se complicar. Vamos colocar 
preconceito aonde não tem e criar uma tensão desnecessária entre negros e 
brancos. 

O seu conhecimento sobre a lei 10639/03 é rudimentar. Não demonstra muito interesse na 

abordagem da temática e questiona a necessidade da mesma. Refere-se mais à “novidade” do 

tema transversal Pluralidade Cultural54.  

Desde que inventaram o negócio lá da pluralidade cultural, antes dessa lei, 
eu tenho me virado para cumprir com o que a secretaria exige. Eu estava 
apenas acostumada a falar do negro na ocasião do folclore ou do treze de 
maio, e mesmo assim com as coisas que têm nos livros didáticos e que agora 
estão dizendo que está tudo errado. Sinceramente, eu pesquiso, mas não acho 
muita coisa... é muito difícil. O pior de tudo é que você tem que desconstruir 
um monte de coisa e isso nunca é fácil. Então fico nesse conflito... eu até 
queria fazer um trabalho bom com isso, mas é muito complexo. De 

                                                 
54 A professora se referia à cobrança da SMEC para que os professores trabalhassem com o tema Pluralidade 
Cultural nas escolas, inclusive acompanhando a realização das atividades no decorrer do ano, para que não 
fossem feitas apenas em datas comemorativas ou momentos pontuais. Bimestralmente cada escola envia à 
SMEC cópias dos planos de aula e demais registro das atividades desenvolvidas. Tais ações são justificadas pela 
Secretaria como uma forma de garantir o cumprimento da lei 10639/03 e também têm o propósito de 
compartilhar as ações que vêm sendo desenvolvidas através da troca de experiências entre as escolas.   
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verdade... não é nem um pouco simples, principalmente porque tem um 
monte de coisa que eu não concordo. Mas aí a gente tem que fazer... mas eu 
acho que tem que fazer direito e pra isso a gente precisa de preparo e até 
agora não tivemos. 

Neste momento ela toca na questão da formação, reconhecendo a necessidade de ações desta 

natureza para subsidiar os professores no tratamento adequado da temática. Apesar de não ser 

muito simpática a idéia de uma lei que exija sua inclusão no currículo, ela reconhece a 

importância da formação para que este processo se dê de maneira eficaz. 

Eu acho a formação crucial. Se querem que a gente faça o negócio direito 
têm que dar condições pra isso. Não adianta exigir sem dar condições. Aí 
acontece que o professor faz as coisas do jeito que ele acha que é certo e de 
repente vem alguém e diz que não é nada disso. Você faz as coisas na maior 
boa vontade e depois vem gente questionando a validade do que você faz. Eu 
mesma já passei por isso... e não gostei nem um pouco. Mas se eles não dão 
o material, como podem exigir que a gente faça o negócio direito? Se na 
faculdade não aprendemos sobre isso? Aí fica difícil... eu não acho isso nem 
um pouco justo. É muito injusto... principalmente com gente como eu que já 
faz a mesma coisa há anos e nunca foi questionado. É muito difícil mudar 
depois de mais de vinte anos com uma prática. Eu sinto muito isso... essa 
dificuldade. Nunca tive nenhum curso sobre negros, e como eu já estou 
prestes a me aposentar, nem me dão esta oportunidade. Na verdade, aqui 
nesta escola, nem os mais novos eu soube que fizeram. Eu já participei de 
palestras que ajudam a pensar melhor sobre o assunto, mas de conteúdo 
mesmo nada. 

Quando fala sobre o trabalho dos conteúdos na sala de aula a professora ressalta o papel dos 

colegas, que ajudam a vencer ou pelo menos minimizar as dificuldades da falta da formação. 

Neste sentido, a união do grupo fica como grande diferencial para superação das limitações 

impostas pela carência de informações. 

Para mim a salvação são as colegas mais novas, cheias de gás, que adoram 
uma novidade. São elas que me salvam. Eu não chego a receber materiais 
diretamente, mas têm os projetos que são adotados pela escola e a gente 
troca informações. Tenho vários exemplos disso, e pra mim é um desafio 
grande conseguir acompanhar elas. Mas eu acho importante toda a escola se 
envolver, então eu me envolvo mesmo. Sei que acabo ficando isolada, 
primeiro por causa da localização da minha sala e segundo pelo fato de eu 
ser bem mais velha... mas meus alunos não deixam de participar dos 
projetos. Aquele da “menina bonita do laço de fita”55 foi muito bom. Eu 
acho que o resultado foi muito bom. Como eu trabalho com educação 
infantil fica mais fácil, porque é mais arte... não precisa discutir muito, 
aprofundar nada. Eu só não gosto quando tem que incluir aquelas coisas de 
religião. Essa pra mim é a questão mais delicada... porque eu sou evangélica. 

                                                 
55 Livro de história infanto-juvenil publicado por Ana Maria Machado. 
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Mais uma vez sua fala traz aspectos importantes de serem analisados, neste caso a questão da 

religiosidade, tão presente quando se fala em cultura africana. Este costuma ser apontado 

como o maior entrave, e neste caso em particular, pelo fato da professora ser evangélica.  

Eu realmente tenho dificuldades pra tratar da questão religiosa, pois sou 
evangélica e não gosto de tocar nesse assunto, até mesmo porque não tenho 
conhecimento e, pra dizer a verdade, não gostaria de ter. Tem alunos que as 
famílias são adeptas do candomblé, mas que escondem isso por vergonha. 
Eu até gostaria de saber mais sobre a história e cultura afro, mas se isso 
implicar em ter que estudar a religião já fica mais difícil. Como é que eu vou 
falar bem de uma coisa que eu não acredito e chego até a não gostar. Acho 
que seria hipocrisia... sei que professor não pode agir assim, mas não sei 
como fazer. Eu não gosto de ver estas coisas... os professores, às vezes, 
fazem isso: vestem as crianças de orixás e fazem as danças; trazem tambores 
pra cá... aí eu não participo. Deixo meus alunos participar se quiserem, mas 
eu não. Aqui tem muita criança evangélica também que não gosta e não 
participa... e os pais proíbem também. Eu sei que tem muita gente de 
candomblé na escola, mas eles escondem. As crianças mesmo dizem que é 
coisa do diabo... e nessa hora eu não me meto muito, só não quero discussão 
na sala. Procuro sempre evitar o conflito, encerro o assunto e pronto. 

Sobre as diretrizes curriculares sua resposta deixa claro que muito pouco se trabalha e utiliza 

o documento como deveria. Isto não é um problema desta escola ou desta professora, é um 

problema geral que faz com que os documentos criados para auxiliar a prática dos docentes 

sejam documentos “de gaveta”. 

Aqui a gente recebeu um exemplar sim, eu não posso negar isso. Mas para 
falar a verdade, eu nunca li... passei os olhos apenas, mas nunca li. Agora 
posso até fazer isso... não só acho que posso, como devo. [risos]. Acontece 
que eu acho que não adianta você entregar um monte de papel pra nós, que 
já temos bastante. Tem que sentar, discutir, sugerir... a gente já tem que dar 
conta de tanta coisa... Sabe de uma coisa... nós professores somos quase 
burros de carga. O pessoal chega e só joga um monte de coisas nas nossas 
costas e pronto, querem que a gente se vire. Assim não dá... é muita coisa 
pra dar conta. A gente já tem que fazer um monte de papel aqui na escola... é 
mãe, médica, psicóloga, babá... é tudo! [risos]. Isso tudo cansa... além de 
tudo a gente ainda tem nossa família pra cuidar. Se você pensar bem é muita 
coisa... muita exigência para um ser humano só. Como é que eu vou colocar 
um negócio em prática que eu nem sei como e pra que surgiu... se eu não 
concordo com um monte de coisa que tá lá? Isso cansa... eu já estou bem 
cansada de tudo. Você já pensou o que é você estar no fim de carreira, no 
bom sentido [risos] e ter que encarar uma dessas? Pra mudar esse negócio de 
racismo o Brasil tinha que nascer de novo. Um país que nasceu errado não 
vai mudar de uma hora pra outra! 

Desta maneira ela conclui seu relato ainda acrescentando sobre os desafios que julga que terão 

que ser enfrentados. Sua visão é relativamente pessimista e normalmente isso é atribuído ao 

fato de ser uma profissional em fim de carreira. Normalmente, os que se incluem neste perfil 
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não vêm muita possibilidade de mudança, já que com sua experiência viveu muitos 

“modismos” na educação. 

Para mim, o desafio é levar isso a frente. Foi tanta novidade que eu já vi e 
tive que me adequar, que fica difícil acreditar que esta vai vingar, 
principalmente por ser uma coisa muito delicada e ter um monte de gente 
que não concorda. Acho que vai ser que nem o construtivismo que nos 
enfiaram goela abaixo um tempo atrás e depois viram que não dava muito 
certo por aqui e acabaram voltando atrás. Na época que inventaram isso, eu 
lembro que cada dia chegava uma ordem nova... tem que etiquetar tudo na 
escola, depois tinha que tirar todas as etiquetas, tem que colocar o alfabeto 
na parede, depois tem que tirar tudo de novo. Isso é muito cansativo. Eu não 
quero ser pessimista não, mas acho que daqui a algum tempo vai acontecer o 
mesmo com essa lei. Pra falar a verdade, acho que só onde tem muito negro, 
como aqui, por exemplo, é que tem tanta cobrança. Duvido que lá pelo sul 
seja assim... só tem branco! Eles não querem nem saber de cultura africana... 
querem deixar tudo como foi até hoje. Sabe que até os meninos mesmo 
reclamam? Já vi professor falar que aluno falou assim: - Ah professora, esse 
negócio de negro de novo?? Agora a senhora só fala disso?? Você vê... nem 
eles querem saber da história deles mesmos. Eu acho que esse é o grande 
desafio... mas eu vou deixar pra vocês que estão jovens. Eu já estou caindo 
fora. Já dei duro demais e não vi nada mudar. Espero que tenham mais sorte, 
espero que a mudança aconteça de verdade e que a gente possa ter uma 
sociedade menos desigual. Espero que meus netos possam viver em uma 
sociedade onde não exista mais nenhum tipo de discriminação... eu acho 
muito difícil, mas não devemos perder a esperança. Espero que assim os 
negros passem a se valorizar, porque este trabalho tem que começar é com 
eles primeiro. 

 

1.5 MERGULHAR EM SI PARA CONHECER O OUTRO 

 

Neste momento serão apresentados os relatos dos professores da Escola Comunitária de 

Canabrava, que participou do projeto piloto do Ceafro. Como esta experiência ocorreu no ano 

2000, muita coisa mudou: a escola e, principalmente, os professores. O que poderia ser 

inicialmente um fator de dificuldade, se configurou como um ganho, porque foi possível 

perceber as marcas que uma formação ocorrida há mais de oito anos tinha deixado nestes 

profissionais. Desta maneira, teremos condições de perceber como o processo foi marcante 

para os professores e também os seus ecos, tanto no desempenho profissional, quanto nas suas 

percepções de si e do outro. 
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1.5.1 Kamau – Guerreiro Quieto  

 

Homem, negro, 38 anos. Licenciado em Pedagogia pela UNEB em 1999 e especializou-se em 

Metodologia da Pesquisa em Educação pela mesma instituição no ano 2000, o mesmo que 

marca seu ingresso na RME de Salvador. Antes disso também foi professor em escola privada 

durante três anos e atuou como estagiário por dois, na mesma escola pública que hoje dirige. 

Sua escolha do local de trabalho, assim como da maioria dos demais professores, também foi 

em função da proximidade com a residência.  

A caracterização que faz da comunidade não difere muito dos demais que convivem 

cotidianamente com ela56: 

É uma comunidade carente de tudo: afeto, serviços públicos, atenção. É 
muito agressiva, mas quando se é agressivo. É 99% negra, como a maioria 
da população de Salvador. 

Sobre a existência de racismo no Brasil afirmou: 

Com certeza existe sim, principalmente em Salvador, por incrível que 
pareça. Aí entra a mídia, que tem um papel muito grande na não aceitação da 
sua imagem pelo negro. O Brasil é um país muito preconceituoso e isso fica 
evidente o tempo todo, mas as pessoas preferem fazer de conta que não 
percebem. É difícil ter que admitir este tipo de coisa, então é melhor fazer de 
conta que ela não existe.  

Eu mesmo já presenciei atitudes racistas nos alunos aqui da escola. Nós 
procuramos intervir da maneira que podemos, mas encontramos muita 
resistência. No início, foi bem difícil, mas hoje já está melhor. 

Faz uma avaliação da Lei 10639/03 apontando alguns indícios dos problemas enfrentados por 

quem está presente no cotidiano da escola e tem o dever de torná-la realidade, principalmente 

porque atende a uma clientela majoritariamente negra. 

Muito importante, muito importante mesmo, porque quando se torna lei, se 
torna obrigatório, e quando se torna obrigatório a pessoa tem que fazer, 
então pelo meio da lei e que nos vamos instituir os costumes , o hábito. Mas 
ainda é muito lenta em função da falta de material...quer dizer falta de 
material e iniciativa do professor de pesquisar, os professores não tem o 
hábito de pesquisar dados, a verdade é essa. Comparando com a escola 
privada nós estamos à frente, a escola privada com certeza ainda não deu o 
passo que nos já demos.  

                                                 
56 Relato concedido em uma manhã de férias do mês julho de 2008, na Escola Comunitária de Canabrava.  
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A escola que o professor atuava, e hoje é gestor, foi selecionada juntamente com outra escola 

próxima como piloto para o curso que estava sendo oferecido pelo Ceafro em parceria com a 

SMEC. Apesar das escolas serem piloto, os professores não eram obrigados a participar, 

mesmo porque o curso envolvia algumas atividades fora do horário de trabalho e sem 

remuneração.  

O que nos levou a fazer o curso foi exatamente por ser uma escola piloto. 
Em 99 nós passamos por esta experiência do Ceafro, juntamente com a 
escola Alexandrina Pita em Pirajá. Aí nós entendemos que teríamos que 
desenvolver um trabalho de diversidade cultural com a nossa comunidade se 
quisermos tê-la como parceira da escola... encarar essa realidade porque a 
escola não pode estar distante, temos que trabalhar em conjunto...escola, 
comunidade, sempre mostrando o que é importante pra elas. 

Então participamos por causa dessa visão nossa de futuro, uma visão que nós 
temos sobre a importância da cultura negra para a nossa formação e para a 
nossa vivência. Por termos o nosso projeto pedagógico, essa previsão de 
trabalhar a cultura negra, então sempre nós estamos atentos a esses cursos 
oferecidos, pra poder trazer pra escola e reforçar o nosso trabalho. 

Em sua avaliação das contribuições trazidas pela formação faz questionamentos importantes, 

trazendo à tona um problema já conhecido, que é a falta de material didático que dê suporte 

ao trabalho do professor nas salas de aula. 

Foi uma experiência muito rica... muito rica. Agora é pena que todo esse 
material passado, que é dado nos cursos não é repassado pra gente... e nós 
sabemos da dificuldade de criar materiais didáticos específicos sobre essa 
questão da cultura e história africana, que nós temos que criar insumos, não é 
isso? Para o trabalho junto aos nossos alunos, sem esse material fica difícil 
você ficar trabalhando em sala de aula com as crianças... e por mais que você 
trabalhe na oralidade é preciso ter o livro lá, que é o instrumento de trabalho 
de qualquer professor, senão o trabalho fica solto, ai o nosso aluno não tem 
facilidade de pesquisa, a não ser aqui na escola, que atualmente nós 
contamos com o laboratório de informática, que foi construído junto com a 
comunidade o ano passado. Eu ainda considero pouco dez computadores, era 
preciso mais dez, vinte pra levar os alunos pra sala com qualidade e não 
botar dois meninos em cada micro. Era preciso ter um em cada micro, pro 
menino ter a comodidade, a tranqüilidade de acessar a internet, fazer suas 
pesquisas, ser orientado, então hoje em dia o laboratório facilita o nosso 
trabalho, que antigamente não tinha essa facilidade. 

É, é preciso o governo estimular a produção desse material, os nossos 
escritores, pesquisadores, estimular essa produção, e aí sim você estaria 
difundindo essa cultura e fortalecendo também ao mesmo tempo. 

Antes de participar do curso ele já desenvolvia atividades com o tema da cultura africana, 

fazendo uso dos livros paradidáticos de histórias infanto-juvenis que, segundo ele, falavam 

pouco e indiretamente sobre o assunto, e exigiam a realização de pesquisas para o 
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enriquecimento do conteúdo. Numa comparação de suas práticas pré e pós-formação, deixa 

clara a importância da troca de experiência entre os professores no processo de melhoria das 

práticas. 

Foi muito bom, porque uma coisa é você tá trabalhando dentro de um 
pensamento seu, outra coisa é você trocar experiência. Ver assim, identificar 
experiências novas que você pode enriquecer a sua prática, seu 
conhecimento, então o momento de troca é muito importante pra o educador, 
professor, professora. Como professor eu sempre sugeria isso ao grupo de 
professoras da nossa unidade de ensino e também como gestor eu estou 
sempre motivando, incentivando através das nossas coordenadoras. E 
quando eu tenho oportunidade de falar pra todos os professores, eu também 
falo a mesma coisa, que é importante o momento de troca porque quando 
você tá trocando informações, relatando experiências em sala de aula você tá 
ajudando o seu colega a enriquecer e se auto-ajudando, porque você vai 
perceber outras práticas interessantes que você não dominava, não tinha 
conhecimento, enfim, é muito importante. Então eu posso dizer que, maior 
contribuição [do curso] na sala de aula foi o enriquecimento da nossa prática 
né? Maior contribuição é isso e até mudança de postura... mudança de olhar 
em relação ao nosso aluno. 

E vai além, na sua avaliação sobre as contribuições trazidas pelo processo formativo em suas 

diversas etapas. 

Os encontros e trocas de experiências foram as partes que eu mais destaco 
como fundamentais, que provocaram mudanças e reflexões. Passamos por 
aquela etapa de construção da história de vida, da identidade negra e foi 
tranqüilo... Pra mim foi tranqüilo, porque quando a gente tem a consciência 
do que somos e de onde viemos né? tudo fica mais fácil, quando nós não nos 
aceitamos, mesmo sendo educador, ai fica tudo difícil, até mesmo dificulta 
ainda mais o trabalho de tá socializando essa idéia junto ao corpo discente. 
Antes eu colocaria uma visão limitada, mesmo porque, até mesmo na 
faculdade, os assuntos que nós damos sobre o assunto é muito pequeno, é 
muito curto. 

O que eu achei complicado é que não tivemos a etapa do acompanhamento 
em sala de aula. Não houve não, só foi mesmo aquele momento presencial, 
lá no curso, mas esse acompanhamento não houve, isso é a grande falha 
tanto dos cursos de enriquecimento, quanto também das práticas da 
secretaria de educação. Do Ceafro, houve o acompanhamento não direto em 
sala de aula, foi acompanhamento depois... de voltar, perguntar como tá 
sendo feito, como tá o trabalho. Esse houve, mas aquele momento presencial 
de ir assistir a aula e perceber os pontos positivos e negativos, não houve. 
Então tem que haver esses momentos, embora o professor se sinta 
intimidado com a presença de uma terceira pessoa, mas eu acho muito 
importante porque esse exercício vale ouro, esse exercício de ser observado 
e ter a sua postura corrigida. 
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O professor fala de experiências de trabalho com a temática africana desenvolvidas em sua 

escola, que já tem contemplado em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) tais questões, e que 

surgiram em função das atividades desenvolvidas no curso Escola Plural. 

São tantas experiências né? [sic] São tantos conteúdos que a gente aprende lá 
de desenvolve cá, né? [sic] Sobre países, a origem de cada... de cada afro-
descendente, que nós sabemos que no período da escravidão vieram vários 
negros de vários países, esse conceito a gente aprende e passa para os alunos, 
de que país que se originaram a maior população negra, nosso país todo, é 
um exemplo bom. A gente fala de seu país de origem, fala que muitos eram 
príncipes, outros eram princesas, rainhas, eles chegavam aqui e se igualavam 
e todos tinham sua cultura omitida e tudo isso a gente passa pra eles. Aí têm 
aquela reação de espanto, de admiração. No início não... eles não receberam 
bem, porque muitos, na época, não se aceitavam como negro...negavam sua 
origem. Mas através de pesquisas feitas com eles dentro da família e na 
comunidade, aí nós fomos percebendo esse movimento de identificação de 
suas raízes, fizemos uma pesquisa onde eles criam uma árvore genealógica, 
identificando os seus antepassados e se identificando. É importante, quando 
você pesquisa, você descobre tantas coisas boas. E uma estratégia muito 
valiosa que deve ser muito usada com os alunos na aula. Essa atividade de 
pesquisa com os alunos e os familiares foi uma das que me marcou muito.  

Já faz parte do projeto da escola, se você pegar nossa proposta pedagógica, 
programa de ação construída na semana pedagógica, na nossa proposta 
pedagógica já consta lá esse trabalho da escola desde 99. Começou com a 
professora e a escola aceitou, e temos a nossa proposta e sempre 
desenvolvemos... é seminário da cultura afro, da consciência negra e depois 
nós fomos modificando, atualizando, vendo e revigorando essa temática, e 
assim ela se incorporou à cultura da escola. Nós temos um histórico, e hoje 
temo o projeto Canções Afirmativas.  

O fato da escola ter participado do projeto piloto do CEAFRO foi decisivo. 
Mas sempre tem que ter uma pessoa que chega e luta por isso, porque se não 
tiver uma pessoa pra tomar iniciativa e puxar o tema e ganhar adesão do 
grupo, você não consegue. Mas a gente conseguiu. 

Assim avalia os resultados destes trabalhos com as crianças, em termos de conquistas e de 

desafios já superados e os que ainda estão por vir. 

Minha avaliação do resultado foi... foi gratificante porque percebemos a 
mudança no comportamento dos alunos. Não é uma mudança assim a 
professor 100% não, aí estaremos sonhando demais, né? Mais assim, 
mudanças se você faz um trabalho numa sala que tem 35 alunos, se você 
consegue essa mudança em 5 ou 10 alunos você percebe que valeu a pena, 
porque as coisas não acontecem assim rapidamente, é tudo uma construção, 
um período e tudo na educação leva tempo... por isso que nossos políticos 
não investem pesado, como deveriam investir. Educação exige tempo pra ver 
o resultado, político que ver o resultado imediato. 

Mas o desafio superado é a própria aceitação do próprio professor de 
trabalhar o tema, o [desafio] a ser superado é o material que ainda é uma 
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grande dificuldade nossa, material, livro didático que venha falando sobre 
nossos heróis, o pessoal negro que se destacaram e que foi tudo isso omitido 
e que várias pesquisas já têm acesso a esse conhecimento, mas ainda não foi 
transformado em livros e distribuído para o nosso trabalho, porque você, sem 
uma ferramenta, fica limitadíssimo. Então são duas coisas: falta de material e 
iniciativa do professor de pesquisar, os professores não têm o hábito de 
pesquisar dados, a verdade é essa. Acho até que tem resistência, a questão da 
resistência, a questão da falta de iniciativa da pesquisa, que hoje o educador 
tem que ser um pesquisador, o educador que não é um pesquisador não é um 
educador. 

A avaliação que faz do projeto deixa evidente sua frustração em função da carência do 

acompanhamento em sala de aula, etapa que estava contemplada no projeto original do curso 

e acabou não ocorrendo. 

Minha avaliação do projeto Escola Plural é nove. Só não é dez porque faltou 
o acompanhamento em sala de aula. A única crítica que eu tenho é essa falta 
de acompanhamento na sala de aula, que você precisa ter mesmo. E tem 
mais, o professor tá levando o conhecimento adquirido para o aluno, e por 
mais que você passe a formação para o professor, chega na sala ele pode 
fazer o que quer, não existe controle nenhum sobre esse trabalho em sala de 
aula. E nós sabemos que quando se gasta, e sempre se tem um gasto de fora, 
todo investimento que não é aproveitado, vai tudo por água a baixo, então 
esse controle de sala de aula que não existe é um problema.Ao concluir, 
outro aspecto ressaltado é a dificuldade em levar os conteúdos para a classe, 
em que mais uma vez se toca na questão da falta de material de suporte.  

Ao concluir, outro aspecto ressaltado é a dificuldade em levar os conteúdos para a classe, em 

que mais uma vez se toca na questão da falta de material de suporte.  

Esse processo pra gente é o que mais me deixa é... chateado, porque você vê 
toda aquela riqueza no curso e o acesso não se torna palpável, material 
produzido e distribuído com a comunidade escolar, nosso alunado... A gente 
fica se sentindo assim limitado, limitado porque eu acho também que agente 
tem esses cursos e o pessoal, os formadores tem que proporcionar esse 
material, pelo menos para as escolas, ou a escola que está entrando em fase 
experimental. Não ficamos com nenhum material em mãos. Sempre 
referências bibliográficas de consulta e de pesquisa, mas em mãos não, nem 
mesmo material pra gente distribuir para os nossos alunos não. Acho que 
tem que ser o principal. Quando acontece um curso desse você tem que 
proporcionar esse material pra os alunos par você trabalhar com sua turma 
porque aí você já leva pronto, muito mais fácil você socializar. Uma coisa é 
você ouvir, escutar, pesquisar, produzir esse material, porque a escola não 
tem esse conhecimento de produzir. Já houve uma tentativa aqui, não 
especificamente sobre o Ceafro, mas já teve a tentativa de nós produzirmos 
nosso próprio módulo, com a nossa idéia de ensino, de aprendizagem pra 
gente passar para a nossa turma do modo da escola, com conteúdos 
específicos básicos que agente acha que deve ser desenvolvido com os 
nossos alunos, a nossa realidade, mas não tem condições de produzir, o que a 
escola recebe é pouco, mal da pra gente se manter, e nós já conhecemos a 
nossa realidade, então se torna assim um entrave pra o nosso sucesso.  
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1.5.2 Aisha – A Estimada 

 

Mulher, 42 anos, parda. Licenciada em Pedagogia pela UFBA em agosto de 2007. Tem 23 

anos de profissão. Começou na RMS aos 18 anos ao concluir a formação em magistério. Diz 

não saber fazer outra coisa e gostar realmente do que faz. Antes de atuar em Canabrava, onde 

está há cerca de doze anos, deu aulas nos bairros da Boa Viagem e Massaraduba na cidade 

baixa. Sua mudança se deu em conseqüência da mudança de residência, que resultou numa 

dificuldade de deslocamento até esta região. 

Logo no início desta entrevista, foi interessante perceber a dificuldade da professora em se 

identificar quanto a raça, que reflete a angústia de muitos57. 

Eu sou parda né? Parda nada... é uma coisa tão feia! Meu Deus do céu... 
Nossa, me ajuda aí! Eu sou negra mesmo, minha origem é negra mesmo viu. 
Negra com muito orgulho. 

Sobre a comunidade, ela avalia: 

A comunidade de Canabrava é uma comunidade difícil, é uma comunidade 
que ainda não tem essa preocupação ainda com a educação dos filhos, sabe? 
É ausente na escola. Mas eu particularmente não tenho problemas com a 
comunidade, eu já tô aqui há quase 12 anos e nunca tive problema. 

Com relação à configuração racial faz suas críticas: 

Eles não se aceitam como negro. Ainda tem muita resistência nessa coisa. 
Quando você faz mesmo um levantamento durante a matrícula, que você 
pergunta sobre a raça, eles ainda não se identificam como negro, eles sempre 
querem ser... dizem que tem a pele clara. Cultivam muito essa questão de 
alisar o cabelo, não assumem o cabelo que têm, não assumem a cor da pele. 
Eu acho também que é devido a muita discriminação que eles passam, que é 
um povo discriminado. Eles acham assim, que ser negro, eles são 
violentados, que o negro não tem espaço, então eles usam isso como defesa, 
uma forma de defesa pra eles, não é nem que eles não se aceitam, é lá fora 
que cobram isso dele, essa mudança dele, essa não aceitação. 

A questão da discriminação e da necessidade de defesa fica evidente quando fala sobre o 

preconceito racial no Brasil, exemplificada pela sua experiência familiar.  

                                                 
57 Relato concedido numa manhã normal da Escola Comunitária de Canabrava. 
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Claro que sim, com certeza que eu tenho casos dentro da minha família. Eu 
tenho um caso com meu filho, exemplo com meu filho. Porque a família do 
meu esposo todo mundo tem a pele clara e meu filho porque ele é negro... as 
tias apelidaram ele de feijãozinho preto e eu tive muito problema até que elas 
viram que eu não tava brincando e que elas só denominavam ele de meu 
feijãozinho preto, e diziam que era uma forma carinhosa de tratar ele. Eu não 
enxergo isso como uma forma carinhosa. Não de maneira nenhuma, nem 
meu filho nem o filho de ninguém, porque a gente não deve olhar as pessoas 
pela cor da pele, a gente deve olhar o que a pessoa tem por dentro, o que ela 
transmite, o que a pessoa tem pela convivência. Você conhece a pessoa a 
partir da convivência e a cor da pele nada disso tem a ver, nem condição 
social, nada disso. 

No que diz respeito à escola foi a primeira a admitir que percebe atitudes que considera 

discriminatórias não só por parte dos alunos.  

Eu acho que a escola ainda é racista pelo seguinte: pelas atitudes que a gente 
vê dos colegas... pelas falas, essa questão assim, meu filho eu faço isso, os 
alunos eu ajo de outra forma, e às vezes, até mesmo em alguns ditados. Tem 
umas posturas de evitar o contato com as crianças porque o menino é mal 
vestido, tá assim com a higiene que condiz com a realidade dele. Eu sei que 
pobreza não significa porcaria, mas nem todo mundo é igual, né? Cada um 
tem sua forma de pensar, sua forma de agir, e eles acham que a comunidade, 
os pais acham que é desse jeito que tem que viver e a gente não pode mudar 
o pensamento de todo mundo, né? E por isso eu acho que ainda tem.  

Os eventos que a levaram à participação no curso foram assim descritos: 

Foi porque foi um projeto que foi abraçado pela direção da escola. Então foi 
um projeto que eles [o Ceafro] quiseram, eles pediram à secretaria que duas 
escolas se dispusessem a fazer. Como a diretora daqui, na época, gostava 
muito dessas coisas, que a gente tinha que ter informação constante, ta 
aprendendo, ela abraçou o projeto, tanto que só foi essa escola aqui e outra 
Alexandrina Pita, e aí eles vieram pra cá... vieram pra cá trouxeram toda a 
equipe, todo o material. Foi um pessoal que assim tava com a gente o tempo 
todo também, era sábado... o tempo todo a gente tinha formação, feriado, a 
gente abraçou mesmo esse trabalho com o Ceafro.  

Ao avaliar as contribuições do curso Escola Plural para seu desempenho na sala de aula, fala 

sobre as mudanças internas promovidas pela experiência. 

Tudo começou com a minha mudança que até então, até o Ceafro vir aqui 
pra dentro, a gente... eu tô falando por mim, eu não tinha essa visão. Eu 
nunca fui de discriminar ninguém, de olhar ninguém por cor, por classe 
social, mas eu vim de uma família de um avô racista, extremamente racista 
meu avô... e sempre contestei essas atitudes dele. Então, eu nunca me vi com 
esse problema, sempre fui bem resolvida nisso. Mas aí o Ceafro, quando 
iniciou aqui na escola, abriu um leque de informações que a gente poderia 
utilizar, porque a gente sabe, vê no dia-a-dia, mas aplicar em sala de aula é 
mais complicado, eles são diferentes, a quantidade de alunos, as dificuldades 
que a gente encontra na escola pública... tudo e, às vezes, a gente até peca 
por muita dificuldade. Aí quando a Ceafro chegou aqui, trabalhou com a 
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gente essas questões, e que eu vim me atentar pra muita coisa que talvez eu 
não fizesse por mal, mas que caía no mesmo erro, é de lá pra cá que eu 
venho mudando minha postura, venho procurando estudar, venho 
procurando mudar minhas atitudes, refazer muito conceito que a gente tem, 
da convivência de pessoas que até usam desse argumento [de que não tem 
conhecimento sobre a temática para trabalhar com a temática] que a gente 
sabe que é errado, mas que a gente se pega fazendo e aí você vem tentando 
se melhorar a partir daí. 

Então eu acho que a maior contribuição foi a busca pela pesquisa, pelo 
conhecimento em cima disso, certo? Eles nos deram muito material de 
pesquisa, fizeram um trabalho aqui de longa duração com a gente, onde a 
gente pôde adquirir muito conhecimento, como trabalhar em sala de aula; 
então, pra mim, eles deixaram muita coisa boa. Eu gostei do curso todo, de 
todo o processo porque pra mim foi... como eu tô lhe dizendo, pra mim foi 
conhecimento, pra mim foi descoberta mesmo daquele tema, foi descoberta 
de mim  como pessoa, como mudança, como buscar, como ir pesquisar, 
como olhar esse outro lado, como ver esse mundo que até então ninguém... 
na época eu já deveria ter uns quinze ou dezoito anos de prefeitura, ninguém 
tinha mostrado esse lado a gente. 

Comenta sobre a primeira etapa do curso que consiste no trabalho com a identidade dos 

professores, apontando as dificuldades do processo, inclusive no trato dessa questão com os 

alunos. 

Aí... no inicio foi meio complicado, porque era assim, tava sendo tudo novo, 
tava sendo assim tudo novo, até pra gente mesmo como professor. Teve um 
momento que era... que elas fizeram uma dinâmica, eu nunca esqueço, da 
nossa identidade, quem era a gente, o que é que aconteceu. Muita gente se 
perdeu nisso, na questão mesmo da cor, que cor você pergunta, você se 
denomina como? Hoje em dia não, que eu já não tenho mais esse problema. 
Mas a gente ficava se perguntando, ainda tava muito, como eu posso dizer, 
tava muito distante devido a isso da gente não ter o conhecimento, nunca nos 
foi passado dessa forma. A gente aprende que não se deve discriminar, não 
deve discriminar o outro, mas de que forma? Como é que a gente pode se 
melhorar? E aí, no momento assim e até hoje, a gente se pega falando dessa 
questão de identidade, tanto pra gente, hoje em dia... eu mais não, mas as 
crianças, no primeiro dia de aula, é choque eles demonstram isso no olhar, 
na forma que falam, que isso aí, ainda é muito distante deles.  

Esse trabalho com a identidade é meio complicado ainda. Mas ele foi 
fundamental sim, com certeza. E a partir daí, eu fui ter a clareza de como 
fazer, como buscar isso, como desenvolver na minha sala como meus alunos 
a questão. Quando a gente fala de identidade, a gente puxa a auto-estima, e 
esses meninos aqui precisam muito ser valorizados, que os meninos aqui de 
Canabrava, eles tem muito auto-estima baixa, todo um contexto e se você já 
ataca em cima disso aí, os resultados são outros. 

Para ilustrar a importância do que aprendeu no curso na sua atuação na sala de aula a 

professora relata situações e atividades desenvolvidas na escola para a abordagem da 

temática. 
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Este curso teve muita importância. Eu passei a pensar muito em como levar 
e desenvolver isso dentro da sala de aula, despertar nos meninos outra 
consciência em relação a essa questão da identidade, a questão da auto-
estima, se valorizar dentro da condição social que eles têm, dentro da cor 
mesmo deles, se aceitar como negro, se achar bonito, sempre levar isso... a 
valorização da auto-estima deles. Isso foi fundamental porque aí mudou a 
postura deles, que a gente fez todo um trabalho, nós trouxermos palestrantes 
aqui pra trabalhar com a comunidade, com os pais, nós trouxemos 
instituições que fazem esse trabalho, no caso, Omi Dudu58, que fizeram aqui 
desfiles com eles, pra valorizar, passaram o dia todo  aqui na escola vieram 
pessoas da secretaria ligadas ao movimento negro pra trabalhar em sala com 
eles. Quer dizer, toda uma valorização. 

Tem tanta coisa... todo dia a gente tá trabalhando com as coisas da formação, 
todo dia, contando as histórias que eles trouxeram pra gente, relacionando a 
cor, trabalhar sem ofender. Aquela questão que eles tinham muito essa 
preocupação de tocar no assunto sem que ofendesse o outro, que não se 
achasse isso...  Chegar até a criança sem a criança notar que tá sendo 
mexida, trabalhar de uma forma que eles não notassem o processo da coisa, 
que ela acontecesse de forma natural e o caminho que ele nos deu.  Tem 
também a questão que eles trouxeram pra gente muito material de história, 
livros de história. Eles trouxeram muitas histórias dentro do assunto, muitas 
lendas, disponibilizaram muito material que ficou fácil da gente fazer essa 
intervenção na sala, sem magoar, sem machucar, sem dizer a ninguém que 
tava querendo mudar pensamento de ninguém. Ressaltavam muito a 
importância da sutileza no trato da questão. E também uma coisa que 
também ficou assim muito forte na minha cabeça é a questão da 
religiosidade, como trabalhar a religiosidade sem magoar ninguém, essa 
questão de você é do candomblé, você é espírita, você é evangélico, sem 
machucar uma religião ou outra. Fazendo essa ponte de trabalhar cada um de 
forma que não notasse que tava dizendo mude de religião, ou eu sou isso e 
mostrar, você ter uma postura... Ele notar assim, o professor fala isso por que 
é tal religião, não, a gente fala de forma igual. 

A mudança de comportamento da professora e dos alunos em função deste trabalho é mais 

bem detalhada.  

De início foi complicado, pois foi uma mudança de tudo, de consciência, de 
planejamento. Foi uma mudança de como fazer, de como buscar, que 
inclusive na época nós não tínhamos computador na escola pra pesquisar 
então tinha que ser uma pesquisa toda, procurar os livros, procurar caminhos 
pra que a gente não ficasse pra trás. E eles ajudaram muito a gente nisso, 
trouxeram muito material pra disponibilizar pra gente. A questão também 
que foi a partir daí que a gente viu a questão da gente trabalhar de forma 
interdisciplinar, que até então a gente tinha aquele planejamento como 
aquela coisa, como é que se diz... distante e a partir dessa formação a gente 
viu que trabalhar dessa forma, ter um planejamento, mas aquela coisa que 
pode ser mudada, não seria aquela coisa paradinha no papel não. A gente 
podia mudar no dia-a-dia em cima das temáticas, o que surgisse em sala, 
trabalhar em cima da realidade deles. Foi a partir daí, dessa formação que a 
gente pôde ver essas mudanças. Minha mudança foi total também. Mudança 

                                                 
58 Entidade sem fins lucrativos que trabalha para a preservação da cultura afro-brasileira em Salvador. 
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total, total, total. Mudança total, porque uma questão assim, de consciência 
mesmo crítica; de você vê o bate e volta com a criança, você saber o que 
você tá passando pra eles e saber que retorno você vai ter. Porque no 
momento que foi trabalhado, que foi nos dado todo um... conhecimento, 
levantado por onde pesquisar, por onde buscar, por onde melhorar o 
desempenho. Aí você consegue se auto-avaliar e avaliar pra quem você tá 
passando o conhecimento. 

Para exemplificar ela relata a experiência vivenciada com um grupo de alunos. Aqui fica clara 

a importância que a formação teve para seu desempenho profissional e desenvolvimento 

pessoal.  

Já na época, eu tinha uma turma de terceira série, eu tinha uma turma de 
terceira série que era, minha nêga [sic], um problema de comportamento... a 
questão da auto-estima. E foi a partir daí, que eu comecei a olhar minha 
turma por esse ângulo. Fiz o trabalho, até a distância, que eu, como 
professora, ficava no meu canto, na minha cadeira e eles na deles, só 
passando conhecimento, conteúdo, e a partir dessa formação, e a partir disso 
aí, o que aconteceu é que eu comecei a ver... que eu chegando mais perto dos 
meninos, tratando as questões, como eles nos passaram, as questões de 
religiosidade, de discutir em sala essas questões, a questão de gravidez 
precoce, vários temas que eles trabalharam com a gente... os temas que 
foram trabalhados foram em cima dos temas da comunidade, o que a gente 
convivia na comunidade... a questão das drogas. E aí nós trabalhávamos em 
cima desses temas que nós tínhamos mais trabalho no bairro. No caso a 
gravidez precoce, o trafico de drogas, a questão da... aqui a comunidade é 
muito ligada na questão do candomblé e eles por eles mesmos ficavam: - 
Ah! Não sei quem é macumbeiro! Não sei quem toca tambor! Então a gente 
foi trabalhar em cima dessas questões e o resultado foi muito positivo. Eu vi 
que eram temas que eles tinham interesse, não adiantava eu tá lá na frente só 
conteúdo, conteúdo, conteúdo, coisas que eles ficavam dispersos, 
conversando, brincando. Aí a partir do momento que eu comecei a juntar 
minha aula com esses temas, que eram de total importância deles no dia-a-
dia, mudou totalmente o formato da turma, e aí foi quando eu consegui ter 
rendimento na aprendizagem mesmo, e consegui conquistar minha turma. 
Tanto foi que eu fiquei com essa turma terceira e quarta série e não tive 
problema, partindo disso aí. 

Com certeza, [...] foi ela [ a formação] que me abriu o leque pra um monte 
de coisas. Pra buscar, pra estudar, pra pesquisa, pra conhecer o meu aluno, 
pra saber o problema dele fora da escola, o social, a forma de vida que eles 
tinham lá fora, porque até então, eu tava dentro da escola, vendo o menino 
dentro da sala de aula, sabe? Não participava do dia-a-dia dele dentro e fora 
da sala de aula e a partir daí, eu fui enxergar o meu aluno, o tipo do cabelo 
de meu aluno, o tipo de cor de pele de meu aluno, o que ele trazia, a 
dificuldade que ele tinha de conviver com isso. Foi a partir daí, foi a partir 
daí também, que eu procurei melhorar a minha formação, minha linguagem, 
meu conhecimento, pra tentar entender o meu aluno, porque se você não 
muda, você não tem como passar esse conhecimento. 

Sobre a etapa do curso intitulada Acompanhamento em Sala de Aula, que consistia no 

acompanhamento do planejamento e das atividades na classe por um profissional do Ceafro, a 
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professora comenta que sua experiência foi positiva e que não se sentiu intimidada, muito 

pelo contrário. 

Eu não tive problema com isso não, eu nunca tive, eu nuca tive porque eu 
sempre fui pra minha sala com muita firmeza, preparada, como muita 
firmeza do que eu tô fazendo. E eles irem até minha sala de aula pra mim era 
bom, porque eles estavam vendo o meu trabalho, me ajudando. Porque eles 
não entraram em momento nenhum em sala alguma pra derrubar o trabalho 
de ninguém, nem criticando, muito pelo contrário, eles pontuavam: - Olha, 
você fez tal trabalho, deu certo, siga dessa forma, vá por tal caminho que 
você melhora. Então pra mim, não foi problema algum, muito pelo contrário 
foi crescimento, ajuda. Eu me senti amparada todo o tempo. Não tenho do 
que me queixar.  

Quando falou sobre o que diferenciava a formação do Ceafro das demais que já realizou a 

professora foi enfática ao afirmar que uma das coisas que mais a chamou atenção foi a 

duração da formação e o apoio dado pela equipe no suporte para o trabalho na sala de aula. 

A questão do tempo foi o grande diferencial, foi longa duração. Eles ficaram 
aqui um bom tempo, e isso foi positivo, eles tiveram tempo da gente ter 
mesmo uma formação de qualidade, de longa duração. A questão também do 
pessoal que também tava muito bem preparado na temática que foi discutida 
o tempo todo[...].  Destaco e questão do tempo, da preparação, do material 
que foi distribuído pra gente trabalhar, a atenção que eles tinham com a 
gente Tinha aquele momento que se agente telefonasse e pedisse uma ajuda, 
eles estavam ali, vinham, estavam disponíveis para qualquer dúvida que a 
gente tivesse. Foi assim, que nas outras formações geralmente a pessoa vem, 
fala o que tem que falar e depois vai embora e a gente não tem o contato. Lá, 
se a gente precisar de qualquer coisa, a gente falava o nome da escola e eles 
tinham boa vontade. Ficou com uma referência, aí eles disponibilizam. Eu 
não tenho o que dizer de nenhum deles.  

Apesar de todas as mudanças promovidas pela formação, a professora reconhece que também 

teve muitas dificuldades.  

Até hoje a gente se pega, porque tem a questão do que a gente viveu uma 
vida toda, então a gente aprendeu uma vida toda e o discurso é uma coisa, 
praticar é outra. Então você, pra fazer isso em sala de aula, a 
responsabilidade é grande, porque você tá na frente com muita gente, com 
várias crianças, você tem que ter cuidado com que você fala, da forma como 
você age porque é muito fácil você dizer assim: - Eu gosto do negro. 
Menino, se aceite como negro! E lá fora você prega outra coisa. Então você 
tem que ter muito cuidado, muita atenção, muito minucioso, dentro e fora da 
sala de aula porque até na merenda, na hora do recreio, uma atitude que você 
tenha, tudo que você fala lá dentro, eles cobram. Então é muito difícil, cada 
dia que eu entro na sala pra trabalhar, pra levantar uma temática eu penso 
nisso. É uma responsabilidade muito grande.  
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Outra dificuldade levantada foi o fato da escola ter deixado de lado o trabalho com a temática 

durante um período. Isso ocorreu em função da mobilidade dos professores, que 

ocasionalmente mudam de escola, e aqueles que fizeram o curso acabaram saindo, restando 

apenas três deles. Com poucos professores com formação na temática e sem coordenador 

pedagógico que orientasse as ações, ficou difícil dar continuidade ao trabalho. Nesse sentido, 

recai uma crítica sobre o processo formativo, que não deu continuidade ao trabalho para 

formar mais professores, nem a escola buscou aproveitar aqueles profissionais que haviam 

participado para atuar como multiplicadores. 

A única coisa que eu achava é que eles deveriam dar continuidade. A gente 
sabe que é todo um problema que vem de cima, né? Não é deles. Da forma 
com que eles estiveram aqui com a gente, da forma com que eles trouxeram 
as coisas, como eles passaram, a gente via que eles tinham toda boa vontade 
de continuar, que essa mudança aconteceu na prefeitura. Vieram olhar, 
tiveram esse olhar diferenciado a partir daí, a partir do Ceafro estar dentro 
dessas duas escolas, aí é que as coisas começaram a mudar, que até então 
não se falava nisso não. A coisa corria de uma forma só, depois que eles 
tiveram atitude e que vieram aqui e foram pra Alexandrina que a coisa 
começou a ser divulgada.  

Mas não foi feito essa proposta pra gente em momento nenhum de ser 
multiplicador. Nunca. Eles vieram saíram e aí a coisa ficou perdida, sabe? 
Saíram, acabou, acabou e pronto. Não sei se foi coisa deles com direção, a 
secretaria com direção, porque a gente tá na sala, a gente tá mais distante do 
acontecimento. Aí, eu não sei como isso andou, como isso aconteceu eu não 
sei. Eu sei que aí os colegas foram mudando e quem ía chegando a gente ía 
passando o que aconteceu. E todo ano, a diretora daqui era muito dessa coisa 
da temática sobre afro descendência, ela buscava muito conhecimento em 
cima disso, tanto é que tem seminário todo ano que é feito sobre o tema, é 
discutido. Então ela sempre buscou, sempre trouxe isso pra cá, mas ela 
nunca fez essa proposta de fazer formação com outros colegas pra passar o 
que a gente tinha aprendido, nada disso. 

A importância do resgate do trabalho, novamente abrangendo toda a escola, é assim descrito:  

Hoje, continuamos com este trabalho, tanto é que nós temos o projeto 
Canções Afirmativas, que foi Amanaira que trouxe aqui pra escola. Tinha 
morrido, caiu no esquecimento um pouquinho, mas há dois anos ela entrou 
aqui e aí pegou e foi embora. Pela historia da comunidade, por toda uma 
questão da comunidade, porque aqui tem terreiros de candomblé, a questão 
da mistura de religiosidade então tá sendo feito todo um trabalho em cima 
disso. Mas eu sempre continuei. O que eu tô lhe dizendo... eu e os colegas 
que fizeram a formação, a gente sempre trabalhou, continuou. Agora não 
toda escola, porque não tinha uma coisa da gente reunir, ficar discutindo, não 
tinha um projeto que segurasse isso pra todo mundo trabalhar num consenso. 
Era uma coisa meio solta, cada um tinha o seu planejamento pra trabalhar 
em sala de aula, uma coisa assim individual. Então se perdeu um pouquinho, 
mas de dois anos pra cá, a coordenadora entrou, fez logo o projeto, chamou a 
gente, reuniu todo mundo, pôs o projeto. Nós fizemos o projeto e estamos há 
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dois anos trabalhando com esse projeto Canções Afirmativas e é todo em 
cima disso.  

Sobre os motivos que possam ter levado a escola a deixar o projeto esmorecer por dois anos, 

ela afirma que o problema está na resistência ao tema e na formação inicial dos colegas. 

Existe resistência demais, demais, demais, demais. E eu acho que ela vem 
em função do não conhecimento, certo? Da falta de costume de pesquisa e 
também da questão de não serem preparados pra isso. Então, agora que tá 
começando, que a coordenadora tá em cima, tá trazendo, a coisa tá assim 
mais começando a ser aceita, mas já houve muita resistência. E quando eu 
digo que não estão preparados, eu falo da formação inicial, é o que eu bato o 
tempo todo. Eles entraram assim, foram pessoas que fizeram outro curso e 
fizeram pedagogia, fizeram o concurso e passaram, não tiveram um preparo, 
uma formação pra vir pra sala de aula. Na minha formação, eu tive, tive o 
tempo todo, pois meu curso foi um curso diferenciado porque minha seleção 
já foi pra isso mesmo, pra professores da rede municipal. Então a gente fazia 
o quê? Era sala de aula e faculdade. O trabalho tava sempre ligado a sala de 
aula mesmo, então tudo que nós víamos lá era tudo o que a gente precisava 
para atuar na sala de aula, foi um trabalho, foi uma formação que foi tudo em 
cima da dificuldade do professor, do que o professor precisava. Então 
tornou-se mais fácil por isso, porque nós tivemos estágios em escolas certo? 
Nós trabalhávamos com os meninos e levávamos na faculdade pra mostrar 
como é que tava, as dificuldades que a gente tinha em sala. Então foi o 
tempo todo a ponte entre escola e faculdade, faculdade e escola.  

Ao finalizar, relata os legados que o curso Escola Plural lhe deixou. 

É o resgate da auto-estima das crianças, [...] pra mim, foi o fator principal o 
trabalho com a identidade na busca da auto-estima desses meninos. E pra 
mim, foi tudo, pra mim foi assim sabe, esse trabalho todo e cada dia é uma 
aprendizagem, cada dia que a gente trabalha é esse projeto mesmo de 
canções afirmativas que a gente tá desenvolvendo aqui, pra mim, todo dia é 
uma novidade.  

Eu acho esse o modelo ideal, quer dizer... não posso dizer assim o modelo 
ideal, porque assim a gente sempre tem que estar procurando botar mais 
coisas, procurando melhorar, mudar. Não pode ficar com aquele ideal o 
tempo todo. Mas eu acredito que seria o caminho pra muita mudança, se a 
gente tivesse um modelo de formação desse hoje, quem entrou na prefeitura, 
muito professor novo, muito professor que não veio de sala de aula e se 
tivesse um trabalho desse, como é que posso dizer...pra segurar o trabalho, 
pra dar suporte pra esse trabalho em sala de aula hoje, com a cobrança do 
trabalho, com a Lei 10639, a lei agora que também entra a indígena, a 
prefeitura começasse um projeto desse pra dar suporte pra essas pessoas, a 
coisa seria outra. Eu acho que falta muito isso, eles mandam, eles dizem faça 
o trabalho, mas não dão esse suporte. Tudo bem que o professor tem que 
buscar, mas se tiver uma cobrança por traz, tivesse pessoas, como o pessoal 
do Ceafro fez esse trabalho com a gente, dando continuidade, seria outra 
coisa, seria bem mais fácil. 
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1.5.3 Ashanti – Mulher Africana Forte 

 

Mulher, 43 anos, negra. Formada em magistério em 1984. Atua há 24 na educação, período 

em que atuou em escolas privadas e na rede estadual de ensino, além da rede municipal, onde 

já está há 8 anos na mesma comunidade e nas duas escolas da rede que lá existem59. Foi 

trabalhar em Canabrava também em função da proximidade com sua residência. Escolheu ser 

professora, e considera vocação.  

De início foi porque eu sempre gostei de criança e a família pequena, minha 
irmã e eu, então eu sempre enchia a casa de criança, sempre gostei de 
criança, dos primos eu cuidava e aí, foi uma escolha mesmo, foi vocação. 

Sua visão da comunidade mostra como o tempo acaba modificando as percepções do 

ambiente e apura o olhar.  

Hoje eu descrevo a comunidade de Canabrava como... pessoas de garra, 
lutadoras, sofridas, que lutam. Antes não, de forma nenhuma. Quando eu 
cheguei aqui, foi surpresa essa comunidade sabe? As crianças... eu aprendi 
muito com eles, com os pais, a vivência deles. Vamos dizer assim, as formas 
de família entendeu? que tem aqui em Cana Brava? Aqui, eu descobri que eu 
tinha meninos em sala de aula que são irmãos de mães diferentes, mas do 
mesmo pai e que moram ao lado sabe, então aqui, eu fui aprender muito em 
Canabrava.  

Sobre a configuração racial da mesma e atitudes discriminatórias ela relata experiências 
vividas.  

Eles não se relacionam bem com a questão racial não. Até na matricula , 
porque pede cor, ate amarelo sai, porque eles não tem consciência de que 
amarelo são os asiáticos, amarelo sai muito, aé perguntam: - Não tem 
moreno aí não? – Não. Só tem branco, preto, amarelo e indígena. E ai eles 
dizem branco: - Branco. A maioria diz: - Branco ou assim da sua cor. Eu 
digo: - Mãe, eu sou preta! Elas dizem: – Não, bote ai branco ou pardo. O 
mais que ele chega próximo do negro é o pardo. As crianças também têm 
muita dificuldade em se aceitar como negro, em dizer que são negros, até 
comigo. Eles brigavam com o colega, aí eu dizia: - Eu também sou! Que eles 
chamam preto, eu também sou preta. - Não professora, a senhora é morena. 
E trabalhar isso em sala é difícil, porque isso vem de fora, os próprios pais 
não se aceitam e passam isso pras crianças. É muito difícil, muito mesmo. 

Já testemunhei atitudes racistas. Entre os alunos já sim, entre eles mesmos. 
Eu tenho um aluno que foi dessa escola e ele foi abandonado pela mãe, quem 

                                                 
59 As conversas com esta professora foram realizadas na Escola Municipal de Canabrava, que não participou do 
projeto piloto do Ceafro. Ela faz referências a “aqui” – Escola Municipal de Canabrava – e “lá” – Escola 
Comunitária de Canabrava.   
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criou foi a avó, por ele ser negro. E ele sofreu muito, muito mesmo, porque 
os outros saíram mais claros, ela criou os outros e ele não. 

Com relação ao posicionamento da escola quanto à questão racial ela aponta: 

Eu creio que depois da lei melhorou. Melhorou porque também precisam ser 
professores trabalhados, a gente sabe disso. Porque existe professor racista, 
então depois da lei melhorou e olha, veja bem, eu ainda escuto o seguinte: - 
Olha eu não agüento mais trabalhar esse negócio de negro, negro, negro, 
negro. Já tô até ficando com ódio de negro, de tanto ouvir dizer que a gente 
tem que trabalhar o negro, é tanta exigência. Ainda existe sim a preferência 
por aquele modelo anterior, eurocêntrico, aquele modelo étnico europeu que 
nós não temos. 

Em seguida, fala sobre as contribuições que a participação no curso Escola Plural lhe trouxe e 

os reflexos na comunidade. 

Primeiro eu me ver como negra. Eu não me via diferente de ninguém de 
forma nenhuma, mas hoje eu sei que sou e isso me ajudou bastante, pois se 
eu me valorizo. Se eu tenho auto-estima, eu posso passar isso pros meus 
alunos, tanto que no Curso Ilê Ayê Terra de Quilombo eu fiz um poema... Eu 
não lembro bem, e esse poema eu comecei a trabalhar em sala de aula e 
ajudou bastante. É como eu me aceitar, o poema dizia em ter orgulho, ter 
orgulho de si mesmo. Aí, me ajudou bastante a trabalhar isso em sala de 
aula. Fica mais fácil quando você acredita numa coisa sabe? Eu só falo, só 
ensino, só passo ou faço aquilo que eu acredito e hoje eu acredito que pode 
ser diferente. É que eles [as crianças] tem aquela cultura que o pai é 
badameiro, a mãe, e que ele também tinha que ser. E hoje nós já temos em 
comunidades crianças que estudaram aqui na escola, são negros e que tem 
faculdade e que já são formados, temos Liliane Tavares que foi candidata a 
vereadora, se formou agora assistente social, aí na Jorge Amado, e muitos 
outros da própria comunidade.  

E essas pessoas, não tanto dessa escola [Municipal de Canabrava, que não 
participou da formação], hoje sim, porque nas gestões anteriores a gente sabe 
que essa escola não trabalhava nada disso. Mas inclusive essas pessoas que 
saíram dessa escola, como Liliane Tavares, hoje em dia trabalha isso na 
comunidade. Temos o Bicho da Cana que também trabalha esses valores na 
comunidade. Vera, candidata agora a vereadora que trabalha na comunidade, 
ela tem o projeto Mulheres de Odara. São pessoas da comunidade que 
trabalham tudo isso. Pra o que foi, aqui tá muito melhor. 

Então primeiro, com certeza, foi esse meu reconhecimento como negra, a 
aceitação. Com certeza, valorizar meu cabelo. Hoje eu falo pros meus alunos 
que o cabelo deles é lindo. Por que o mole é melhor do que o duro? E aí vou 
com outros questionamentos, e isso assim com veemência do que eu tô 
falando, do que é certo, não com dúvidas e eles acreditam e passam porque 
eles sabem que nós [professores] somos assim, o exemplo deles, eles querem 
seguir a pró, vestir igual a pró, usar o cabelo igual a pró, isso tudo ajuda. 
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Sobre as estratégias da formação ela destaca a importância das vivências, que possibilitaram 

uma melhor definição da ação nas salas de aula.  

O bom é que eles faziam conosco vivências. Eles faziam um trabalho que a 
gente poderia usar em sala de aula. Teve uma mesmo, que não sei se você 
sabe, aqui em Canabrava a maior dificuldade é você poder tocar a criança. 
Então nós fizemos um trabalho com o toque muito bom e isso aproxima, 
porque tem professores que não se aproximam das crianças. E o que 
aconteceu? Eu não tenho mais receio de me aproximar deles, eu puxo, beijo, 
abraço e aí, como eles tinham assim aquele medo, porque nós íamos com 
medo, cheios de dedos. Mas quando você vai mesmo, puxa, beija e abraça, 
não tem a repulsa. Então aquela coisa do toque, de você tocar o outro, 
abraçar e beijar, isso tudo aproxima, não só pro abraço e pro beijo, aproxima 
também pras palavras, a pessoa passa a confiar em você, passa a conversar, 
se abrir, por isso eu sei muitas coisas de meus alunos, eles se abrem pra 
mim, falam o que acontece em casa, da vida deles, o que eles fazem. Isso foi 
muito bom do curso, inclusive trabalhar também além da raça, trabalhou 
também o gênero e aqui no bairro nós temos muitos alunos que tem a 
tendência homossexual, tanto menina como menino e isso facilitou muito o 
trabalho. Com o Ceafro, facilitou muito o meu trabalho na sala de aula 
sabia? Porque eu não vou dizer a você que eu aceitava facilmente, isso 
ajudou muito mesmo. Eles fizeram de uma forma como se fosse nós 
trabalhando os alunos, eu me sentia o aluno. As coisas que eles faziam, as 
atividades... tanto é que depois eles comentaram que tinham professores que 
na hora mesmo desse, do toque, tinha receio, até de ser tocado, ainda mais de 
tocar o outro e aí...que foi trabalhado isso nos professores. Quando eles 
sentiram a dificuldade, teve professores que relataram, por exemplo, quando 
foi citado gênero, que não aceitariam que a filha tivesse uma professora 
homossexual, e aí foi trabalhado muita coisa. 

Eu passei a usar tudo o que eu aprendi pra evitar conflitos dentro da sala de 
aula. Na minha sala de aula, não existe conflito em relação à raça e a gênero, 
todos nós somos iguais e aceita o outro como ele é. Eu digo sempre: - Se o 
seu colega é um homossexual isso o impede de ser um bom profissional, um 
bom amigo? As vezes é melhor amigo do que aquele que não é, e todos se 
convencem. 

Com relação à participação dos formadores no AC’s, a professora relata: 

Nos AC’s eles participavam da nossa rotina, do que nos preparávamos pra 
rotina e... eles vamos dizer assim, davam algumas idéias ou acrescentavam 
algo a que nós já tínhamos e foi numa época boa, porque lá na escola, em 
novembro, nós tínhamos o seminário da consciência negra e foi numa época 
muita boa, porque nós estávamos preparando o seminário e eles 
participaram. 

A professora descreve a mudança nas crianças após o trabalho com as temáticas e a inserção 

da raça e gênero na sala de aula, e de certa maneira se contradiz ao afirmar que tem dúvidas 

sobre o fato das crianças se auto-afirmarem como negras ser em conseqüência do trabalho 

desenvolvido. 
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Eu senti uma mudança grande sim, porque eles sentiram que o negro foi 
mais valorizado na escola, em sala de aula. Até então não era assim não, não 
vou mentir, eu não sentia como professora, porque passamos a ter mais 
atividades em que o negro pudesse participar mais, se sobressaltar, se 
sobressair, vamos dizer assim. Como teve uma vez o do... a escolha do 
menino e da menina da beleza negra, então o que foi que aconteceu, o cabelo 
foi valorizado, o cabelo deles, a cor. Não precisou roupas chiques, pegamos 
um pano e fizemos a roupa e eu senti sim, e ele ficava na escola o menino 
mais bonito negro, a menina. Foi explorada a beleza negra mesmo, quem 
ganhou, os dois que ganharam foram meus alunos, negros mesmo cabelo 
crespo, pele escura.  

Agora eu não sei, aqui eu trabalho com menino de quinto ano, quarto ano, os 
meus alunos trançam, fazem esses penteados afros, pegam elásticos fazem 
aqueles cocozinhos como Pitou60, a história de Pitou. Então, em sala de aula, 
eu não tenho problema, minhas alunas trançam mesmo o cabelo, na minha 
sala de aula eu não tenho o problema de alisar o cabelo. Agora, eu não sei se 
é porque lá na escola a gente trabalha isso. Quando eu cheguei na escola, já 
era trabalhado porque a professora, a diretora, na época, já fazia esse 
seminário tudo direitinho e a gente já acompanhava isso, eu não sei se é por 
isso.  

Neste momento, ela foi provocada a refletir sobre os resultados dos trabalhos, a partir de uma 

análise comparativa das duas realidades, visto que ela era professora das duas escolas, a que 

participou da formação e a que não participou. 

Eu trabalho nas duas e, por incrível que pareça, na época eu era professora 
aqui e na outra, e lá eu fazia um trabalho e aqui outro. Porque lá, a diretora 
me dava a liberdade pra eu trabalhar, lá, além de ser professora eu tinha um 
grupo de teatro certo? e então, eu fazia coisas lá que não podia fazer aqui. 
Lá, eu trabalhava com música em sala de aula, eu trabalhava dramatização, 
eu tinha liberdade total pra levar meus alunos pra área [externa] a hora que 
eu quisesse, e aqui não. Então o que é que eu digo a você que lá a escola é 
aberta à comunidade. Iam outras pessoas, iam pessoas da comunidade pra 
trabalhar no meu teatro e aqui a escola era muito fechada, como a gente tá 
tentando mudar isso agora. A comunidade não participava como lá. A gente 
levava grupos de dança pra escola, pra trabalhar os alunos, pra ensinar os 
alunos e isso tudo facilita o trabalho. Você tem tempo de fazer outras coisas 
e aqui não, a escola aqui sempre foi muito fechada pra comunidade e para 
novos paradigmas. Pra você tentar outras coisas, outras formas de trabalhar, 
a diretora aqui sempre exigia o tradicional. - Criança aprende é fazendo 
cópia é fazendo conta, tem que fazer isso. Sabe, e ela olhava o caderno das 
crianças, quando o professor ía embora e deixasse alguma coisa no quadro 
ela ía olhar, e se fosse o professor da manhã que deixasse ela apagava o 
quadro pra que o professor da tarde não passasse aquilo. Era muito difícil o 
trabalho aqui nessa escola e pra mim que tava com o trabalho lá, com total 
liberdade e tá aqui, daquela forma, foi horrível. Tanto é que em 2003 eu saí. 

Aqui ela deixa explícita a importância da gestão, na medida em que, é que, de certa forma, 

determina as linhas de ação que devem orientar a prática dos professores.  

                                                 
60 Personagem Africana de um livro infanto-juvenil.  
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Se o professor tiver o aval da gestão, ele se sente livre pra fazer o que ele 
aprende lá fora, agora mesmo tem [professores] tomando curso [que está 
sendo oferecido pela prefeitura]. O que vem acrescentar isso pra nossa 
escola? Só vem acrescentar coisas boas. Nossa... [Layla] mesmo contou, 
porque ela é descendente de índios, a dificuldade dela de aceitar e quando 
diziam: -Ah! Você parece índio! E ela não gostava. É bom uma professora 
dessas tá tomando esse curso. Ela no primeiro dia já chegou assim com outro 
olhar e já tá colocando em prática em sala. Então os AC’s, passando isso, 
você acha que não vai melhorar pra escola? Muito, melhora muito mesmo 
pra escola. Mas isso depende da direção. Eu creio assim, que todo AC, se um 
professor tá participando de uma formação, em todo AC tem que ter um 
espaço pra aquele professor passar a formação num turno que ele atua na 
escola. E aí o que ele vai fazer? Ele vai socializar o que ele aprendeu na 
formação e trabalhar aquilo na escola, assim como nós fizemos lá. 

Além da questão da abertura que a escola precisa dar para o professor atuar e disseminar o 

que absorve da formação, ela falou da questão da “transformação do conteúdo”. Assim como 

os demais comentaram, a questão da falta de material de suporte é algo que compromete o 

processo. De qualquer maneira, fala da sua experiência e aponta possíveis estratégias.  

Nós tínhamos que arranjar uma maneira de transformar isso numa prática 
pedagógica e aí nós não tínhamos o que pegar, porque na época não 
tínhamos o que temos hoje, como material da Cor da Cultura61, os livros de 
Wanda Machado. E aí o que eu fazia? Vou te contar a verdade. Minha 
família é do Ilê Axé62... o que eu fazia? Eu fui criada como você assistiu 
Kirikou, o avô de Kirikou contando as histórias. Eu fui criada numa roça, 
num terreiro de candomblé e os mais velhos sentados e nós ao redor deles 
ouvindo as histórias. E era isso que eu fazia com meus alunos. Eu sei muitas 
lendas africanas porque eu ouvi e era isso que eu fazia com meus alunos, 
aquela coisa de respeito aos mais velhos, que o mais velho é valorizado na 
cultura afro e aqui não é, você sabe disso, o idoso tem valor, e isso que eu fui 
passando para os meus alunos. Minha sorte foi essa de ter tido essa criação, 
essa formação, então eu passo até hoje pros meus alunos.  

Curioso é perceber como a diferença entre as duas escolas é enfatizada em sua fala e as 

queixas recorrentes de colegas. Aqui é explicitada a percepção que a professora tem sobre o 

compromisso da escola, no geral, e o professor, em particular, na busca dos recursos e 

estratégias para o desenvolvimento de uma temática que reconhece como pertinente e 

fundamental, tendo em vista a comunidade na qual estão inseridos. 

Eu escuto muito minhas colegas reclamarem assim: - Ah, mas nós não temos 
material, não temos material. Claro, eu apoiava, pois meu material... como 
eu posso dar meu material? [risos] Eu sempre ouvi minhas colegas 
reclamando de material.  Inclusive semana retrasada, eu trabalhei em sala de 

                                                 
61 Projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira que teve início no ano de 2004, fruto de uma 
parceria entre o Canal Futura, a Petrobrás, o Centro de Informação e Documentação do Artista Negro (CIDAN), 
a TV Globo e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).   
62 Ilê Axé Opô Afonjá, conhecido terreiro de candomblé da Bahia liderado pela ialorixá Mãe Stella de Oxossi.  
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aula a formação do mundo segundo Aguemom. Esse livro tem aqui na 
escola, então eu conversando com minha coordenadora, eu dizendo a ela que 
isso segundo Aguemom e ela começou a me explicar, eu digo: -Ah, como foi 
formado o  Orum o e Ayê.  Eu disse: - Aí, eu sei essa história, eu conto. 
Então eu contei, peguei o livro claro, mostrei as figuras porque o livro é bem 
colorido e cheio de imagens e contei de acordo com o livro acrescentando o 
que eu sei. É como eu digo, pra mim é mais fácil trabalhar porque faz parte 
da minha vida, da história da minha vida, então não critico trabalhar a 
cultura africana, contar com foi criado a Terra do jeito africano. Mas pra 
outras pessoas, professores evangélicos, pôxa, é a maior dificuldade. Na hora 
da oração, lá a oração como é que nós trabalhávamos? Era a vice diretora lá, 
tinha o dia do Pai Nosso, tinha dia que ia uma pessoa evangélica cantar o 
Hino, tinha um dia que eu levava o cd de Inaicyra, não sei se você conhece, e 
colocava uma música de candomblé. Então era ecumênica nossa acolhida e 
aqui eu não me sinto ainda a vontade pra trabalhar assim. Fátima, de manhã, 
ela canta musiquinha, coisa de escolinha mesmo. Mas cadê que não trabalha 
ainda isso aqui? Eu não me sinto a vontade ainda pra trabalhar dessa forma. 
Vontade eu tenho, porque eu já faço. É como eu disse em sala de aula, na 
minha sala de aula a minha acolhida é: saudamos ao orixá do dia e pedindo 
aos meus alunos aquele que queira em outra linguagem fazer uma oração 
que façam. Nós agimos assim na nossa acolhida.  

Eu não me sinto a vontade para agir assim aqui, porque...  porque eu não 
vejo os professores trabalharem dessa forma, ainda. Eu não me sinto a 
vontade, eu não vejo ninguém trabalhar assim, eu não vejo um professor 
dizer assim: - Vamos fazer, dia 20 é o dia da consciência negra, vamos 
preparar, vamos fazer um seminário com o quarto e o quinto ano, pra 
apresentar alguma coisa pras outras séries, vamos fazer um desfile, vamos 
eleger a beleza negra.  

Além disso, relata as dificuldades enfrentadas pelo professor quando este resolve assumir uma 

postura e trabalhar as temáticas afro-brasileiras na escola. 

Quando começou, eu creio que todos achavam, até os professores, já vem 
pra falar de candomblé. Quando eu estava nas reuniões, eu passo logo pra 
eles o seguinte: porque a África não tem só o candomblé como religião, tem 
mulçumano. A gente sabe a história da Igreja do Rosário dos Pretos que foi 
construída pelos mulçumanos. Então eu passo pra eles logo, que a África não 
tem só o candomblé como religião, mas é a que mais se destaca, mas tem 
várias outras. É por isso que eu não tenho problema em sala de aula e como 
as lendas africanas vem dos orixás, então não tem como fugir do candomblé. 
Eu creio que esse seja um fator de resistência dos professores, 
principalmente quando é em relação às lendas. Eles dizem que não tem 
lendas africanas, eu sei as lendas africanas, eu conto, tem um livro do mestre 
Didi, contos do mestre Didi que são lendas africanas. Pois é, e as histórias 
que eu sei são contadas por ele. Eu sentadinha no chão junto com os netos 
dele e ele contando as histórias, entendeu? Então eu creio que seja por isso 
que as lendas africanas sempre têm como principal, como protagonista, um 
orixá. Aí, dificulta o trabalho de um evangélico, dos descrentes não? As 
pessoas associam a religião. Quando isso for desmistificado, sabe? Quando 
souber separar... Aqui nesta escola, teve uma professora maravilhosa no 
tempo em que eu era professora aqui em 2000, professora Rosália Josefa. 
Ela era testemunha de Jeová e, no entanto, na época do folclore ela se vestia 



155 
 

e dançava aí fora com os meninos; São João, ela dançava quadrilha, fazia 
tudo, não misturava as coisas. Ela dizia assim: - Aqui é o meu trabalho. E eu 
acho que todo professor deve agir assim, aqui é o meu trabalho, seu eu tenho 
que ensinar isso eu vou vestir a camisa, inserir isso pra poder passar. E é isso 
que tá [sic] faltando.  

Ela finaliza seu relato falando sobre as contribuições do processo formativo. 

O curso contribuiu muito. É como eu lhe disse, eu passei a me ver de outra 
forma...Gente, eu me achava horrível! Eu só andava de preto... eu andava de 
uma maneira pra ninguém me olhar, certo? Eu andava de uma forma que eu 
não queria que ninguém me olhasse. A minha mãe comprava uma roupa pra 
mim de certas cores e eu dizia: - Ah mãe, eu que não vou vestir isso! Tá 
vendo que não combina. E o curso me fez, como eu disse, melhorar. Minha 
auto-estima aflorou, que eu nem tinha, aflorou com o curso. Eu passei a me 
achar linda. Bonita era pouco... eu passei a me achar linda, a me arrumar. 
Passei a me cuidar. E você sabe: quando você se olha, outras pessoas 
também te olham. E é isso que eu passo pros meus alunos. Me ajudou muito. 
Ajudou a mim e eu tô [sic] podendo ajudar minhas crianças. 

Eu não tenho nenhuma crítica. Não, pelo contrário, porque até nossa escola 
foi bem elogiada. Durante o curso, em um desses encontros eu não estava 
presente, ele enalteceu a nossa escola, que nós estávamos realmente pondo 
em prática tudo o que eles ensinaram 

Todos estes relatos trazem elementos essenciais às análises que realizaremos a seguir. Eles 

são a fonte de informação sobre os aspectos do fenômeno da formação de professores 

reflexivos no contexto do Curso Escola Plural, objeto deste estudo. A importância da sua fala 

sobre si, sobre o outro e, principalmente, sobre sua formação e atuação deram indicativos 

interessantes para o entendimento das questões que nos propusemos a responder. 
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A minha casa é a Bahia 

Mas o mundo é meu lugar 

Eu posso até mudar o mundo 

Mas não posso me mudar 

Lá no fundo de mim mesmo 

Essa verdade me queima 

E é o que me faz cantar 

Canto por todos os cantos 

Que o canto me faz cantar 

A magia do encanto 

Que em todo canto há 

Essa minha voz guia 

Musicando meu falar 

Vem do fundo da Bahia 

Para o mundo encantar 

Arrebenta calmaria 

Acalma a fúria do mar 

Reinventa a alegria 

Onde alegria não há 

Essa minha voz guia 

Música do meu falar 

Vai virando poesia 

Que passeia pelo ar 

 
Voz Guia 

(Roberto Mendes e Jorge Portugal) 
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4 PARTE III – PARA ALÉM DO QUE SE DIZ E VÊ 

   

4.1 ENTRE A NECESSIDADE, O DESEJO E A NEGAÇÃO: FORMAÇÃO EM HISTÓRIA 

E CULTURA (S) AFRO PARA QUÊ? 

 

Na nossa percepção, “a necessidade, o desejo e a negação” é o reflexo dos conflitos 

experimentados pelos professores, ao lidarem com a formação na temática da história e 

cultura africana e afro-brasileira no espaço escolar. O conflito é evidente e suas razões 

também. 

A partir dos relatos das educadoras não-participantes do curso de formação, buscamos 

dialogar com alguns “pontos estratégicos” de análise constituídos a partir dos elementos 

comuns ou semelhantes nos relatos, bem como aqueles que se configuraram como divergentes 

ou únicos. Isso também nos possibilitou vislumbrar o cenário, fazer um diagnóstico de como 

tem se posicionado os professores perante as questões raciais na escola e, principalmente, 

como percebem a sua formação.  

Sendo assim, definimos como pontos estratégicos: a) os professores admitem haver racismo 

no Brasil; b) reconhecem a escola como um espaço privilegiado de suas manifestações; c) 

existe uma lacuna na formação dos professores que dificulta a abordagem do tema das 

relações raciais, bem como da História e Cultura Afro-brasileira e Africana; d) reconhecem a 

necessidade de uma formação mais consistente e demonstram interesse pelo estudo da 

temática; e) têm procurado criar estratégias para abordagem da temática, mesmo sem ter uma 

formação que os preparasse para tanto e; f) as dificuldades no trato da questão religiosa. 

Elencados estes seis pontos de análise, passaremos a discussão de cada um deles 

separadamente, pois dessa maneira compreenderemos melhor os aspectos que merecem um 

olhar mais apurado nos relatos das professoras.  

 

4.1.1 Reconhecimento da existência do racismo no Brasil 
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Há um embate teórico no que diz respeito às raças, e às mesclas destas, na formação da 

sociedade nacional (MUNANGA 2004; GUIMARÃES, 2005; HOFBAUER, 2003). Estes 

embates trazem à tona, recorrentemente, toda uma discussão sobre o conceito de raça, 

permeada sempre por muitas controvérsias. Desta maneira, a problemática racial no Brasil é 

perpassada por múltiplos discursos que se cruzam em conflitos e concordâncias.  

Neste aspecto, é interessante analisar as falas das professoras – em sua maioria negras -, que 

já trazem algumas reflexões acerca da caracterização do racismo no Brasil, como algo 

“camuflado”, “disfarçado”, mas que é perceptível em qualquer ambiente que se vá quando se 

é negro ou faz parte de alguma minoria. Dois depoimentos são especialmente interessantes: da 

professora Naja, por ser negra e por diversas vezes vítima de atitudes racistas – algumas vezes 

pelos seus pares -, e da professora Layla, descendente de indígena e que é oriunda de outra 

região e se choca com a discriminação na Bahia. A única professora que se autoclassificou 

branca é justamente a que nega o preconceito racial, adotando o discurso de que o problema é 

muito mais social do que racial, que aqui a discriminação é de classe e não pelo pertencimento 

racial, sendo apenas uma “coincidência” o fato de os pobres serem negros.  

Nas sociedades modernas, os atos explícitos de discriminação étnico-racial são publicamente 

condenados e proibidos por lei. Em função disso, o que ocorreu foi uma mudança nas formas 

de expressão e no conteúdo do preconceito, que atualmente podem ser consideradas como 

formas menos evidentes de racismo, que reproduzem atitudes discriminatórias sem, no 

entanto, desafiar a norma social de indesejabilidade deste. O que se constata é a persistência 

dos sentimentos e atitudes preconceituosas que não desafiam abertamente as atuais normas 

sociais anti-racistas, num movimento de adaptação às pressões sociais (VALA, 1999).  

Conforme assinalou Telles (2003), o Brasil desde sempre viveu uma dicotomia muito grande 

no tocante às relações raciais, sendo que foram formadas aqui duas correntes de estudos das 

relações raciais: uma que se notabilizou ao sustentar a crença na democracia racial e apologia 

da mestiçagem, e defender a inexistência de racismo; e uma segunda que questionava tanto a 

democracia racial quanto a mestiçagem, afirmando que, o Brasil se caracterizava pela 

exclusão social e que o racismo aqui era generalizado. Segundo ele, a miscigenação aqui “é 

real e indica relativa e ampla sociabilidade inter-racial” (TELLES, 2003, p. 158), e “o racismo 

e a desigualdade racial persistem na exclusão de pessoas negras e as impede de gozar as 

oportunidades surgidas como o desenvolvimento econômico brasileiro e a restituição dos 

direitos de cidadania. Esse é o paradoxo da miscigenação brasileira” (TELLES, 2003, p.312).  
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O reconhecimento da existência do racismo no Brasil, demonstrou que as professoras se 

posicionaram na contramão da maioria, que ainda resiste em admitir tal fato e romper com a 

lógica da democracia racial. Seus discursos revelam a percepção de que discriminação 

manifesta - que supõe crenças na inferioridade do grupo discriminado e rejeição do contato 

íntimo com os membros deste grupo - está sendo substituída por formas mais sutis de 

discriminação, mas que não deixam de marcar preponderantemente as relações.  

Seus relatos deram conta não só do reconhecimento do racismo, mas de como se sentiram em 

dado momento vítimas de alguma de suas facetas. A reflexão que tais professoras tiveram ao 

serem submetidas a estas situações permitiram que estas reconhecessem a necessidade de 

tratamento das questões raciais na escola, como demonstrado por Naja quando disse que 

queria abordar o assunto, para que seus alunos não se comportassem como o vendedor de 

picolé que a discriminou na praia.  

Para Telles (2003), esse movimento de reconhecimento do racismo por diversos setores da 

sociedade brasileira teve início na década de 90, quando se findou, em tese, a crença na 

democracia racial e, ao mesmo tempo, surgiram pressões, para que o Estado garantisse a 

efetiva cidadania para a população negra. É nesse momento também, que o estudo das 

relações raciais deixou de ser marginal e passou a ser um dos campos de maior interesse 

acadêmico, principalmente de pesquisadores negros, que tiveram mais acesso à academia. 

Sabemos que ainda existe uma grande parte da população que não reconhece a existência do 

racismo no Brasil, inclusive defendida por muitos intelectuais, dos quais vale destacar Fry e 

Maggie (2005) críticos ferrenhos das políticas de ações afirmativas (CARVALHO, 2006).  

A importância deste reconhecimento por parte dos educadores reside no fato de que este se 

configura como aspecto-chave para que se compreendam quais e como são articulados os 

mecanismos que operam na reprodução das desigualdades da qual seus alunos são vítimas. 

Um dos aspectos fundamentais deste processo é o estabelecimento de uma política que 

reconheça as diferenças e a partir daí se trilhe o caminho para a revisão de posturas e a busca 

de novos referenciais para a construção da igualdade de condições e de direitos.  

Pensar na dinamicidade e complexidade do espaço escolar e da sala de aula é procurar 

perceber também a produção e reprodução de práticas e ações discriminatórias que ocorrem 

quotidianamente fora deste espaço. Por isso o reconhecimento da existência do racismo na 
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sociedade brasileira aparece como aspecto fundamental do início de uma revisão radical da 

relação dos educadores com seus alunos negros, reconhecendo-os como potenciais vítimas de 

uma sociedade excludente. Isto é, particularmente importante, porque se ater a democracia 

racial era um pretexto para não se tocar no assunto, a partir do momento que se reconhece que 

essa democracia racial não existe de fato, abre-se o espaço para o debate e para a revisão de 

conceitos e pré-conceitos. 

O que se pode depreender é que no Brasil não se vê o racismo, ele é apenas sentido. Por isso 

que é importante a sensibilização dos professores sobre a questão, porque o reconhecimento é 

o primeiro passo para o empreendimento de ações de combate ao racismo. Assim, enquanto 

educadores, e enquanto sujeitos políticos e sociais, estes precisam criar espaços, modos de 

ação e reflexão que criem possibilidades de uma “nova cultura", em que os indivíduos sejam 

respeitados em suas diferenças. 

 

4.1.2 A escola enquanto espaço privilegiado de manifestações de racismo 

 

Foi surpreendente o surgimento deste ponto, que diz respeito à percepção da escola enquanto 

arena de confronto das tensões raciais presentes em nossa sociedade. Ao fazerem essa 

afirmação e relatarem situações de discriminação racial que presenciaram, as professoras 

denunciam um fato que a sociedade insiste em negar e a escola também, e principalmente, 

ratificam a necessidade de intervenção a partir do desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que venham colaborar a mudança do quadro, que deve ter início com o fortalecimento da 

auto-estima dos alunos negros, que se ressentem de seu pertencimento racial e tendem a 

reproduzir os modelos de exclusão a que são submetidos.  

O silêncio comum em torno do racismo nos espaços escolares, caracteriza a forma como estes 

espaços reproduzem a discriminação racial. Entretanto, a luta anti-racista nas suas múltiplas 

dimensões desenvolvida pelos movimentos sociais negros, por pesquisadores e pesquisadoras 

negros(as) e brancos(as) e educadores(as) tem contribuído para o rompimento com a produção 

do silêncio, instaurando novos modos de lidar com as discriminações raciais. Quanto a isso, 

Cavalleiro (1998, p. 182) afirmou que “o silêncio que atravessa os conflitos étnicos na 
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sociedade é o mesmo que sustenta o preconceito e a discriminação racial no interior da 

escola”.  

Entendemos que a concepção e a estrutura da escola vigente - refletida em seus conteúdos, 

currículos, planejamentos pedagógicos e avaliação -, contribuem para desencadear impasses 

entre professores e alunos. Embora estes impasses não sejam claramente visualizados pelos 

educadores como uma reação aos princípios que regem a escola - que muitas vezes invalidam, 

invisibilizam e descredenciam valores, saberes e as práticas sociais dos sujeitos inseridos 

neste espaço -, seus desdobramentos são o desinteresse, a indisciplina, a evasão, a repetência e 

o abandono. 

Ainda no que se refere à questão da discriminação racial, é interessante observar como ela se 

manifesta em uma comunidade em que toda a população pode ser caracterizada como negra 

ou afro-descendente e vive em situação de vulnerabilidade social, como vimos que é a 

comunidade de Canabrava. Isso demonstra as peculiaridades do racismo na Bahia e como a 

questão econômica não justifica o tratamento desigual que têm uns com os outros. Naquela 

comunidade, como em toda Salvador, o negro discrimina o negro, seja pelos traços físicos, 

pelo cabelo crespo, ou pela religião que adotam.  

Nesse sentido Munanga (1996), afirmou que a classificação racial brasileira é cromática, ou 

seja, fundamentada no fenótipo do sujeito. Esse tipo de classificação permite uma mobilidade 

complexa entre os denominados mestiços. Mas essa mobilidade transita no sentido do pólo 

valorativo positivo, do ideal de branqueamento, da incorporação subordinada da matriz 

cultural afro-brasileira. Pelo relato das professoras, foi possível perceber que as crianças se 

agridem mutuamente, fazem piadas e desqualificam a religião do candomblé, e é possível 

afirmar que estas posturas são um reflexo dos referenciais e estereótipos presentes no universo 

adulto, que as crianças tendem a reproduzir. Desta maneira, 

todos os preconceitos e discriminações que permeiam a sociedade brasileira 
são encontrados na escola, cujo papel deve ser o de preparar futuros 
cidadãos para a diversidade, lutando contra todo o tipo de preconceito. Mas 
na prática, ela acaba é reforçando o racismo (MUNANGA, 2000, p.14). 

Ele aponta que “na maioria das vezes os professores não estão preparados para lidar com as 

diferenças e muitos deles se mostram predispostos a não esperar o melhor resultado do 

estudante negro e pobre." (MUNANGA, 2000, p.14). Uma pesquisa realizada por Rosemberg 

(1999) mostra que a retenção de crianças negras é maior que a de crianças brancas desde a 
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pré-escola, etapa em que não se costuma “reprovar” alunos. Ela atribui este “insucesso” ao 

cruzamento de fatores socioeconômicos com o que chamou de “pessimismo racial”, definida 

como a descrença na possibilidade de sucesso do aluno negro. Segundo a pesquisadora, isso 

ocorre porque todos os atores do sistema educacional já consideram a criança negra, de 

antemão, como candidato mais provável à repetência.  

O interessante foi perceber que no relato das educadoras foram atribuídas, apenas aos alunos, 

as atitudes discriminatórias na escola. Todas afirmaram que o aparato educacional não 

discrimina, a não ser pelo currículo, como assinalado por Layla. Existe aí uma contradição 

latente, cujos motivos não são difíceis de adivinhar: o racismo está sempre no outro, nunca em 

mim.  

Aqui é interessante retomar os motivos pelos quais o Ceafro sentiu a necessidade de criar um 

curso de formação voltado para professores: pelas queixas das crianças sobre o tratamento que 

lhes era dispensado no espaço escolar, o “massacre” à sua identidade, a sua invisibilização. A 

escola tinha um papel importante na reprodução das desigualdades e no processo de definição 

de estereótipos que colocam a criança e o jovem negro em posições inferiores. Através de 

imagens depreciativas, os estereótipos dão origem ao estigma que, atribuídos ao indivíduo 

negro, dificultam e/ou impossibilitam sua convivência e aceitação na vida social cotidiana.  

Este processo é ilustrado pelas próprias educadoras que relatam situações de humilhação e 

constrangimento vivenciados pelos alunos, pelo uso de expressões de caráter depreciativo e 

discriminatório, como gozações e xingamentos referidos à cor e ao caráter dos negros. Apesar 

destas atitudes partirem de seus pares, a escola quando nega a existência destes conflitos e não 

contempla estas questões na formação de seus alunos, se torna co-participe e co-responsável 

pela reprodução destes valores equivocados. Situações como estas deixam marcas indeléveis 

em suas vítimas, em suas identidades.  

As professoras atribuíram tais comportamentos à influência da mídia e da família. Não se 

pode negar que de fato existe uma participação preponderante da mídia na reprodução de 

estereótipos e desqualificação do ser negro. Já a família, é mais uma vítima, assim como as 

crianças, e tendem a reproduzir os modelos historicamente reproduzidos.  

De acordo com Consuelo Silva (1995), é no contexto das interações sociais, através das 

identificações, que as crianças se percebem como parte do mundo social específico e, 
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conforme o modo como são identificadas e tratadas pelos seus outros significativos, adquirem 

uma auto-imagem na qual moldarão sua identidade. Isto ocorre em conseqüência do fato de 

que, na socialização primária que a transmissão de valores e crenças dos agentes mediadores 

de seu grupo social influencia decisivamente na sua forma de pensar e agir. Uma das 

formadoras do Ceafro definiu, em seu relato, o conceito de identidade na concepção da 

instituição, um dos eixos do programa de formação:  

Identidade é o principio organizador de toda as ações sociais, é o principio 
que traz a referência de si e do outro. O que é identidade? Identidade é um 
processo que, pra nós, ele é construído nessa relação individuo x sociedade, 
tem a dimensão individual, mas tem também a dimensão coletiva. Identidade 
tem a ver como eu me vejo, mas como eu me vejo foi e é resultado de um 
processo de construção social, de construção coletiva. Então, identidade tem 
a ver como eu me vejo, mas tem a ver também como os outros me 
posicionam socialmente. Então é isso... é referência de si e dos outros 
também, então muitos, talvez numa dimensão mais sociológica weberiana, 
nessa relação de que o individuo se constrói com base na sociedade, nas 
normas, nas interações, ele decodifica isso, interpreta isso e age de novo,. 
Então é esse processo mesmo de vai e vem da relação individual x 
coletividade. (ABAYOMI). 

Analisada nesta perspectiva, a escola - espaço principal das interações sociais das crianças e 

jovens -, tem um papel fundamental na construção da identidade destas crianças e jovens 

negros e negras. Entendemos, no entanto, que esta é uma discussão que, geralmente, não é 

tomada por parte dos educadores como estruturante no processo de formação de seus alunos e 

alunas, sendo assim, questões que apontem para o reconhecimento e valorização das 

diferenças e do pertencimento/identidade racial nos espaços escolares, não estão referendadas 

na reflexão e construção do ato educativo.  

Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de criação de novos mecanismos que possam 

estabelecer respeito pela diferença e eleger práticas pedagógicas que contemplem e não 

escamoteiem quaisquer discriminações. Estas são as premissas básicas para que a equidade se 

torne um eixo norteador das relações sócio-educacionais. 

Reconhecemos que, para que haja uma mudança efetiva na realidade posta, é necessário que 

se estabeleça um processo formativo consistente, que instrumentalize os professores para a 

criação destes mecanismos. A seguir, serão expostos os entraves para que isto se efetive, que 

residem, principalmente, na existência de lacunas nesta formação.  
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4.1.3 A lacuna na formação dos professores  

 

O terceiro ponto corrobora com o que já afirmamos anteriormente e muitos estudos 

confirmam (CAVALLEIRO, 2000, 2001; GOMES 2001; SILVA, 2001; SOUSA, 2005), que 

é a falta de preparo dos profissionais em serviço para tratar das questões raciais na sala de 

aula. A fala das professoras ilustra como esta lacuna tem sérias implicações no seu trabalho 

cotidiano e lhes causa desconforto e inquietações. A falta do conhecimento teórico acerca do 

tema lhes submete a situações em que acabam optando por reproduzir a história distorcida e 

equivocada presente nos livros didáticos e publicações que embasaram sua formação, não 

contribuindo para a construção/formação de uma nova história e consciência das matrizes 

africanas e suas contribuições para a formação da cultura brasileira. Desta forma, Santomé 

(1995, p. 178) menciona que: 

uma limitação importante por parte das instituições docentes para fazer 
frente a este problema reside no fato de o professorado não receber no seu 
período de formação inicial, nem, em geral, quando já se encontra em 
exercício, nenhuma informação acerca das características das etnias e 
culturas com as quais pode, com bastantes probabilidades, deparar nas 
instituições escolares. 

Nesse sentido, vale destacar a necessidade de revisão radical dos currículos 
das instituições de ensino superior que se encarregam da formação destes 
profissionais, nesse caso os cursos de Pedagogia e demais licenciaturas. Vale 
lembrar também, a necessidade da criação de dispositivos legais que 
obriguem às instituições a fazê-lo - assim como a Lei 10639/03 fez com as 
escolas de nível básico e médio -, bem como a das instituições criarem linhas 
de pesquisa em nível de pós-graduação para a formação de um quadro de 
especialistas com excelência na matéria.  

Sobre esta questão, realizamos em 2006 uma breve pesquisa no âmbito da Universidade de 

São Paulo63 com o objetivo de investigar os conhecimentos que os alunos do curso de 

Pedagogia e algumas licenciaturas tinham acerca da Lei 10639/03 e suas percepções sobre as 

causas e conseqüências da ausência destes conteúdos na sua formação, e os resultados foram 

reveladores. 

                                                 
63 Esta pesquisa foi realizada no mês de junho de 2006 publicada sob a forma de artigo, que foi apresentado 
como requisito parcial para a conclusão da disciplina O Ensino Superior no Brasil e a Formação de Professores 
para a Educação Básica, ministrada pela professora Núria Hanglei Cacete. O mesmo também foi apresentado no 
II Seminário Internacional de Educação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE).  
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O primeiro questionamento feito foi sobre o conhecimento que teriam a cerca da Lei 

10639/03, e grande foi a surpresa, quando 25% afirmou desconhecê-la; 40% afirmou 

conhecê-la vagamente e através de jornais e revistas e locais de trabalho; e apenas 35% disse 

ter tomado conhecimento e participado de discussões acerca da mesma, apesar de ter sido fora 

da universidade. 

Foi possível constatar, desde já, que os pressupostos da lei ainda não haviam sido 

devidamente difundidos, discutidos e apropriados por aqueles que serão os grandes 

responsáveis pela sua efetivação. Esse fato nos leva a reflexão sobre o papel das universidades 

e dos órgãos oficiais como o MEC64, o CNE e as Secretarias de Educação, na divulgação das 

políticas de ações afirmativas, bem como das entidades que representam os negros e afro-

descendentes e a sociedade geral em cobrá-los. 

Quando questionados sobre a necessidade da inclusão de disciplinas que contemplem a 

temática nos currículos, todos foram unânimes em concordar. Mas nesse aspecto, vale 

ressaltar que 30% deles, assim pensam, apenas porque acreditam que terão dificuldades no 

trabalho em sala de aula, e não pelo reconhecimento da necessidade de reparação e 

valorização da matriz africana na sociedade brasileira. Em contrapartida, os demais 70% 

foram além da questão da dificuldade que porventura irão sentir quando assumirem alguma 

classe e não estiverem devidamente preparados para tratar de forma pedagogicamente 

adequada as questões raciais dentro da escola, afirmando que até como formação de cidadãos 

brasileiros é necessário que se conheça de maneira equânime a história daqueles que foram 

responsáveis pela construção da nossa sociedade, atribuindo seu devido valor. 

No que se refere aos motivos que levam a USP a não contemplar a referida temática nos seus 

currículos as opiniões se dividiram: 10% afirmam que é conseqüência do fato da população 

afro-descente não ser representada dentro da universidade, o que não levaria a instituição a se 

sentir obrigada a contemplar conteúdos que fossem de seu interesse; 15% atribuem a falta de 

preparação dos professores que também não tiveram acesso a esse tipo de informação no seu 

processo de formação e o número reduzido de profissionais qualificados para ministrar tais 

disciplinas, visto que muito pouco se investiu e investe em pesquisas nessa área; 18% 

disseram que é conseqüência do fato da lei não ter sido ainda devidamente difundida; 27% 

atribuíram ao fato dos órgãos que deveriam se responsabilizar pela fiscalização e 

                                                 
64 Vide tabela com as ações de formação promovidas pelo MEC no anexo A. 
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regulamentação da lei não criar mecanismos de cobrança efetiva e não elaborar propostas para 

as instituições; 30% argumentaram que se trata de uma barreira de ordem burocrática da 

universidade, que tem dificuldade em entram em consenso sobre a forma de organização dos 

cursos e seleção dos conteúdos que devem ser privilegiados. 

Quando questionados sobre a quem caberia a cobrança de um posicionamento da instituição, 

tendo em vista que tal lacuna terá implicações significativas em suas atuações profissionais, 

as opiniões se dividiram, na medida em que 45% acreditam que a responsabilidade caberia 

aos órgãos reguladores da legislação educacional e do Movimento Negro, que foram o 

responsável pela sua implementação. Os outros 55%, apesar de reconhecerem que a 

responsabilidade de cobrança cabe aos próprios alunos, não conseguiram definir as possíveis 

estratégias para que a instituição pelo menos reconheça a necessidade de se discutir propostas. 

Esta pesquisa inicial, realizada em 2006, apesar de trazer apenas informações preliminares, 

nos deu uma prévia da situação dentro de um dos maiores centros de produção acadêmica do 

país, e que geralmente serve de balizador para os demais. Nesse contexto, se reconhece a 

necessidade um posicionamento das instituições de ensino superior, que se dedicam à 

formação de professores, de forma a contribuir para superação do mito da democracia racial, 

mais uma vez ressaltando a importância do investimento na criação de linhas de pesquisa na 

área e a formação de pesquisadores com excelência na matéria. 

Como pudemos constatar, nenhum dos professores consultados tiveram qualquer tipo de 

formação, quer inicial, quer em serviço para instrumentalizá-los para o tratamento das 

questões na sala de aula e sentem falta disso. Atualmente tem crescido, na capital baiana, o 

número de cursos de especialização na área, mas as iniciativas na formação inicial tem se 

mantido reticentes. Existe um caminho a ser percorrido, mas as perspectivas são boas para 

que a academia reconheça e legitime os conteúdos relativos às africanidades brasileiras65.  

Veremos a seguir que, apesar deste não reconhecimento por parte da academia, um grande 

passo nesta direção já foi dado: o reconhecimento da necessidade por parte dos professores. 

                                                 
65 “Ao dizer africanidades brasileiras estamos nos referindo às raízes da cultura brasileira que têm origem 
africana. Dizendo de outra forma, estamos, de um lado, nos referindo aos modos de ser, de viver, de organizar 
suas lutas, próprios dos negros brasileiros, e de outro lado, às marcas da cultura africana quem 
independentemente da origem étnica da cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia” (SILVA, 2001, p. 151). 
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Este fato evidencia uma mudança de consciência, que se espera que seja extensiva à sociedade 

como um todo. 

 

4.1.4 A necessidade de uma formação mais consistente e o interesse pelo estudo da 

temática 

 

O quarto ponto de análise que versa sobre o reconhecimento, por parte das professoras, da 

necessidade de uma formação mais consistente e da demonstração de interesse pelo estudo da 

temática. Isso nos demonstrou que, embora sejam feitas críticas à obrigatoriedade da inclusão 

da História e Cultura e Afro-brasileira e Africana, a Lei 10639/03 impulsionou o debate sobre 

sua existência e, principalmente, que existe um anseio por valorizar esse conhecimento e essa 

cultura para a compreensão do Brasil e para um processo de reeducação das relações raciais. 

Partindo desta premissa, defendemos que o processo de instauração de uma nova mentalidade 

e de novos desenhos institucionais que apontem para o respeito à diversidade será longo e 

exigirá ações multidimensionais. Vale destacar, que o racismo presente no cotidiano escolar 

deve ser enfrentado pedagogicamente, de forma que possibilite um diálogo inter e 

intracultural na construção de processos educativos, principalmente com as camadas 

populares ou setores subalternizados da sociedade, como os que caracterizam a clientela da 

escola em que as professoras atuam. Essas indicações apontam para a necessidade de 

construção de um projeto pedagógico aberto à diversidade cultural humana, sua plasticidade e 

riqueza.  

Diante das lacunas em suas formações, as educadoras têm buscado alternativas, mas se 

deparam com um problema que já foi levantado por muitos pesquisadores: a escassez de 

materiais de pesquisa, que tem melhorado muito nos últimos anos, mas ainda deixa a desejar 

e; a preponderância de materiais que colocam em foco aspectos negativos em relação ao 

negro e promovem a supervalorização de um passado marcado pelos aspectos violentos da 

escravidão. A maioria dos materiais disponíveis é pautada numa visão eurocêntrica que exclui 

a cultura, a história e valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros e que desconsideram ou 

deliberadamente omitem a participação africana e afro-brasileira na construção do 

conhecimento em diferentes áreas das ciências. 
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Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas com um enfoque crítico sobre a representação do 

negro nos livros didáticos (SILVA, 1995; ROSEMBERG, 2003). Nesse sentido, Silva (1995, 

p. 47) explica que, nos livros didáticos há, geralmente, uma melhor representação de pessoas 

brancas em relação às negras, sendo conferida às primeiras uma importância maior do que aos 

negros. Assim, estes materiais passam a ter um papel fundamental na reprodução de 

ideologias, uma vez que expressam visões estereotipadas dos segmentos oprimidos da 

sociedade, e veiculam imagem de inferioridade natural do negro, como 

[...] a não representação de personagens negros na sociedade descrita nos 
livros; a representação do negro em situação inferior à do branco; o 
tratamento da personagem negra com postura de desprezo; a visão do negro 
como alguém digno de piedade; o enfoque da raça branca como sendo a mais 
bela e a de mais poderosa inteligência (ROSEMBERG, 2003, p. 133).  

Além disso, também veiculam a imagem do “[...] negro escravo, vinculando-o à passagem 

daquela condição à de marginal contemporâneo, pouco trabalhando a diversidade de sua 

condição” (ROSEMBERG, 2003, p. 136). Algumas mudanças positivas já foram apontadas. 

Silva (2002), por exemplo, defende que já existem autores e editoras preocupados em publicar 

livros que apresentem os negros numa perspectiva positiva, oferecendo assim, possibilidades 

para a reconstrução das bases de sustentação das relações sociais estabelecidas entre negros e 

brancos no imaginário social. 

Algumas iniciativas importantes com este direcionamento foram articuladas pelo Governo 

Federal através da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade 

(MEC/Secad), que firmou uma parceria com a UNESCO para a elaboração da Proposta de 

Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das 

Relações Etnico-Raciais para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Lei 

10639/200366. Este documento apresenta as linhas de ação adotadas pela Secad até então, que 

fazem parte da política de implementação de “ações que possibilitem a toda a sociedade a 

reflexão e o conhecimento consistente para que sejam construídas relações baseadas no 

respeito e na valorização da diversidade brasileira.” (Fonte: Balanço da ação do Governo 

                                                 
66 Documento resultante de um Encontro Nacional realizado pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) – 
grupo criado pela portaria interministerial MEC/MJ/Seppir n. 605 de 20 de maio de 2008 com o objetivo de , 
com os representantes definidos nos Encontros Regionais, dos quais participaram gestores municipais e estaduais 
dos sistemas de ensino, representantes do Movimento Negro, representantes dos Neabs e membros do próprio 
GT. Nestes encontros eles discutiriam e analisariam as metas, estratégias e os obstáculos regionais à construção 
de um plano de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  
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Federal para a implementação da Lei 10.639/03, (MEC/Secad, 2008). As estratégias adotadas 

são: 

a) Fóruns Estaduais – Estímulo do MEC/Secad para a criação dos Fóruns 
Estaduais de Educação e Diversidade Étnico-Racial. Entre os anos de 2004 e 
2005 foram realizadas 21 reuniões, em diferentes estados da federação, com 
o objetivo de articular secretarias estaduais e municipais de educação (SEE e 
SME), núcleos de estudos afro-brasileiros (Neabs), organizações do 
movimento negro, Consed67 e Undime. 

b) Cadara - Criação em 2003 da Comissão Técnica Nacional de Diversidade 
para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (Cadara) com 
atribuição de assessorar o MEC/Secad.  

c) Programa Brasil Quilombola (Seppir) - Participação do MEC/Secad no 
comitê gestor do Programa. Por meio do Programa Cultura Afro-Brasileira 
(PPA 2004/2007), que “apóia técnica e financeiramente as prefeituras que 
possuem áreas remanescentes de quilombos, na ampliação da rede física 
escolar, na formação continuada de professores e na aquisição de material 
didático específico para essas áreas” (MEC/Secad, 2008, p. 10). 

d) Formação de Professores – A formação continuada de professores e 
educadores foi desenvolvida por meio do Programa Uniafro68, que, entre 
outras ações, financiou cursos presenciais, coordenados pelos Núcleos de 
Estudos Afro-Brasileiros (Neabs). Além do curso a distância Educação-
Africanidades-Brasil, ministrado pela UnB69, e das oficinas de Cartografia 
sobre Geografia Afro-brasileira e Africana.  

e) Produção e distribuição de Material de Referência para Professores – 
Foram publicados 29 títulos da Coleção Educação para Todos 
(Secad/UNESCO), dos quais seis se referem à implementação da Lei 
10.639/2003. Além dessa coleção, a Coordenação Geral de Diversidade e 
Inclusão Educacional (CGDIE/Secad) desenvolveu a linha editorial 
Educação e Diversidade Étnico-Racial que  

`tem o intuito de impulsionar publicações referentes à História e à Cultura 
Afro-brasileira e Africana, bem como estimular a produção de materiais 
didático-pedagógicos que não (re)produzam preconceitos, estigmas e 
discriminações contra a população negra e dar visibilidade acadêmica ao 
tema em tela por meio do estímulo às pesquisas sobre relações raciais e 
cultura negra no Brasil e no continente africano` (MEC/Secad, 2008, p. 12). 

f) Cor da Cultura (2005) – Kit de materiais produzido em parceria com a 
Fundação Roberto Marinho que contém: Jogo Heróis de Todo Mundo, CD 
Conguê (música), 4 DVDs, 3 livros para professores e um livro didático 
(Memória das Palavras). Segundo Relatório de Avaliação do Programa 

                                                 
67 Conselho Nacional de Secretários de Educação. 
68 Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de Educação Superior. 
69 Universidade de Brasília. 
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Diversidade “esse material não foi editado pelo Programa, apenas 
distribuído, principalmente para as instituições executoras dos PICs70”. 

g) Concurso Nacional de Material Didático Pedagógico para o 
Reconhecimento e a Valorização da História, da Cultura e da Identidade 
Afro-Brasileira e Africana (2006) – Divulgação de edital para seleção de 
jogos, brinquedos, livros e vídeos dirigidos à educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e educação superior como forma de estimular a 
produção para implementação da Lei n. 10.639-2003. O concurso recebeu 
inscrições, porém os participantes não preencheram os requisitos exigidos, 
não sendo possível a escolha de vencedores. (MEC/UNESCO, 2008). 

A grande questão é que, tendo em vista as dimensões continentais do nosso país, fica difícil 

cobri-lo a contento. De qualquer maneira, o reconhecimento desta necessidade por parte do 

poder público e o início das ações são um bom indicativo que este quadro possa mudar daqui 

a alguns anos. A participação dos diversos agentes sociais no levantamento de demandas 

também é outro fator de extrema importância e que revela a adesão e o engajamento que a 

questão tem conquistado. 

Vimos que as queixas com relação à carência de materiais e de formação adequada também 

são levantadas pelos professores que participam de formações e é utilizada comumente para 

justificar suas dificuldades de abordagem do tema nas salas de aula. É evidente que este é um 

fator que dificulta, mas não pode e não deve ser impeditivo.  

Seus depoimentos também deram conta de que existe um material rico disponível em suas 

escolas e que não é utilizado, que são as Diretrizes Curriculares Municipais elaboradas pelo 

Ceafro e distribuídas a todos os professores da Rede. Lá, é possível obter orientações sobre 

conteúdos e estratégias para a inclusão da temática em todas as áreas do conhecimento, mas 

os professores as conhecem muito pouco e praticamente não as utilizam. È necessário que as 

escolas, através de seus gestores e coordenadores pedagógicos, criem estratégias para driblar a 

falta de recursos e disseminem entre o corpo docente necessidade de utilização proveitosa dos 

recursos disponíveis, ainda que insuficientes.  

Apesar de toda essa problemática foi possível perceber que, mesmo com tantas dificuldades, 

muitos educadores têm buscado alternativas criativas para minimizar os seus danos, como 

veremos a seguir.  

 

                                                 
70 Projetos Inovadores de Cursos. 
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4.1.5 As estratégias para abordagem da temática 

 

Diante dos “impedimentos” já elencados de precariedade na formação e carência de recursos, 

constatamos que os professores têm lançado mão da sua criatividade para não deixar de 

cumprir com o que a lei estabelece e eles consideram legítimo: contribuir para a formação de 

uma nova consciência sobre o papel do negro em nossa sociedade, privilegiando suas 

contribuições nos diversos âmbitos da cultura, história, ciência e economia nacional.  

A principal estratégia utilizada é a do resgate da identidade das crianças negras e se serve de 

uma abordagem que busca valorizar seus traços estéticos e sua importância histórica e 

cultural. Para tanto, a principal referência utilizada são personalidades negras de grande 

representatividade no cenário nacional e internacional e livros e filmes, como Kirikou e Bitou, 

em que os protagonistas são negros. 

Embora pouco divulgados, estes materiais existem. E para mudar o rumo desta história, estes 

profissionais têm ido à busca e disposto de textos, filmes, contos e outros recursos, onde o 

negro é personagem com vida, cultura e história. Há histórias que tratam de questões étnico-

raciais, outras que contam histórias cotidianas e há as que procuram resgatar um pouco da 

cultura africana, entre outros. Todos os tipos são importantes: uns por não deixarem de lado 

questões como preconceito e racismo que devem e precisam ser discutidas ao invés de 

continuarem sendo muitas vezes ignoradas nas salas de aula; mostram que o negro também 

descende de povos que têm culturas, tradições e histórias para contar, o que geralmente é 

deixado de lado nos currículos escolares; outros por mostrarem o negro como pessoas 

comuns, assim como os brancos, que vivem histórias cotidianas ou fantásticas. Ao se ler um 

conto recolhido da tradição oral africana, encontra-se muitas coisas em comum com os contos 

apresentados no Brasil. Estas evidências estão deixando de ser ignoradas por estas 

professoras, que paulatinamente vêm abandonando os contos e fábulas tradicionais. Desta 

maneira reconhecem que a África está presente na História do Brasil, assim como o Brasil 

está presente na História da África. Resgatar esta presença africana na literatura representa um 

dado importante na construção da identidade dos afro-descendentes. 

Pelos depoimentos das professoras, as atividades com este enfoque surtem um grande efeito 

nas crianças e, conseqüentemente, em suas famílias, que passam a ter outra representação do 
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ser negro no contexto histórico atual, contribuindo para a desconstrução de um estigma71 

historicamente cristalizado.  

Entendemos que o processo educativo pode ser uma via de acesso para a criança negra ao 

resgate de sua identidade, auto-estima e autonomia, pois a escola é o ponto de encontro e 

embate das diferenças étnicas, podendo ser instrumento eficaz para diminuir e prevenir o 

processo de exclusão social e incorporação do preconceito pelas crianças e fomentar sua 

identidade cultural. Estas atividades que trazem imagens de negros em um contexto 

diferenciado do qual eles estão habituados favorece a construção de outra imagem, que se 

distancia do estigma que a população negra carrega de inferioridade, marginalidade, 

subalternidade e negligência. 

A história vivida e relatada pela professora Naja ilustra bastante a importância deste trabalho 

com a imagem do negro para a criança negra: seu maior questionamento era porque ela não se 

via na TV, nos livros, nas revistas, nas histórias infantis. A professora se coloca na posição da 

criança e pode refletir sobre este processo de reconstrução da identidade racial. Gomes (1995, 

p.169), reconhecendo a dificuldade desse processo afirma:  

Reconheço a dificuldade que representa essa nova forma de agir e o quanto é 
necessário que a professora se permita viver o difícil processo de 
reconstrução da identidade racial, visto que nós, negros, somos educados 
desde a infância para negar-nos a fim de sermos aceito pelo outro. Travestir-
se de outro para sermos nós mesmos. Dado a impossibilidade desse fato e 
suas conseqüências nefastas à constituição da identidade racial, é necessário 
aos negros que aceitaram o desafio de romper com essa ideologia racista, 
passar em revista a sua história e redescobrir os valores da sua cultura, para 
poder intervir positivamente junto ao outro. É um processo doloroso.  

Apesar de todo este trabalho desenvolvido pelas professoras, é possível perceber uma 

contradição latente: é muito comum vermos crianças negras se desenhando loiras, de olhos 

claros como a professora fazia e relatou que seus alunos fazem. Motivos para tal certamente 

não faltam, visto que as imagens, tanto na mídia quanto as que são apresentadas nas escolas, 

enaltecem e valorizam as pessoas de pele branca e costumam ignorar ou estereotipar o negro. 

Esse é um dos maiores desafios que os professores enfrentam quando, na tentativa de fazer 

com que os aluno se vejam como realmente são, se deparam com aquela imagem dos contos 

de fadas. Geralmente não sabem o que fazer, e aí recaímos novamente na questão da falta de 

                                                 
71 Estigma é aqui entendido como “um sinal visível de uma falha oculta, iniqüidade ou torpeza moral 
proporcionando ao individuo um sinal de aflição ou um motivo de vergonha" (GOFFMAN, 1988, p. 12-13). 
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preparo. A boa vontade só não é suficiente, mas já ajuda muito. A mobilização do professor 

nesta direção já um grande ganho e precisa ser valorizado. 

Outro dado interessante é o paulatino rompimento com o hábito de tratar das africanidades em 

datas específicas, como o Dia da Abolição, Dia do Folclore ou Dia da Consciência Negra. 

Inserir as questões relativas aos valores civilizatórios africanos e contribuições da população 

negra para o desenvolvimento do país é de extrema relevância para uma mudança de cultura e 

de consciência.  

Para tanto, trazemos uma necessidade premente das escolas: inserir em seus PPP’s os 

conteúdos e procedimentos que contemplem estes conhecimentos. Além disso, é importante 

ressaltar que estas abordagens não podem se limitar a ações isoladas de alguns profissionais 

ou grupo de profissionais. Então, quando se institucionalizam estas necessidades no projeto da 

escola, ficam asseguradas, em certa medida, as garantias de apropriação de tais princípios por 

toda comunidade escolar e, além disso, se evita a descontinuidade, também relatada pelos 

professores como um grande problema. 

Estas medidas também desfazem um equívoco comum entre os professores, que é o 

tratamento da questão racial, da diversidade humana e da cultura africana como um conteúdo 

exclusivo de história e de artes, de caráter efêmero, sem que seja assegurada uma abordagem 

contínua, que transversalize todas as disciplinas e conteúdos e se configurem como eixos 

condutores de todas as atividades educacionais. Este é um desafio a ser enfrentado por toda 

escola, principalmente aquelas em que, como a as que compõem esta pesquisa, atendem uma 

comunidade majoritariamente negra.  

 

4.1.6 As dificuldades no trato das questões religiosas 

 

Além das revelações já descritas, um dado nos chamou atenção: a resistência ao estudo da 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana imposta por questões religiosas e como ela é um 

fator de discriminação no espaço escolar. Sabemos que não é possível tratar de cultura 

africana ou afro-brasileira sem passar pela dimensão religiosa, que poderia se considerar sua 

grande matriz. Cabe aqui indagar como é possível superar as limitações impostas pelo fator 
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religioso, visto que algumas religiões impõem um padrão de comportamento que não admite e 

não aceita a diferença. Sem fazer uma grande imersão na questão, podemos arriscar afirmar 

que a superação de tal dificuldade passa necessariamente pela aceitação da diferença, que já 

colocamos como ponto de partida para a superação das questões raciais.  

Consideramos a escola como espaço de formação de sujeitos, e em função disso, caracteriza-

se como uma das esferas em que a diversidade cultural e as representações identitárias devem 

ser compreendidas como aspectos fundamentais a uma educação cidadã72. Nesse sentido, 

torna-se indispensável afirmar as diferenças para reconhecê-las como um direito social. 

Como afirmamos anteriormente, os modelos difundidos secularmente pela escola brasileira 

reduzem as possibilidades de aproximação com a diversidade que marca essa mesma 

sociedade. O paradigma que tem movido a estrutura escolar é de uma única cultura, em cujo 

horizonte está a aproximação e incorporação com/do ideal da branquitude e suas 

representações, sobretudo no campo religioso. Nesse sentido, notamos uma primeira 

contradição, pois ainda que o discurso da instituição escolar brasileira incorpore o seu caráter 

laico, é perceptível uma formação ideológica que confere o sentido da falta de autenticidade 

às práticas religiosas não-hegemônicas.  

Os relatos das professoras dão indícios de que um dos principais aspectos relacionados com as 

formas de silenciamento das religiões de matriz africana na escola brasileira, relaciona-se com 

a folclorização, e muitas vezes, demonização, comum, quando se fala em africanidades. Nesse 

sentido, os valores africanos, abordados circunstancialmente, ou seja, em datas 

comemorativas, relacionam-se com o estigma da inferioridade, excesso de superstições e até 

mesmo selvageria. Essas imagens são recorrentes em materiais didáticos e nos gestos 

cotidianos experimentados por educandos, e também por educadores, contribuindo para a 

intolerância na escola, na medida em que ratificam representações sociais que inferiorizam os 

valores afro-brasileiros e, portanto, negam o papel da religiosidade como fator de contribuição 

para o patrimônio cultural brasileiro. Em verdade, o desconhecimento do continente Africano 

e sua pluralidade geo-histórica têm levado a estas imensas dificuldades no que tange ao 

desconhecimento das diversas matrizes também religiosas que ali se originaram.  

                                                 
72 Por educação cidadã, entendemos o processo pelo qual os sujeitos são formados no contexto das coletividades, 
portanto, da diversidade.  
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É papel também da escola contribuir para o rompimento da invisibilidade das religiões 

africanas, para que estas sejam consideradas, dentre outros aspectos, como elementos de 

socialização significativa para as populações afrodescendentes, que promovem uma relação 

familiar contínua com a ancestralidade. Aqui, é interessante trazer o conceito de 

ancestralidade definido pela professora Abayomi do Ceafro em seu depoimento: 

Ancestralidade pra nós tem a ver com raízes. [...] Não tem uma dimensão 
estática do passado, tem uma dimensão originaria de raízes. Quando fala em 
ancestralidade a gente quer remeter uma relação equilibrada entre passado, 
presente e futuro. Talvez a idéia da ancestralidade mais forte pra nós tenha a 
ver com continuidade, então tem a ver com as nossas raízes, com o que nos 
originou, com as nossas bases, com essas bases que dizem quem nós somos 
no presente, como que a gente age, como é que a gente se movimenta e é 
isso que nos faz inclusive pensar e projetar, agir, planejar pro futuro, ações 
futuras. Essa relação de equilíbrio de passado, presente e futuro tem a ver 
obviamente com a luta de nossos ancestrais, nossos antepassados, os 
exemplos de referência que a gente traz ao longo da nossa história. Quando a 
gente fala de ancestralidade, é a isso que a gente quer dar visibilidade. 

Pautada no conceito de ancestralidade, é possível de “desteologizar” estes estudos e abordá-

los numa perspectiva antropológica, passando do “estudo das coisas divinas para o estudo das 

coisas humanas e sociais”. (JENSEN, 2002). Desta maneira, também se evita o proselitismo 

religioso – católico - e atende-se à legislação brasileira que estabelece que a escola é, ou pelo 

menos deveria ser, laica. 

Percebemos que estas dificuldades apareceram no relato de todas as professoras, tenham ou 

não participado da formação. Estes relatos deram conta da existência da intolerância religiosa, 

que se configura como uma das questões mais difíceis de serem enfrentadas pelos educadores 

e pelas escolas. É fácil verificar que a idéia de intolerância religiosa parte da visão que muitos 

têm de que a sua religião é a melhor e mais coerente que as demais, não abrindo mão deste 

padrão, não se dando a chance de conhecer as outras culturas, outras religiões e assim, 

contribuindo para o desrespeito com as demais religiões existentes, muitas delas, mais antigas 

que o catolicismo e que o protestantismo. 

Sabe-se que a vítima preferencial no Brasil da intolerância religiosa são aquelas de matriz 

africana. O segmento afro-religioso convive com ofensas e com o desrespeito a sua crença e a 

escola tem se configurado como um espaço privilegiado para estas manifestações. As 

crianças, e em muitos casos os próprios professores, demonstram sem qualquer 

constrangimento, repulsa e aversão a estas religiões e seus adeptos. A conseqüência imediata 

disso é a negação por parte da criança, e em muitos casos de professores também, de sua 
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religiosidade e de qualquer “marca” que a identifique com adepta de religiões afro-brasileiras 

(GUEDES, 2005). 

Neste sentido, vale retomar o relato da formadora do Ceafro Baderinwa, que trata tanto do 

professor que esconde sua religião da escola, mas que em contrapartida, em função da 

experiência acumulada na comunidade de terreiro, tem maiores subsídios para tratar das 

questões raciais na escola. Este é um contraponto interessante. 

A gente observou muito também que as professoras existem, as professoras 
que estão dentro dos terreiros de candomblé. A gente tinha diretora de escola 
membro de terreiro e que sempre escondeu isso por quê? Então, na 
formação, elas se sentiam encorajadas a dizer que eram de santo, por 
exemplo. Então foi uma experiência muito, muito rica nesse sentido também, 
essas professoras, outras professoras que individualmente já desenvolviam 
um trabalho escondido [risos] na escola, com todas essas o trabalho floresce 
mais.  Com professoras que eram verdes na questão racial. É uma coisa pra 
gente ter tempo pra esperar isso dar fruto, e os frutos saíram mais daquelas 
professoras que já estavam no terreiro, já estavam... é o caso de uma 
professora, por exemplo, que é de lá de Canabrava, que é uma pessoa branca, 
mas com um marido negro, um filho sofrendo racismo na escola e ela sem 
saber . 

O que se pode concluir, é que de fato a dificuldade existe em função da marginalização destes 

espaços, mas, como já foi dito anteriormente, é possível tratar destas questões com um 

enfoque antropológico e não teológico. As comunidades de terreiro, templos das religiões 

afro-brasileiras, representam uma forma específica de ocupação do solo urbano, com sua 

organização, seu princípio de ajuda mútua entre seus membros, a preservação do meio 

ambiente - a relação com a terra, com as árvores e plantas, com as águas, rios e lagoas é 

decisiva para o pensamento religioso do candomblé e para seus ritos - e estes valores podem 

sim ser tratados pela escola com uma abordagem educativa. A partir do entendimento do 

professor de que estes elementos fazem parte da cultura, antes de serem religiosos, é possível 

mudar o curso do tratamento da questão no espaço escolar e iniciar um movimento que se 

paute na valorização da diversidade e no reconhecimento da pluralidade religiosa presente em 

nossa sociedade, sem desconsiderar o seu valor enquanto ato social, sem ferir a laicicidade da 

educação.  

À medida que analisamos, a seguir, as contribuições do processo formativo, a partir dos 

relatos dos professores participantes da formação, tomamos contato com estratégias que 

foram adotadas para superação de dificuldades como esta. A partir destas análises, será 

possível vislumbrar algumas possibilidades de atuação, bem como seus possíveis resultados, 



177 
 

tomando por base experiências concretas de professores que já são comprometidos com a 

questão e têm experiência em sua abordagem. 

 

4.2 FORMANDO PESQUISADORES? 

 

Teceremos considerações acerca do curso Escola Plural e suas contribuições efetivas para a 

formação de professores reflexivos, baseados no entrecruzamento dos relatos de formadores e 

formandos, tendo como referência principal alguns dos objetivos desta pesquisa, a saber: 

identificar, descrever e discutir as contribuições teóricas e metodológicas dos conteúdos e 

atividades ministradas no curso para o desenvolvimento de uma prática reflexiva; investigar e 

analisar os recursos teóricos e metodológicos utilizados pelo curso para instrumentalizar os 

professores a realizar a transposição didática dos conteúdos, com vistas ao tratamento 

pedagógico adequado às questões raciais dentro do espaço escolar. 

Esta perspectiva de análise evidencia nosso entendimento de que a formação do professor 

para o desenvolvimento dos saberes docentes exige qualificação, valorização profissional e 

políticas adequadas, considerando o lócus de atuação do professor.  

Estas análises nos permitirão compreender de que maneira o processo formativo impactou, ou 

não, nas práticas dos professores e até que ponto contribuiu para que estes adotassem uma 

prática reflexiva, caracterizando-se basicamente como professores autônomos e 

pesquisadores. Isto pressupõe caminhar em duas direções diferenciadas e complementares: o 

professor como aluno, e o professor como docente. 

Mostramos como estes dois eixos não são excludentes, e para referendar nossa assertiva 

traremos, como afirmado anteriormente, os relatos dos formadores e dos professores 

participantes da formação. Desta maneira, será possível compreender não só as ações 

desencadeadas, mas, principalmente, as intenções por trás destas ações e seus reais efeitos no 

cotidiano e na pessoa do professor. 

Aqui encontraremos os elementos necessários a uma melhor apreensão dos dados e dos fatos, 

que finalmente fornecerão os subsídios necessários ao entendimento de um processo 
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formativo em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que se pauta nos princípios da 

Identidade, Ancestralidade e Resistência, como foi o Escola Plural: a diversidade está na sala 

de aula, promovido pelo Ceafro.  

Iniciaremos tratando das estratégias de aproximação dos formadores e da parceria 

estabelecida entre eles, pontos muito importantes para o desenvolvimento da formação, como 

veremos; abordaremos os processos de reflexão e de pesquisa, elementos centrais deste 

trabalho; trataremos da etapa da formação que consistia no acompanhamento em sala de aula, 

diferencial da proposta do Ceafro e; discutiremos os problemas relativos à descontinuidade 

das ações nas escolas, após o processo formativo, quesito muito levantado pelos professores. 

Desta maneira, pretendemos permitir ao leitor um panorama global do processo formativo e 

seus resultados. 

 

4.2.1 A sedução das professoras: questões identitárias como fio condutor 

 

Como foi possível perceber, a questão da identidade do professor é um princípio fundamental 

na formação promovida pelo Ceafro. Eles partem do pressuposto de que é partir das questões 

identitárias que se poderia tratar das questões raciais e que para entrar nestas, o viés do gênero 

seria um facilitador.  

Garcia (1999) enfoca que a formação pode adotar diferentes aspectos, de acordo com o 

sentido que se atribui ao objeto da formação, ou a concepção que se tem do sujeito. Para ele, a 

formação pode ser compreendida a partir de três aspectos: como função social de transmissão 

de saberes, de saber-fazer ou de saber ser, que se referem, respectivamente, aos conceitos, aos 

procedimentos e às atitudes; como processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, 

que se realiza em decorrência de um processo de maturação interna e das possíveis 

experiências dos sujeitos; e, por fim, a formação como instituição, quando se refere à 

organização da entidade que planeja e desenvolve as atividades de formação. 

Aqui cabe o relato de como foi iniciado o processo formativo, que aborda estes três aspectos: 

de função social, de desenvolvimento e estruturação da pessoa e como instituição.  
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A gente começou com a experiência piloto e a partir da experiência piloto, 
que era o teste mesmo, que a gente foi afinando a metodologia. É um 
processo contínuo de aprimoramento, mas a experiência piloto foi muito 
importante pra demonstrar alguns elementos que a gente precisava garantir 
na metodologia. Primeiro foi o que a gente começou a chamar de sedução 
das professoras, então... um processo metodológico que a gente descobriu a 
partir da experiência piloto era isso, que a gente não ia pra escola como mais 
um projeto. [...]  

Foi muito mais fácil chegar às professoras pelo viés de gênero e que loucura, 
né [sic]? Violência, assédio, invisibilidade. Então, foi muito mais fácil e 
importante chegar pela questão de gênero, pra daí chegar às questões raciais, 
porque elas estão absolutamente associadas. Então, isso só vem se 
reafirmando. Eu acho uma coisa muito importante nesse sentido é falar de 
identidade, falar de si, e nesse caso a maioria como mulheres já vê de falar 
entre iguais, pois a maioria das formadoras eram mulheres, [...]. Então, isso 
também era um fator de facilitação, de aproximação desse processo de 
sedução, meio de namoro. A gente queria chegar devagar, nesse processo 
que a gente chamava de namoro, de sedução e ir conquistando aos poucos. 
[Teve] muito essa coisa de ir cercando, delas irem adquirindo confiança em 
nós, de nos ver como iguais, que eram mulheres negras falando com outras 
mulheres negras, então isso foi bem importante. (ABAYOMI) 

É interessante perceber a sensibilidade do grupo para “chegar junto” das professoras e 

constatar que o trabalho com as identidades exige muito tato. Pela fala dos professores que 

passaram pela formação, foi possível perceber a representatividade que tais processos tiveram 

em suas percepções de si e do outro, mudando fundamentalmente estas relações, 

principalmente no espaço escolar. A dimensão da (re)construção e (re)significação identitária 

a partir dos vieses de gênero - e posteriormente de raça -, foi decisiva para a consolidação do 

processo.  

A estratégia adotada para este trabalho com a(s) identidade(s) foi a das narrativas, em que 

cada professor deveria relatar suas experiências e suas percepções acerca do sexismo, 

racismo, e de si mesmo. A experiência piloto, da qual os professores fizeram parte, teve um 

papel preponderante na definição desta estratégia, de experimentação e confirmação da sua 

eficácia e eficiência, conforme aponta mais uma vez Abayomi em seu relato: 

A experiência piloto, portanto, ela foi muito importante pra gente ir afinando 
e tendo certeza de que posturas metodológicas a gente podia ter no 
tratamento do racismo e dessas temáticas, até porque, falar disso é algo que é 
muito sofrido, muito caro e que é difícil sobre vários aspectos. Então, 
sobretudo, como a gente tinha falado das questões identitárias e de gênero, 
tinha coisa das professoras se sentirem desnudadas assim né [sic]... expostas 
sobre determinados aspectos. 
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Sendo assim, cabe aqui trazer a importância da narrativa para a construção da identidade 

segundo Ricoeur (1997, p. 246)  

[...] Nossa própria existência não pode ser separada do modo pelo qual 
podemos nos dar conta de nós mesmos. É contando nossas próprias histórias 
que damos a nós mesmos uma identidade. Reconhecemo-nos nas histórias 
que contamos sobre nós mesmos. E é pequena a diferença, se essas histórias 
são verdadeiras ou falsas, tanto a ficção como a história verificável nos 
provém de uma identidade. 

Hall (1996) defende que as identidades emergem de uma narrativização do sujeito e de suas 

vivências sociais, e que a natureza necessariamente ficcional deste processo não afeta sua 

eficácia discursiva e material ou política. Desta maneira, as identidades se construiriam no e 

pelo discurso, em lugares históricos e institucionais específicos, em formações práticas e 

discursivas específicas e por estratégias enunciativas precisas.  

Quando retomamos as narrativas daqueles que vivenciaram este processo podemos perceber 

que quem não mencionou a questão da identidade como relevante foi Kamau, 

coincidentemente ou não, o único homem do grupo. Talvez isto tenha a ver justamente com o 

fato de ser homem e não ter se sentido contemplado com as discussões, principalmente no 

tocante ao gênero. Os motivos de seu silêncio não nos cabe julgar, mas podemos deixar uma 

reflexão sobre ele, tomando por base o que postulou Orlandi (1997, p. 26):  

O silenciado tem uma materialidade histórica presente nos mecanismos de 
funcionamento dos discursos e em seus processos de significação. Daí 
podemos concluir que: na reprodução já há não reprodução, na censura já há 
resistência, na interdição dos sentidos já estão os sentidos outros, naquilo 
que não foi dito está o trabalho do sentido que virá a ser. Em suas várias 
formas e modos que só a história pode assentar. Assim, não há censura 
completamente eficaz: os sentidos escapam e pegam a gente a seu modo. 

Com base nas questões acima elencadas, concluímos que este projeto configurou-se como 

uma estratégia não só educativa, mas também política, que contribui para o aprofundamento 

da discussão sobre a questão racial na escola e para a construção positiva da identidade 

étnico/racial de todos os participantes envolvidos, influenciando suas atuações nos mais 

diversos espaços sociais, principalmente na escola. 

Além destes, outros fatores contribuíram para a efetividade do processo formativo. Um dos 

mais relevantes trata-se da parceria estabelecida entre formadores e formandos e será 

explicitado a seguir.  
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4.2.2 A parceria necessária 

 

Assim, podemos afirmar que se trata de uma nova abordagem de formação, que aponta para o 

desenvolvimento pessoal, profissional e de organização, a partir do contexto escolar, em 

detrimento da perspectiva academicista geralmente adotada pelas instituições formadoras 

(NÓVOA, 1992).  

Para um melhor entendimento desta nova perspectiva no campo da formação de professores, 

Garcia (1999) faz uma distinção entre três tipos de formação: a autoformação, em que o 

indivíduo de forma independente participa e se responsabiliza pelos processos e fins da sua 

formação; a heteroformação, que se estrutura e desenvolve de maneira exógena, de forma que 

especialistas e/ou teorias diversas interferem no processo sem maior participação do sujeito da 

formação e; a interformação, que é a ação educativa que ocorre entre professores, sejam eles 

formandos e formadores ou mesmo entre aqueles que criam uma comunidade de 

aprendizagem no ambiente em que atuam. Consideramos que o curso Escola Plural se insere 

no contexto da autoformação e da interfomação, como podemos perceber no relato de 

Abayomi a seguir: 

A gente não era só um projeto no sentido de estar lá apresentando demanda, 
mas o que a gente fazia era talvez futucar, provocar coisas que estavam 
invisibilizadas, adormecidas, pra ver como a gente podia trabalhar, as 
professoras podiam trabalhar a partir disso. Então, uma outra coisa nesse 
sentido era ver as professoras como aliadas mesmo, a gente não ia como essa 
postura de formador, pessoa que vai, enfim... vomitar um monte de 
conteúdo, enfim, não era isso. A gente sabia que a gente tinha uma 
caminhada, um lastro de experiência pessoal, de mais sistematização na 
discussão racial, mas tinha também uma coisa da vivência em sala de aula, 
do trato pedagógico das questões eminentemente mais pedagógicas que a 
gente também não tinha o domínio.  Então, a gente sabia que era um 
caminho de ida e volta, a gente ia com a discussão um pouco mais, um 
caminhar na questão racial, e os professores vinham já com suas 
experiências do dia-a-dia de sala de aula e isso era o casamento, quer dizer... 
balizando bem, casava direitinho.  

Então era essa uma outra coisa., a gente não queria ta lá como essa figura do 
formador, a gente queria ta lá nessa perspectiva de troca e que os professores 
em certa medida nos visse como aliados, não como pessoas que estavam lá 
pra checá-las, pra denunciá-las, pra crucificá-las, pra condená-las. Esse é um 
pressuposto do projeto Escola Plural: a gente não... a gente defende o 
professor, a gente tá na educação porque a gente acredita na educação.  A 
gente não... em última instância não vai lá se contrapor ao professor, dizer 
que ele tem um saber menor, muito pelo contrário e isso facilitava muito 
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porque, quando os professores percebiam que efetivamente a gente tava ali 
naquela postura de aliada, de troca e até de amizade, sobretudo, porque se 
constituía a partir dali relações de amizade, transcorria muito bem.  

A questão da troca de experiências também foi descrita como fundamental por todos. 

Aparentemente foi criada uma verdadeira comunidade de aprendizagem, assim como 

recomendam aqueles que se dedicam à formação de professores (ZEICHNER,1993; PÉREZ-

GÓMEZ, 1992; PIMENTA E GHEDIN, 2002; CONTRERAS, 2002).  

De acordo com Smedley (2001), no contexto atual, a parceria e a reflexão têm se configurado 

como dois movimentos significativos na formação de professores. Na reflexão em parceria, o 

professor oferece um conhecimento baseado na prática, provindo da experiência contínua 

num contexto específico, e o formador, uma perspectiva analítica, que é alimentada pela 

observação no âmbito da sala de aula e sistematizada pela evidência de pesquisas. Em tese, 

formadores e professores deveriam trabalhar juntos para melhorar a qualidade da sua 

formação, criando, assim, comunidades de aprendizagem mutuamente construídas, que 

resultariam em oportunidades que sozinhas, nem a escola, nem a universidade teriam 

condições prover. 

Foi feita a opção de atuar e interagir onde se vive de fato a educação, com vistas a solucionar 

os problemas da prática educativa a partir da construção de projeto pedagógico dialógico, que 

se configura como um agir educacional colaborativo. Para tanto, foi necessária a participação 

de quem realmente está vivendo a prática, ou seja, os professores. Nesta perspectiva, os 

docentes da rede escolar foram participantes ativos de uma comunidade crítica de 

aprendizagem, que tinha por finalidade compreender e transformar as práticas racializadas e 

discriminatórias reproduzidas pela escola, como veremos no relato de Baderinwa: 

Todo o nosso trabalho era em cima da reflexão do conteúdo, não era da 
transmissão do conteúdo, nunca trabalhamos com transmissão de conteúdo e 
nem de um saber que um formador tem e que vai depositar na cabeça de um 
formando. Nunca foi essa a perspectiva. Nesse sentido, a gente pode dizer 
que era um trabalho basicamente de reflexão. [...] Eu particularmente era 
uma professora que trabalhava com a questão do interacionismo, era 
interacionista. Isso de algum modo entra também nas nossas abordagens, 
mas sempre de modo a atender nossos princípios. Tínhamos 
metodologicamente [como princípio] a não transmissão. [...] A gente 
trabalhava muito com dinâmica, que era para justamente não trabalhar esse 
lado racional, mais o lado enérgico de pegar a pessoa meio desarmada, 
meio... então a gente trabalhava muito essa coisa. [...] Cada encontro de 
formação a gente se reunia lá no Ceafro com todas as formadoras pra gente 
discutir as coisas que saíram. Eram sempre da prática pra teoria e não o 
inverso. A gente trabalhou muito com textos nossos com elas, com as 
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formadoras, [...] tipo assim, em vez de pegar um texto de África como ele tá 
no livro grossão, com aquela linguagem difícil, a gente tinha uma 
preocupação de reescrever, de retomar de um modo que dialogasse com 
aquelas professoras. O diálogo com elas era algo muito importante e 
fundamental, não pra elas se sentirem burras, mas pra elas se sentirem 
suficientemente inteligentes, disposta a continuar. A gente não acha que o 
curso de formação, que ele por si só ele forma, então era um curso também 
de despertar, de despertar nelas o desejo de olhar. A gente fala muito disso, 
de mudar o olhar em relação às relações sociais e raciais, então mudar o 
olhar não era algo que... bom, tem um  conhecimento aqui, você passa, você 
aprende, você aplica. Não, é um aprendizado pro resto da vida. 

O importante neste processo é esta formação ocorrer numa dada realidade educacional, sendo 

esta entendida como realidade concreta dos envolvidos no processo. Assim, segundo a 

acepção freireana de realidade concreta, tem sido fundamental para o fazer educativo do 

grupo investigar e mapear as visões de mundo dos envolvidos e suas práticas educativas, 

colaborativamente com eles. Este processo de ensino-aprendizagem dá prioridade à 

apreensão, tanto de teorias orientadoras que informam as práticas, quanto das próprias 

práticas educativas e dos contextos onde ocorrem. Assim, o conhecimento do ofício dos 

professores é também objeto cognoscente a ser apreendido e problematizado no processo 

educacional, implicando na formação de comunidades críticas de professores, estes 

entendidos como sujeitos educativos que investigam ativamente no contexto escolar. 

Percebe-se então que o projeto Escola Plural estava fortemente marcado pela aceitação, por 

parte dos professores, do seu envolvimento nas discussões e nas tarefas de desenvolvimento 

de um novo currículo – que contemplaria conteúdos até então excluídos do contexto 

educacional -, o que exige colaboração entre eles e atenção às necessidades dos alunos. Este 

processo implicava em seu desenvolvimento profissional, mobilizado pelo envolvimento na 

investigação sobre as próprias situações e métodos de ensino. Nesse sentido, Hargreaves 

(2004, p.410-11) afirma que “os professores de hoje, portanto, precisam estar comprometidos 

e permanentemente engajados na busca, no aprimoramento, no auto-acompanhamento e na 

análise de sua própria aprendizagem profissional.”.  

Este ambiente de trocas, favorecido pela postura do grupo de formadores, se configura como 

um grande diferencial do curso em questão e resultou no desenvolvimento de uma postura 

investigativa por parte dos professores, que passaram a reconhecer o valor da pesquisa na 

prática educativa. Os desdobramentos e a importância deste processo serão mais bem 

compreendidos em seguida, quando tratamos da pesquisa como estratégia de aprendizagem e 

de ensino.  
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4.2.3 A pesquisa e a reflexão como estratégias 

 

A questão da pesquisa enquanto estratégia valiosa de ensino e de aprendizagem foi levantada 

por todos os atores envolvidos na formação, sejam eles formadores ou professores 

participantes. Uma observação importante é que, dada a escassez de materiais editados sobre a 

temática e a complexidade da maioria dos que estavam disponíveis à época, ano de 2000, de 

fato era necessária muita pesquisa, para que se pudesse ter um material passível de utilização 

na sala de aula. Este cenário mudou no contexto atual, pois houve um aumento destes 

recursos, apesar de ainda estarem muito aquém do necessário. Apesar disso, é importante 

lembra que, em se tratando de questões raciais no Brasil, “a questão hoje é menos possuir a 

informação do que saber encontrá-la, selecioná-la, utilizá-la de forma apropriada, saber sua 

veracidade, sua credibilidade, a que interesses está servindo” (LIBÂNEO, 2004, p. 47).  

Este é um ponto delicado e importante neste contexto de formação, por tratar de uma questão 

que gera muita controvérsia. Tratar de questões raciais com pessoas que, muitas vezes 

encarnam os papéis de vítimas e algozes, em uma sociedade tão marcada pela desigualdade 

como é a brasileira não é fácil, e levá-los à reflexão principalmente. O relato de Abayomi nos 

dá uma idéia dos embates e das estratégias de solução destes:  

Uma coisa é certa não discutíamos com os professores, não íamos para o 
embate de frente, ai a melhor estratégia acordada e aprendida era colocar o 
grupo pra responder. A gente não batia de frente, quando a gente sentia que 
tinha muito... tinham muito essa resistência e que podia ficar nessa relação 
formadora e formando a gente saía de cena e rapidamente a entregava na 
mão do grupo, para o grupo então [resolver]... Bom, como a gente tava ali 
naquele poder de argumentação era uma ou duas pessoas, a gente até meio 
malzinha deixava que o grupo desse conta, porque isso era fato. Então, a 
gente possibilitava mesmo a mediação, então era o grupo pra gente sair de 
cena e não ficar... ficar assim imposto ou extremamente expresso que éramos 
nós e os formandos. Aí a gente deixava o próprio grupo, a gente provocava o 
grupo pra que o grupo entrasse e na maioria das vezes, isso é que era mais 
interessante [...], a gente não ia lá dizer as coisas pras pessoas. Esse processo 
de formação... as nossas formações tem sido tão interessantes, tão ricas 
porque a gente efetivamente assume esse papel de provocar e muitas vezes o 
racismo está aí. O grupo é bacana, porque às vezes você pega um grupo que 
tá [sic] mais difícil na coisa da percepção do racismo, que tá [sic] 
reproduzindo o racismo, aí a gente entra mais fortemente, mas quando a 
gente pega pessoas com uma certa vivência enfim, às vezes elas mesmas que 
entram no processo [risos] delas mesmo com elas. A gente é o veículo 
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detonador ali do processo, como na psicanálise a gente dá as palavrinhas 
para o processo de deflagrar, mas são elas mesmas que entram e a gente se 
confronta no sentido de postura e aí a gente entra, obviamente, depois num 
nível de sistematização e até fortalecendo as posturas que obviamente de 
enfrentamento e de combate ao racismo. Então, os momentos de tensões 
normalmente a gente resolvia assim e dava certo e é outra estratégia também 
de aprendizado assim, metodológica, de formação que a gente... a gente não 
vai pro embate, é o grupo. A gente sai de cena, enfim, provoca o grupo pra 
que o grupo mesmo dê conta, e às vezes, é o grupo mesmo, porque a gente 
não cria uma indisposição com ela e pronto, é o coletivo. 

Podemos afirmar que estamos perante uma perspectiva interacionista, de aprendizagem 

experiencial, de formação em situação de trabalho, de investigação-ação, ou seja, de reflexão 

na ação. Zeichner (1993, p.18) afirma que “a ação reflexiva também é um processo que 

implica mais do que uma busca de soluções lógicas e racionais para os problemas”. Desta 

maneira, podemos concluir que a reflexão é uma ação que se dá, em geral, espontaneamente, 

mas pode ser suscitada a partir de uma situação problemática, considerando os 

sentimentos/emoções como fatores que permeiam as atitudes dos professores, opondo-se 

assim, a atitudes pré-estabelecidas tecnicamente.  

A figura do intelectual crítico é, assim, a de um profissional que participa 
ativamente no esforço por desvelar o oculto, por desentranhar a origem 
histórica e social do que se apresenta a nós como “natural”, por conseguir 
captar e mostrar os processos pelos quais a prática de ensino atrapalha-se em 
pretensões, relações e experiências de duvidoso valor educativo. (GEDHIN, 
2005, p.140) 

Levar o grupo à reflexão era a estratégia adotada. Fazer com que eles refletissem e buscassem 

as respostas em suas vivências fazia com que se implicassem no processo de aprendizagem 

individual e coletiva. Mas certamente não era algo fácil, nem para os formadores, nem para os 

professores em formação. Nesse sentido, o estímulo à pesquisa era fundamental. Piconez 

(2001, p.11) admite que “não é verdadeira a pesquisa sem o mergulho na ação e não se 

consegue diagnosticar intervenções de aperfeiçoamento sem a presença da pesquisa”. 

É interessante observar que as discussões e atividades propostas requeriam dos professores 

um espírito de pesquisa próprio, de quem sabe e quer investigar e contribuir para o 

conhecimento sobre as temáticas ligadas às africanidades. Esta atitude e atividade de pesquisa 

concorriam para contribuição do desenvolvimento profissional dos professores e para o 

desenvolvimento institucional das escolas em que estes se inserem, escolas que, tal qual os 

professores, devem se tornar reflexivas. Abayomi faz sua avaliação sobre o despertar da 

reflexão nos professores: 
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Eu acredito [na reflexão suscitada] não obviamente como algo acabado, mas 
sem dúvida alguma como desestabilizar aquela velha história, deixar a 
semente lá, promover o caos pra que elas percebessem qual é o desafio que 
ficava daí pra frente e elas mesmas poderem andar com as próprias pernas. 
Eu acredito que a forma com que a gente manejou esses conteúdos seja eles, 
os procedimentos tanto no ponto de vista do conteúdo, quanto na atitude 
acredito que favoreceu, até porque, a gente sempre disse que isso não tem 
receita, agente não tá aqui pra dizer como é que faz, mas a gente deu as 
pistas pra que vocês andem sozinhos. 

Este quesito da reflexividade do professor e, conseqüentemente, da escola nos remete à 

questão curricular, tão debatida hoje. Em nosso contexto de análise, esta dimensão assume 

uma importância fundamental à medida em que a Lei 10639/03 exige a inclusão da História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos, e o curso tinha a finalidade de 

instrumentalizar os professores para esta difícil empreitada, apesar de não terem se embasado 

na lei, visto que esta fora promulgada em período posterior à sua realização, mas já estavam 

embasadas nos temas transversais, que já dava indícios de que isto viria ocorrer mais cedo ou 

mais tarde. A legitimidade do Ceafro como um importante agente articulador de 

conhecimentos e práticas de combate ao racismo e, principalmente, produtor de 

conhecimentos, é reconhecida pela sua participação na elaboração das diretrizes curriculares 

para inclusão da temática no município de Salvador. 

Nos dias de hoje, o entendimento de currículo e de gestão curricular requerem que o professor 

não seja um simples executor de currículos definidos previamente, mas um decisor, um gestor 

e um intérprete crítico de orientações que não respeitam as especificidades de cada rede, de 

cada escola, e de cada professor (APPLE (1997; 1982); APPLE e BEANE (1997); GOODSON 

(1995). Exige-se do professor que seja ele a instituir o currículo, dando vida e co-construindo-

o com os seus colegas e os seus alunos, mas faltam subsídios teóricos e práticos para tanto. 

Esta é uma dificuldade grande, pois este profissional ainda não se enxerga com esse papel. 

Infelizmente, o professor ainda se mantém preso à tradição de cumprimento rigoroso das 

grades curriculares pré-estabelecidas, sem as quais ele não tem nenhuma familiaridade.  

O processo de reflexão do professor precisa implicar esta dimensão. Para Stenhouse (1975, 

p.156), “o desenvolvimento curricular de alta qualidade, efetivo, depende da capacidade dos 

professores adotarem uma atitude de investigação perante o seu próprio ensino [...] uma 

predisposição para examinar a sua própria prática de uma forma crítica e sistemática”.Para 

ações de combate ao racismo, tais atitudes são fundamentais, e isso é expresso no depoimento 

da formadora Baderinwa. 
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A gente tinha interesse que ele [o professor] pusesse em prática. A gente 
tinha o interesse, a gente considerou também o seguinte: era um grupo muito 
estratégico pra combate ao racismo, digamos assim, se todas as crianças e 
todas as escolas aprendessem a lidar com as pessoas de forma que seja mais 
igualitário seria uma maravilha e ao mesmo tempo você aprende história, 
geografia, ciências e matemática. 

Consideramos que, uma vez adotadas estas atitudes, seria possível a construção de um 

processo educativo que refletisse efetivamente na melhoria da qualidade do ensino, tão 

almejada e perseguida atualmente. No contexto da educação das relações etnico-racias, isto se 

torna mais emergente ainda, principalmente, quando se leva em conta o contexto no qual estas 

escolas estão inseridas. A questão do contexto tem importância central neste processo, porque 

como afirma Zeichner (1993, p.25), “há o perigo de uma pessoa se agarrar ao conceito de 

ensino reflexivo e de ir longe demais; isto é tratar a reflexão como um fim em si, sem ter nada 

a ver com objetivos mais amplos”. Quando não se inclui as críticas ao contexto social em que 

se dá a ação educativa, e a centralidade da prática nos fazeres pedagógicos de sala de aula, se 

recai num reducionismo da compreensão dos problemas sociais que interferem na prática 

docente e o professor acaba realizando uma falsa reflexão, que em nada contribui para o seu 

processo de desenvolvimento e, conseqüentemente, dos seus pares. (CONTRERAS, (1997), 

GIROUX (1997), PIMENTA;GHEDIN, (2002)). 

Os desdobramentos das ações desenvolvidas pelo Ceafro e, seus reflexos na atuação do 

professor no contexto escolar, permitirão que entendamos até que ponto houve efetividade nas 

estratégias utilizadas.  

A partir de agora iremos ver de que maneira o processo formativo se materializava nos 

conteúdos e práticas na sala de aula dos professores que participaram da formação.  

 

4.2.4 Um estranho em minha sala 

 

Como mencionado na descrição do curso Escola Plural, uma das etapas da formação em 

serviço, que consistia na participação dos formadores do Ceafro nos AC’s – tempo de duas 

horas semanais disponibilizado pela SME para o estudo e planejamento dos professores –, e 

previa o acompanhamento em sala de aula propriamente dito.  
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Isso era trabalhado primeiro com elas. Pra poder entrar na sala, tinha que ter 
uma autoconfiança e um desejo delas de receber aquele ser estranho, entre 
aspas, dentro de sala de aula. Então, isso era também cozinhado [risos], 
digamos assim... até o ponto delas. Elas queriam... Tanto entrar no 
planejamento era trabalhado com elas como seria feito isso... você é um ser 
estranho dentro da reunião de planejamento da escola, também é uma 
invasão, digamos assim, e na própria sala de aula. (BADERINWA) 

Em nosso entendimento, é interessante observar que esta não era uma atividade 

complementar, mas sim uma etapa tão importante quanto a formação básica, pois era a 

oportunidade de avaliar o resultado da formação desenvolvida, por meio da prática 

pedagógica do professor nas escolas. Suas finalidades eram: colaborar com orientações para a 

resolução das dificuldades dos professores e avaliar como as professoras articulavam os 

conhecimentos propostos na formação básica às diversas áreas do conhecimento e, em que 

medida a História e Cultura Afro-brasileira e Africana estariam sendo contempladas no 

planejamento e nas ações propostas. A formadora Baderinwa relata a importância desta etapa, 

visto que tinham receio de que a formação ficasse apenas no nível teórico e não fosse levado 

para a prática efetiva, para a sala de aula. 

Então a gente já ciente disso, macaca velha com formação de professoras, 
então nós pensamos nessa formação em serviço justamente pra de algum 
modo dar conta. Uma carga horária pequena também, porque não dava pra 
fazer isso... tipo assim ficar na escola o ano todo, mas de qualquer modo 
você tinha essa vivência, ou seja, a formação em serviço trabalhava 
basicamente com a questão do planejamento. Então, a dificuldade delas era 
transformar aquilo em planejamento didático, em projetos de atividades, de 
como trabalhar nas áreas de conhecimento, e nós ajudamos nesse sentido. Na 
medida que a gente ia para o encontro do AC, eu acho que contribuiu 
bastante, coisas como os cartazes, que hoje é menos, mas na época era tudo 
branco, os cartazes da escola os meninos não se identificavam, “mas não 
tem”,  “como é que a gente vai achar?”. Então, essa coisa de fotografar as 
crianças e trazer a história delas. Tá relatado no livro também, no capítulo 
que a Rosa trabalhou, um trabalho de um aluno, um negócio de dias das 
mães, eu acho que o trabalho contribuiu muito pra elas verem o currículo, se 
dar conta da não presença das questões étnico-raciais nesse currículo, e elas 
foram apoiadas na medida do possível para fazer e desenvolver essas 
atividades ao mesmo tempo quando elas estavam fazendo essas atividades, 
não todas as vezes, mas em alguns momentos a formadora tava [sic] dentro 
da sala de aula.  

Como é sabido, existe uma dificuldade na aceitação, por parte dos professores, de estranhos 

em sua sala de aula, com o intuito de observá-los, principalmente quando este alguém, 

teoricamente, está ali para avaliá-lo. O relato de Abayomi dá conta de que houve um cuidado 

muito grande com este momento, apesar dos laços afetivos constituídos com os educadores 

durante o período da formação teórica.  
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Havia performances como diz Wolf, uma vida social é uma vida de 
performance, é feita de performance, então a gente sentia que tinham 
professores que faziam a performance, tinham professores que não, era 
aquilo ali mesmo, não tinham máscara e tal. E tinham aquela coisa de se 
sentirem super empolgados do tipo: “olha aqui o que eu tô fazendo e tal”, “e 
aí tá tudo bem?”, assim até querendo um feedback73. Mas assim, rolou um 
pouco de tensão no início assim, parte a parte, porque a gente tinha muito 
essa coisa de não querer transparecer que tava invadindo, então a gente 
chegava... obviamente que a gente acertava nos ACs, não dizia o dia que ia, 
mas dizia o que ia acontecer, aí, no dia, a gente aparecia lá, não avisa, óbvio, 
a gente queria ver o que rolava, como era a rotina e aí a gente falava com ela, 
via se tava tudo bem, pedia pra que ela nos apresentasse. Elas nos introduzia 
na sala, a gente ia pro fundo da sala e ficava lá tentando ser o mais 
imperceptível possível pra não interferir no processo.  

Certamente não era algo fácil para ambas as partes: o professor, que poderia se sentir vigiado, 

e o formador, que era o vigia e não podia intervir, mesmo que identificasse discrepâncias nas 

atitudes dos professores. De qualquer forma, havia também o lado positivo, que era a 

avaliação in loco dos resultados, a partir da observação das reações dos alunos, maior fonte de 

recursos para mensurar resultados de processos formativos. Aqui trazemos os depoimentos 

das duas formadoras: 

Era difícil, mas a gente ia pro cantinho ficava lá. Aí que era beleza, que a 
gente via os alunos, ouvia os que eles diziam, via a professora. Pra nós era 
um momento privilegiadíssimo, agora, evidentemente, eu acho que era um 
desconforto para algumas, mas a gora pras [sic] que já tinham estabelecido 
[vínculo] por conta da formação inicial, a gente passou pelo menos 60 horas 
juntas em sala de aula, então, quando a gente já tinha presenciado então os 
AC´s, então quando a gente ia pra sala já tinha quebrado. Então às vezes era 
um prazer pra elas nos receber, na maioria, agora umas ou outras a gente via 
que ficavam meio inseguras, a gente sentia. (ABAYOMI) 

Na sala de aula, a formadora não falava nada também, ela era observadora, 
ela observava, não falava nada assim... não interferia, não dava aula, não 
emendava [corrigia] professora, não emendava aluno, não tinha uma 
participação, era mais passiva dentro da sala de aula e após esse momento, 
num outro dia, no mesmo dia, em outras condições a professora ou as 
professoras com a formadora conversavam sobre o que foi que aconteceu ali, 
muito a partir dela o que ela achou, como foi que ela via, qual foi a 
dificuldade que ela teve, e as formadoras colocavam também suas 
percepções. Então, o momento, naquele momento que um aluno xingou o 
outro que não sei o que, que coisas que a gente poderia fazer, lembre da... 
era muito trazendo a teoria entre aspas que foi trabalhada nos encontros, nas 
oficinas para aquela realidade. Então, agora, como a gente pode seguir daí, 
era muito, elas adoravam. (BADERINWA) 

Este relato confirma o que foi mencionado pelos professores que viveram esta etapa, que 

reafirmaram que, ao se sentirem seguros e fortalecidos para o tratamento da questão, a 

                                                 
73 Palavra inglesa que significa retorno de uma avaliação, opinião. 
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presença do formador não o inibia ou incomodava. Sendo assim, consideramos que esta 

proposta de formação corrobora com o que Fusari e Rios (1995, p.31) consideram importante, 

na medida em que afirmam que “um projeto de formação continuada de profissionais do 

ensino tem que estar atento a tudo aquilo que envolve a qualificação do educador, refletindo 

criticamente sobre a necessidade de se criarem nele e fora dele condições para um exercício 

competente de sua profissão”. 

Neste sentido, é importante considerar como os “desvios” ou equívocos identificados pelos 

formadores eram tratados com os professores, para que estes pudessem fazer uma “correção 

de rota”. Esta questão é importante porque, caso não fossem feitas intervenções, se correria o 

risco de, para o professor e para a escola, não fazer sentido a presença do formador nem nas 

aulas, nem nos momentos de planejamento. Abayomi continua a nos contar como foi a 

participação nestes eventos na escola:  

A gente entrava também e nunca era... nunca era na primeira vez. A gente ia 
pra fazer primeiro o diagnóstico, depois que a gente sentia como era que a 
coisa acontecia, aí, assim a gente definia como é que a gente ia entrar. A 
gente nunca, jamais, em tempo algum... a gente no primeiro AC, a gente ia 
para observar, ver o que era que acontecia, depois de uns dois ou três Ac’s 
que a gente já sabia a dinâmica, aí sim a gente entrava. Então, normalmente, 
era por segmento. Éramos dois, aí a gente se dividia: uma ficava 
acompanhando um segmento depois a outra. Mas aí a gente... a gente via 
elas [sic] apresentando as propostas, a gente entrava problematizando e 
quando a gente via e achava que tava patinando, tinha ali alguma coisa 
enviesada ou algum tipo de atitude, enfim, que reforçava o racismo, a 
discriminação aí a gente falava:  “mas será que é assim desse jeito?”, “será 
que não pode ter outra interpretação?”, “será que não pode ao invés de...” ou 
dizer tipo assim:  “o que você quis dizer como isso?”, “quando você pensou 
essa musica ou esse texto o que você pensou?”, aí ela dizia:  “eu pensei 
assim”, “e você gostou do texto?”, “gostei”. Aí a gente ia pro material, aí a 
gente questionava, às vezes era um texto que trazia estereótipos, que 
reforçava a linguagem racista, ou a própria estratégia que elas definiam eram 
estratégias que enfim... reforçavam, reproduzia a discriminação. Aí a gente 
entrava questionando, ao mesmo tempo também levava as fontes, indicava 
então, ao mesmo tempo em que às vezes a gente questionava aquele 
material.  

Percebe-se através de seu relato que a transposição didática, a transformação de todo aquele 

saber em saber ensinável, era de fato um desafio a ser superado, e é inegável que entre o que é 

produzido e entendido como saber e o que é ensinado na sala de aula, existem diferenças 

significativas. Mas este desafio passava mais uma vez pela velha questão da carência de 

recursos didáticos - de livros e textos que abordassem a temática voltada para o trabalho em 

sala de aula e não só para a “academia”-, que naquela época eram bem mais escassos que 
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hoje. De qualquer forma, os formadores não deixaram que isso fosse um entrave à efetivação 

das atividades nas escolas. Buscaram alternativas, e mais que isso, criaram alternativas, com 

vistas a subsidiar os professores neste processo. 

Foi uma fase bem pauleira [sic] pra gente, porque ao mesmo tempo a gente 
tinha que estar sempre munida de material, inclusive pra indicar, então isso 
era bem real. Teve uma época que a gente teve que fazer mil pesquisas, 
porque, enfim, fazer a discussão do dia do folclore, isso nos levou a produzir 
os materiais, foi por isso que a gente começou a produzir os kits74 porque a 
gente precisava dos materiais. Então vai falar de mito, um mito de fato de 
origem africana que traga aí os elementos da ancestralidade negra, então isso 
me fez fazer um trabalho de pesquisa gerando um caderno de texto, gerando 
transparência, gerando mapa, produzimos o vídeo, e aí a gente enfim, reuniu 
alguns filmes que tratavam de gênero, que tratava de África, que travava de 
criança pequena... foi isso que nos fez elaborar o kit de material didático, 
tinha música, textos poéticos, textos teóricos, vídeo, transparências, enfim... 
tanto que a gente saia munido do kit, aí a gente fornecia o kit. Aí começou 
uma outra queixa: “a gente precisa do kit, a gente precisa do kit, a gente não 
tem aqui”, então a gente começou outro trabalho junto com a Secretaria, que 
a Secretaria reproduziu, se eu não me engano, uns quatrocentos kits do 
Escola Plural e distribuiu primeiramente nas CR’s e depois em algumas 
escolas, kit de material do Escola Plural. (ABAYOMI) 

Como mencionado anteriormente, a transposição didática implica em três saberes 

diferenciados: o saber sábio, o saber a ensinar e o saber ensinável. Estes saberes se 

entrecruzam e se transformam no que Chevallard (1991) chamou de noosfera, que seria o 

filtro entre o saber acadêmico e o saber a ser ensinado na sala de aula. É na noosfera que se 

produz o "saber a ser ensinado", expresso tanto nas propostas curriculares como nos livros 

didáticos.  

Nesse sentido, é importante lembrar que a tarefa de transformação destes saberes é de 

competência de um grupo que faz parte de uma esfera mais ampla que a dos intelectuais, e 

sob regras estabelecidas por eles mesmos, passa a gerar o saber a ensinar, expresso através 

dos livros didáticos, muitas vezes de maneira equivocada, e no caso das relações étnico-

raciais estes equívocos tinham uma amplitude muito maior. No ambiente escolar, o saber a 

ensinar passa a ser o objeto de trabalho do professor quando ele, tomando como base o livro 

texto, prepara sua aula. Neste momento, através de uma nova transposição didática sobre o 

saber a ensinar, o professor transforma-o em saber ensinável.  

                                                 
74 A equipe do Ceafro construiu um kit de materiais com conteúdos concernentes à História e Cultura Africana e 
Afro-brasileira e disponibilizou para as escolas.  
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No caso dos professores advindos da formação do Escola Plural, havia a carência deste 

suporte epistemológico do livro didático, visto que não existia livros didáticos que tratassem 

da questão racial, e os que existiam o faziam de maneira equivocada e estereotipada, sempre 

desqualificando a matriz negro-africana, o que tornava sua tarefa mais complexa e difícil. 

Aqui reside a importância da participação dos formadores neste processo, à medida que o 

facilitavam ao fornecerem os subsídios necessários aos professores para que realizassem esta 

tarefa.  

Durante o período em que permaneciam na escola, os formadores do Ceafro auxiliavam 

permanentemente os professores, que se sentiam amparados no processo. Esta foi também 

uma das questões relatadas pelos professores: o apoio dado após a formação básica. Mas o 

apoio foi estendido até uma última fase, o acompanhamento indireto, que consistia em 

encontros quinzenais na sede do Ceafro para que os professores relatassem suas experiências 

após a saída dos formadores da escola. As formadoras avaliam esta etapa final: 

Na hora de você sair da escola sempre foi um problema porque elas ficavam 
também acostumadas, porque elas se sentiam apoiadas, nunca questionadas 
nem criticadas no sentido de não saber o que fazer, não eram pessoas que 
tavam [sic]... elas tavam [sic] tendo essa oportunidade de ter alguém que 
conversassem com elas sobre aquilo e que ajudasse trazendo material, que as 
formadoras levavam o material, ah não tenho material, providenciavam 
material e tal, depois elas tinham os encontros na hora de sair da escola, era 
uma coisa que não podia sair de vez também.  

Depois tinha trinta horas de acompanhamento indireto. Esse 
acompanhamento indireto ele era feito assim... encontros mais pontuais, no 
Ceafro. Tinha assim quinzenalmente e era uma coisa assim... variou muito a 
depender das experiências, que foram assim... experiências 
variadas.(BADERINWA) 

A gente avaliava os resultados fundamentalmente através desse 
acompanhamento indireto, desse retorno, depois de seis meses, desses 
encontros esporádicos, [...] mas a que a gente considerava mais consistente 
era esse depois, esse voltar à escola, ver como a escola tava, eles virem pra 
nós e dizer como é que tava se dando as coisas, e normalmente a queixa mais 
recorrente, naqueles primeiros momentos, tinha a ver como material 
didático. Material didático, sempre foi a grande queixa que era pouco. A 
gente ainda dizia “mas o material...”, “tudo não é intenção? Então a gente 
cria o material”. Mas era fato, perto do que a gente tem hoje mas... se hoje o 
que a gente tem ainda e crítico, imagine isso há cinco anos, então era bem 
difícil. Mas mesmo assim eles se viravam, agora eles se queixavam da coisa 
do material sim.(ABAYOMI) 

Estes depoimentos, relacionados com os dos professores participantes, nos fizeram ratificar a 

impressão inicial de que esta etapa foi de fundamental importância no processo formativo. 
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São raros cursos de formação continuada de professores contemplarem este acompanhamento. 

Em geral, após a formação, caberá exclusivamente ao professor levar os conteúdos para a 

escola, sem nenhum tipo de acompanhamento ou suporte inicial. Esta falta de 

acompanhamento pode, muitas vezes, fazer com que o professor não se comprometa com a 

efetivação do trabalho desenvolvido na formação na sala de aula. Além desta questão, existe o 

problema da descontinuidade na escola, nosso próximo ponto de análise.  

 

4.2.5 O problema da descontinuidade na escola 

 

Através dos relatos dos professores, participantes e não-participantes da formação, foi 

possível perceber que eles reconhecem a existência de lacunas na política de formação no que 

tange à extensão destas ações a todos os níveis e modalidades de ensino, à continuidade e 

articulação com a realidade local, à inclusão dos aspectos da formação ao Projeto Político 

Pedagógico das escolas, e ao desenvolvimento profissional dos professores. Estas lacunas são 

fáceis de presumir, tendo em vista as abordagens da formação contínua assumida 

costumeiramente pelas redes de ensino, que contemplam apenas encontros, cursos e palestras 

que não são articulados à formação em serviço dos professores, ou seja, aquela desenvolvida 

na escola a partir das dificuldades diagnosticadas com vistas à melhoria da realidade 

educacional. A formadora Abayomi expressou sua percepção acerca desta formação em 

serviço quando disse que esta etapa era o coração da formação. 

Apontamos a necessidade de se eleger a escola como lócus privilegiado da formação docente, 

aspecto evidenciado em estudos desenvolvidos nesta área (CANDAU, 2003; FUSARI, 1998; 

MIZUKAMI, 2002; NASCIMENTO, 2003; TORRES, 1998), e à importância de se articular a 

formação desenvolvida no próprio local de trabalho a outras modalidades, tal como o curso 

Escola Plural. Apesar disso sabemos que as dificuldades se impõem a este processo, que diz 

respeito principalmente às resistências impostas pelos gestores, diretores e coordenadores 

escolares. Podemos inclusive ir além e afirmar, com base nos argumentos de Collares; 

Moysés; Geraldi (1999) acerca da política de descontinuidade presente nas políticas de 

formação contínua, que os maiores entraves são: a constante suspensão de projetos e das 

atividades previstas sem a aceitação prévia dos participantes; mudanças na forma de 
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organização de programas e projetos pelos órgãos públicos responsáveis; a rotatividade do 

corpo docente nas escolas, o que interfere na realização das atividades em andamento. Todos 

estes pontos foram elencados tanto por formadores como pelos formandos do curso Escola 

Plural. A formadora Abayomi relata as dificuldades: 

Tivemos poucos problemas, mas tinha. Quando também, foi uma coisa que a 
gente descobriu e que favoreceu, quando o gestor obviamente encarnava a 
proposta, quando ele queria a proposta, era mil, facilitavam bastante. Se o 
gestor também não se sensibilizava, por isso que depois os nossos cursos 
depois forma com os gestores - então o trabalho que a gente fez depois, 
sobretudo com as diretrizes foi com os gestores, sensibilização de gestores -, 
então, isso a gente percebeu também que era um fator estratégico. A gente 
sensibilizar os gestores, o gestor sensibilizado ela facilita muito a vida, 
possibilitando que a formação aconteça, possibilitando a formação dos 
professores. Ele efetivamente pode quase que dar corpo a uma formação na 
escola, se ele quiser, claro, que aí vai ter a resistência dos professores? Tem, 
mas se ele é um gestor que entende e sabe das necessidades, as coisas ficam 
facilitadas, quer dizer, o acesso à escola, a liberação dos professores para o 
curso, tudo, infra-estrutura, isso é fato. É fato, o papel do gestor é 
importantíssimo, essa foi uma das evidências que a gente pode lidar com o 
trabalho das diretrizes. Agora, assim, o que dificultou, sobretudo nos últimos 
anos, foi o contexto político municipal, essa rotatividade de secretários 
municipais, de assessores técnicos, cada um entrando e a gente não 
conseguia estabelecer uma parceria, e muda o formato da formação... pois o 
desenho mudou muito do ponto de vista da carga horária pra se adequar à 
necessidade da rede.  

Na avaliação das formadoras, estas mudanças implicaram numa mudança significativa no 

desenho da formação e, conseqüentemente, na perda de qualidade desta, que foi sentida pelos 

professores. Na avaliação deles, a responsabilidade era da instituição, que não cumprira com o 

programa previamente definido, mas isto ocorreu justamente em função dos “arranjos 

institucionais” necessários para que dessem continuidade ao projeto.  

Perdeu-se qualidade? Eu digo que sim, porque como é uma formação que 
mexia muito com as questões identitárias, isso é um processo que... você não 
vai desestabilizar a pessoa em  quatro horas. Tudo bem que não é cem horas 
que você vai ficar fazendo isso, mas a gente considerava que vinte horas era 
uma carga [horária] ótima pra gente trabalhar num módulo. Dava pra você 
falar e pra você ouvir, porque não era nem só você despejar o conteúdo, era 
você fazer as perguntinhas certas na hora certa pra dar catarse ali, porque era 
a partir dessa catarse, desse movimento pessoal delas, que aí você tava 
pronta pra ir. Os outros podiam ir até mais rápido, mas o primeiro módulo 
que era das questões identitárias precisava de mais tempo e isso ficou 
prejudicado. A gente teve realmente [risos] que dar nó em pingo d água na 
questão metodológica pra conseguir os resultados e até hoje é assim. [...] A 
primeira parte era conceitual discutindo ancestralidade, identidade e 
resistência, bom, tudo que a gente faz a gente parte desse pressuposto de que 
a gente tem que desestabilizar as pessoas pra ver como que elas lidam com o 
racismo, e isso não se faz em uma hora e meia. Então, a gente não consegue 
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o impacto que a gente quer trabalhando duas horas que precisa, em uma hora 
e meia.  Então, você despeja o conteúdo e tal, mas fica extremamente 
superficial, você não favorece um processo que as pessoas de fato se 
impactam naquilo e tragam pra si, numa carga horária dessas, é piada. Então, 
assim, a gente tem efetivamente exigido... assim, determinadas coisas a 
gente não faz mais, se a gente não conseguir uma carga horária mínima perto 
do que a gente espera a gente não se predispõe a fazer o trabalho. 
(ABAYOMI) 

Problemas desta natureza seriam resolvidos, ou pelo menos minimizados, caso os gestores, 

diretores e coordenadores pedagógicos considerassem a formação contínua como condição 

para o desenvolvimento profissional dos professores. Entendemos que, conforme aponta 

Fusari (1998) os órgão gestores precisam garantir tempo e oportunidade, para que os 

professores possam desenvolver uma postura reflexiva sobre sua ação, de modo que a 

formação se concretize como algo intrínseco à rotina escolar, pois a melhoria das condições 

de trabalho e de formação constituem um binômio fundamental para a consolidação do 

projeto pedagógico de uma escola.   

Neste contexto, cabe ressaltar a importância, destacada por Nascimento (2003), de ter como 

alternativa a recuperação do espaço da escola como lócus de formação, visto que, de acordo 

com as problemáticas identificadas pelos professores de cada instituição, a formação contínua 

pode contribuir ainda mais para o aprimoramento da prática pedagógica. Isto ocorre porque, 

“[...] são os saberes produzidos na escola, junto com outros colegas e alunos, que iluminam e 

dirigem as práticas mais significativas do processo de formação social e intelectual a que se 

dedicam professores e alunos” (COLLARES; MOYSÉS; GERALDI, 1999, p. 211). 

Em seus relatos, os professores afirmaram que, para resolver o problema da descontinuidade 

na escola do trabalho com as questões raciais, não foi mencionada a possibilidade deles se 

tornarem multiplicadores. A formação contínua depende das condições de trabalho dos 

professores, mas principalmente do posicionamento assumido por estes em relação ao seu 

desenvolvimento profissional, em particular, e da sua escola, no geral.  

Desta maneira, fica evidenciada a necessidade de que as mudanças não se restrinjam a 

iniciativas individuais, nem estejam vinculadas a cada nova gestão ou gestor, mas que sejam 

sustentadas e reavaliadas coletivamente por aqueles que fazem parte do universo escolar, pois 

intrínseca ao ato de educar está a relação que se estabelece entre pares. Consideramos que esta 

relação coletiva e compartilhada se torna emancipadora quando, aqueles a quem se atribui a 

função de ensinar conquistam espaço, para aprimorar sua ação pedagógica no contexto mais 
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amplo das políticas educacionais. Isto porque a formação contínua não pode ser uma 

atribuição de responsabilidade exclusiva do Estado, pois cada professor deve ser responsável 

por seu desenvolvimento pessoal e profissional, cabendo-lhe a direção, percepção e decisão 

do caminho que vai percorrer (FUSARI, 1998).  

 

4.3 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é comparar conteúdos, metodologias, recursos didáticos e 

práticas avaliativas com as temáticas relativas às disciplinas em questão, utilizadas por 

professores que freqüentaram o curso com outros não-participantes, identificando 

distanciamentos e aproximações entre as mesmas na direção de elaborar subsídios prático-

teóricos para a formação docente. Os relatos dos diversos atores nos forneceram subsídios 

para que pudéssemos fazer algumas comparações, mas sem muito aprofundamento, pois não 

havia um registro destas práticas e os relatos foram relativamente superficiais neste sentido. 

De qualquer modo, é possível dizer que, em geral, não há uma diferenciação muito grande 

com relação às estratégias de abordagem da temática, mas sim na consistência delas. Os 

professores que passaram pelo processo formativo têm muito mais embasamento e recursos 

teórico-práticos para trabalhar com as questões em suas salas de aula. Eles também têm uma 

facilidade maior de articular os conteúdos “convencionais”, com uma visão mais crítica e 

propositiva perante a escola. 

De certa maneira, este processo foi favorecido pela presença de uma coordenadora 

pedagógica que é comprometida com a causa das relações raciais, o que possibilitou a 

inserção destes conteúdos no projeto da escola. Ela também acaba desempenhando o papel de 

grande articuladora das ações, e por que não dizer, de cobrança também.  

Um outro fator que merece destaque, é o fato de um dos professores participantes da 

formação hoje ser gestor da escola. Sem sombra de dúvida, isso fortaleceu o desenvolvimento 

de atividades voltadas para a questão das africanidades, mobilizada pelo (re) conhecimento 

deste importante ator, da importância da contemplação destas temáticas no currículo da 

escola.  
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Ainda no que se refere às metodologias, percebemos que o viés de abordagem é o mesmo: o 

fortalecimento da identidade das crianças, através da utilização de referências positivas, com 

intelectuais, artistas e personagens negros de histórias e livros paradidáticos, isto porque o 

livro didático convencional ainda não é uma referência, pois ainda não contempla este novo 

viés, se mantendo reprodutor de estereótipos negativos e de fortalecimento de estigmas. Ainda 

assim, podemos dizer que a variedade de estratégias é maior entre os professores 

participantes, mesmo porque estes já têm uma vivência muito maior e um olhar mais apurado 

para detectar e desenvolver ações que tenham um impacto positivo em seus alunos. 

Outro aspecto interessante diz respeito aos conteúdos que abordam a questão do negro, sua 

cultura e sua história, que hoje não estão limitados apenas às datas comemorativas. Ficou 

evidente que na escola em que os professores necessitam de formação, isto ainda está em vias 

de ocorrer da maneira que deveria. Estão em processo de romper com a lógica da 

folclorização da cultura africana e afro-brasileira. Neste contexto, é interessante lembrar que, 

a melhoria do ensino é um processo de desenvolvimento [...]. Com esta 
afirmação, quero expressar: em primeiro lugar, que esta melhoria não se 
consegue por mero desejo, mas pelo aperfeiçoamento, bem refletido, da 
competência de ensinar; e, em segundo lugar, que o aperfeiçoamento da 
competência de ensinar se atinge, normalmente, pela eliminação gradual dos 
aspectos negativos através do estudo sistemático da própria atividade 
docente. [...] O desenvolvimento curricular e a investigação sobre o ensino 
devem fornecer uma base para este profissionalismo.  [...] Ainda há um 
longo caminho a percorrer para que os professores tenham uma base de 
investigação em cima da qual construam um programa do seu 
desenvolvimento profissional (STENHOUSE, 1975, p. 39). 

A questão dos recursos didáticos já foi amplamente debatida, mas vale lembrar que o desafio 

é o mesmo para todos: superar a carência de materiais fazendo uso da criatividade, enquanto 

estes não editados e distribuídos em quantidade suficiente e qualidade aceitáveis. Desde o ano 

em que foi realizado o curso até hoje, foi registrado um crescimento, que podemos chamar de 

significativo tendo em vista a ausência total destes materiais, mas que ainda está muito aquém 

do necessário. Por questões óbvias, os professores participantes da formação têm mais 

condições de driblar as dificuldades, mesmo porque tiveram acesso a muitas referências e 

desenvolveram o espírito da pesquisa, como foi mencionado pelos mesmos. Isto pode ser 

ratificado pela participação deles em outras formações na temática. 

Por fim, tratamos das práticas avaliativas, que também apresentam traços comuns: avaliam o 

impacto e efetividade das atividades pela mudança de comportamento dos alunos, muitas 

vezes expressas em seu discurso ou em sua percepção de si mesmo, como a melhoria da sua 
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auto-estima. Ainda não foram criados mecanismo para mensuração do aprendizado dos 

jovens, mas a avaliação é feita do ponto de vista atitudinal.  

Zabala (1998) define os constructos relativos aos conteúdos atitudinais: valores - os princípios 

ou idéias éticas que permitem as pessoas emitir um juízo sobre as condutas e seu sentido, 

como solidariedade, respeito aos outros, responsabilidade, liberdade; atitudes - forma como 

cada pessoa realiza sua conduta de acordo com valores determinados, como cooperar com o 

grupo, ajudar os colegas, respeitar o ambiente, e; normas - forma pactuada de realizar certos 

valores compartilhados por uma coletividade e indicam o que se pode fazer e o que não se 

pode fazer neste grupo. Ele ainda afirma que existe implicitamente uma inter-relação entre 

esses três conceitos, pois cada um deles está configurado por componentes cognitivos - 

conhecimento e crenças -, afetivos - sentimentos e preferências -, e comportamentais - ações e 

declarações de intenções. A preponderância de cada um destes componentes se dá de acordo 

com a ênfase em questão: valores, atitudes ou normas. Seguindo esta linha, é o que os 

professores têm feito para avaliar seus alunos, mesmo que não intencionalmente. Ou então, 

seria sim intencional, no caso dos que participaram da formação, visto que acabam 

reproduzindo o modelo no qual foram formadas. 

A formadora Baderinwa relata as dificuldades que o próprio Ceafro teve para avaliar os 

resultados da formação, justamente porque a ênfase foi dada ao plano das atitudes: 

A gente acha que a formação, ela foi... nesse formato inicial, principalmente, 
ela foi muito, muito vitoriosa. Agora, pra você medir resultados já é 
complicado, porque trabalhando como a gente tava na área dos sentimentos, 
das emoções, das atitudes é difícil transformar isso em resultado mais 
completo e palpável. Mas a gente avalia assim, os encontros que nós temos 
com as professoras pela cidade, as coisas que elas conseguem fazer depois, 
assim... as professoras não esquecem a formação [risos], como diz assim... é 
uma formação que foi marcante pra elas por ser diferente de todas as outras 
que elas tiveram na vida, eu acredito que ela seja uma formação marcante. 
Quando elas encontram a gente é assim... ah o Ceafro, elas sabem do Ceafro, 
da forma como a gente se relacionava com elas, como a gente abria a 
instituição pra elas virem pesquisar, ver o material... tipo assim, tem um 
lançamento, um não sei o que, todas são convidadas até hoje, tipo assim... a 
gente não perdeu o vínculo, porque não dá pra perder. Eu acho que esses 
resultados são importantes nesse sentido de fazer diferença na vida pessoal. 
A gente trabalhava sempre com a dimensão pessoal e profissional que é algo 
que a educação também, infelizmente, e outros programas de educação não 
fazem.  Então, a gente pegou aquele mote lá da questão pessoal do professor, 
porque ele é muito desamparado como pessoa dentro da instituição da 
escola, então suas questões pessoais geralmente não... são ignoradas. Então a 
gente trabalhou muito a partir daí e isso é algo que fica com você.  



199 
 

Podemos então concluir que houve muito mais aproximações que distanciamentos nas 

práticas destes professores, mas sem desconsiderar, é claro, a diferença na elaboração destas 

práticas. Os professores que não passaram pelo processo formativo desenvolviam suas 

práticas intuitivamente, o que pode acabar incorrendo em equívocos e distorções, mas só o 

fato de, em detrimento da falta de um preparo, eles assumirem esta responsabilidade e 

buscarem trabalhar o que estabelece a lei é um mérito que deve ser louvado. Muito mais do 

que o preparo, vale a intenção – como admitiu a formadora -, mas que saibamos que não se 

pode ficar limitado a ela.  

Partimos para as apreciações acerca da nossa percepção sobre as contribuições do curso 

“Escola Plural: a diversidade está na sala de aula” na formação de professores reflexivos, que 

são explicitadas a seguir. Será o momento em que teceremos as considerações finais acerca do 

processo formativo e dos desafios que ainda necessitam de superação na busca de uma 

educação pautada na equidade. 
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Histórias que não contam mais 

Quando o barco perde a praia 

Quando tudo diz adeus 

O céu desmaia, a luz do dia não raia 

Pois se apaga a luz do céu 

A dor se espraia feito pé de samambaia 

E antes que a noite caia 

Apaga a lua 

E a saudade então flutua 

Como bólido luzente 

Dentro dela a gente vai 

Histórias que não voltam mais 

Quando os lenços cortam os laços 

Num definitivo adeus 

Nenhum abraço, nenhum sol nos olhos baços 

Nem um traço, nem um véu 

Apenas o silêncio e o som de Deus 

Apenas o silêncio... 

 

Vila do Adeus 

(Roberto Mendes e Jorge Portugal) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a construção deste trabalho, pautamo-nos numa afirmação de Dewey (1953, p. 25) que 

lembra àqueles que se debruçam sobre uma investigação que “cumpre-nos estar dispostos a 

manter e prolongar o estado de dúvida, que é estímulo para uma investigação perfeita, na qual 

nenhuma idéia se aceita, nenhuma crença se afirma positivamente, sem que lhes tenham 

descoberto as razões justificativas”. Foi com este olhar, com este estado de dúvida 

permanente, que buscamos as respostas para as questões sobre as quais nos debruçamos, mas 

longe de considerarmos ter feito a “investigação perfeita”. 

Na verdade, este estado de dúvida foi o grande fio condutor de toda a dissertação, desde o 

momento em que ela foi concebida apenas como um projeto de pesquisa. A dúvida era uma 

das poucas certezas que eu tinha, e me acompanha até este momento em que escrevo as 

últimas palavras deste capítulo, que não é apenas o capítulo de uma dissertação, e sim, um 

capítulo da minha vida. Até neste momento, titubeio, pois fecha-se um ciclo e inicia-se outro. 

É como se um filho estivesse sendo “parido” em meus dedos, depois de gestado por mais de 

três anos. Longa gestação, cercada de dúvidas e incertezas, que hoje entendo como 

fundamentais, para que ela tenha esta “cara”, que não é minha e sim dos atores que me 

atribuíram a responsabilidade de lhe dar forma: uma comunidade negra da periferia de 

Salvador e educadores e educadoras formadores e em formação, a quem tem cabido a difícil 

tarefa de (re)construir uma sociedade em que, como disse Luther King, as pessoas não sejam 

julgadas pela cor da sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter, caráter esse que nós, 

educadores, também ajudamos a se formar. 

Quando decidimos nos debruçar sobre a formação de professores, amparada pela 

implementação da Lei 10639/03, na Rede Municipal de Salvador, cidade mais negra do país, 

fomos orientadas por duas certezas: a de que as inovações não se fazem por decreto, 

principalmente quando se trata de questões raciais, historicamente negadas pela sociedade 

brasileira e; a preocupação pela qualidade do ensino e da aprendizagem. A dimensão da 

reflexividade na ação docente emergiu naturalmente, como forma, senão única, pelo menos 

melhor para que tal mudança seja efetivada sem superficialidade. 
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Orientando-nos pelos objetivos definidos, buscamos, no corpo da dissertação, trazer à 

superfície as idiossincrasias de um processo formativo complexo e cheio de nuances, sem 

muitas referências no contexto educacional brasileiro, tanto pela temática, como pela 

abordagem e profundidade que o caracteriza. Partindo dos relatos dos não-participantes, 

passando pelas formadoras e por fim, chegando àqueles que vivenciaram todo o processo, 

desatamos alguns nós e nos deparamos com outros. Experimentamos um constante fazer e 

refazer, pensar e repensar, para enfim chegarmos às considerações que aqui apresentamos.  

A principal pergunta feita aos educadores era quais as contribuições da formação no curso 

Escola Plural, para a melhoria de suas práticas em sala de aula e superação dos dilemas que 

cotidianamente se deparam ao lidar com conteúdo tão controverso. Talvez não tenhamos 

conseguido, através da resposta direta, apreender quais eram estas contribuições, mas os 

relatos, com todos os seus vieses, silêncios e ruídos, nos permitiram, numa perspectiva mais 

ampla, tomar contato com toda a complexidade da formação. Os professores foram tocados, e 

naquilo de mais estruturante que possuem: suas identidades. E esse toque, esse contato que 

tiveram consigo mesmo, foi a maior contribuição do processo formativo, e certamente, teve 

eco no exercício de sua profissão, afinal, a identidade pessoal e profissional são 

indissociáveis. 

Quando optamos pelos relatos, era justamente esta a intenção maior: trazer à tona as 

experiências e como estas se refletiam na ação daquele professor. Nesse sentido, os elementos 

da pesquisa autobiográfica foram decisivos para que pudéssemos ter acesso não apenas aos 

conteúdos objetivos expressos pelos professores. Tivemos acesso às suas subjetividades, o 

que nos possibilitou uma compreensão mais aprofundada dos aspectos que subjazem o 

processo formativo como um todo, e os seus movimentos de construção de uma prática 

reflexiva. 

Já os relatos fornecidos pelas professoras não-participantes, foram de fundamental 

importância para que fizéssemos um contraponto. Suas informações nos permitiram ter uma 

noção das dificuldades enfrentadas pelos professores no cotidiano escolar, que resultam 

preponderantemente da falta de formação consistente, para tratar de forma pedagogicamente 

adequada os dilemas apresentados pelo racismo. Mais ainda, a dissociação da imagem do 

negro, da pobreza, da escravidão e entendimento da sua importância, resgatando a história 

para que os alunos se reconheçam enquanto sujeitos-históricos. Além disso, termos acesso ao 

percurso de vida e formação destas professoras, nos possibilitaram compreender como foram 
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tecidas estas relações e de que maneira hoje elas reproduzem modelos presentes em sua 

formação pessoal e profissional. Buscamos com estes relatos também, perceber de que 

maneira elas refletem sobre sua prática e quais os movimentos de (auto)formação que têm 

adotado para suprir/superar as limitações cotidianas.  

Além destes dois universos de protagonistas, vale lembrar a inestimável contribuição das 

formadoras. Seus depoimentos deram a tônica da descrição do processo formativo, sem o qual 

não nos seria possível fazer uma avaliação sistêmica do mesmo. Inicialmente, sentimos a 

necessidade de ouvir o que tinham a dizer sobre o curso, em função de algumas discrepâncias 

nos relatos dos professores, que diziam respeito principalmente à carência ou ausência de 

alguma etapa. Os equívocos foram esclarecidos e tivemos muito mais do que esperávamos: o 

Ceafro na voz daqueles que o construíram, o processo formativo na voz de seus idealizadores 

e executores. Isso fez toda a diferença. 

A hipótese que norteou esta pesquisa foi a de que através de ações de formação, com as 

características do curso Escola Plural: a diversidade está na sala de aula, se garantiria a 

efetividade dos pressupostos da Lei 10639/03, que visam promover a equidade social pela 

formação de uma nova consciência sobre as matrizes étnicas e culturais do Brasil. Esta 

premissa, tem como pressuposto o rompimento com uma política de formação de educadores, 

marcada pela hegemonia, que historicamente a caracterizou, na qual eram valorizados saberes 

“ditos” científicos e neutros, mas que, de fato, se constituíam como etnocêntricos, 

discriminatórios, racistas e excludentes. Hoje, o que se busca são práticas pedagógicas que 

respeitem a diversidade, apresentem de maneira equânime a participação dos diversos povos 

na formação da sociedade brasileira - no caso da referida lei, a participação dos negros e afro-

descendentes -, que considerem a cultura em seu aspecto de não-universalidade. 

Tal hipótese se constitui por três eixos de investigação, tomando como premissa básica a 

natureza da formação promovida pelo Ceafro - que visa instrumentalizar os educadores para a 

inclusão da temática começando por trabalhar a pessoa do professor - e que compreende a 

formação básica, formação em serviço e o acompanhamento em sala de aula. Estas etapas, 

com suas especificidades, se configuraram como um plano fértil de possibilidades 

investigativas, sem que seja possível afirmar qual merece destaque. Todas fazem parte de uma 

engrenagem única, e, caso não houvesse os “arranjos institucionais” que foram necessários no 

decorrer do percurso, poderíamos afirmar, que se caracterizaria como um modelo ideal de 

formação.  
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O primeiro eixo considerava que o trabalho inicial com a identidade das professoras - baseado 

no contexto de seu pertencimento racial e da profissão do magistério -, relacionada aos temas 

discutidos, instigou a necessidade de reconstrução de suas práticas, incorporando conceitos 

como identidade e pertencimento racial no trabalho com os alunos, articulando-os com o 

conhecimento formal que a escola oferece. Os relatos nos permitiram constatar que, de fato, 

houve esta reconstrução de práticas por parte dos professores, de modo que o grande mote da 

atuação destes se concentra no fortalecimento das identidades dos educando, como já 

apresentamos. Também pudemos constatar que o viés da identidade é adotado pelos 

professores que não vivenciaram o processo formativo, o que nos fez concluir que, eles, em 

geral, o percebem como grande mote para o trabalho com a História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana.  

Diante disso, queremos apontar que, no trato de questões raciais, o debate da identidade não 

pode prescindir da discussão das relações entre identidade e diferença, visto que estes dois 

conceitos não são excludentes, e sim, complementares. É importante considerar que os 

professores vêm compreendendo que as questões identitárias devem ser pensadas numa 

perspectiva relacional, na medida em que resulta das relações sociais que são construídas no 

cotidiano, não podendo ser tomada como via de mão única. 

[...] A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 
humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico sempre 
selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-se em 
contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos 
outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a defesa da unidade do 
grupo, a proteção do território contra inimigos externos, as manipulações 
ideológicas por interesses econômicos, políticos, psicológicos, etc. 
(MUNANGA, 1994, p. 177-178). 

Neste caso, é importante lembrar que existem diferenciações entre o processo de construção 

de identidade, que se constitui como “[...] fontes de significado para os próprios atores, por 

eles originadas, e constituídas por meio de um processo de individuação” (CASTELLS, 1996, 

p. 21). É fundamental que o professor, quando elabora sua prática com esta abordagem, tenha 

consciência destes processos, a saber: 

“Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação 
aos atores sociais; Identidade de resistência: criada por atores que se 
encontram em posições/ condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 
lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 
sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 
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instituições da sociedade, ou mesmo opostos a estes últimos; Identidade de 
projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material 
cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir 
sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a 
estrutura social” (CASTELLS, 1996, p. 21).  

O segundo eixo tinha como pressuposto que o curso promoveu uma redefinição das 

concepções de temas como racismo, preconceito, estereótipos, cultura, aceitação da 

identidade e da diversidade por parte dos professores, fazendo-os repensar o currículo e 

considerar tais aspectos como definidores dos posicionamentos que a sua prática pedagógica 

requer. Consideramos que o currículo escrito oficial, compreende discursos que precisam ser 

lidos, interpretados e compreendidos pelos sujeitos, especialmente àqueles que dele farão uso. 

A forma como dele se utilizarão, em grande medida, dependerá da reflexão e das relações 

estabelecidas entre o currículo proposto e o praticado, que é o nó de uma trama que costuma 

ser muito debatido. Para Bernstein (1996, p. 272), “as principais atividades dos campos 

recontextualizadores são as de criar, manter, mudar e legitimar o discurso, a transmissão e as 

práticas organizacionais que regulam os ordenamentos internos do discurso pedagógico”. 

É neste sentido que se fala correntemente em “cumprir o programa”. Pode 
dizer-se que o professor é o transmissor do currículo. Em alternativa, o 
professor pode procurar adaptar esse currículo aos seus alunos e condições 
de trabalho, fazendo-o com maior ou menor margem de criatividade. Neste 
caso, o professor posiciona-se como um intérprete do currículo que 
funciona, sobretudo, como um guião. E, num terceiro cenário, o professor 
pode assumir-se como o autor do seu próprio currículo, agindo em função 
dos valores que subscreve, das necessidades que detecta nos alunos, dos 
elementos que identifica no seu contexto institucional, onde se incluem tanto 
os recursos existentes como os potencialmente mobilizáveis. Ao fazê-lo, terá 
em conta, como elementos importantes desse contexto, as orientações 
curriculares emanadas pelas autoridades educativas e também pelas 
organizações profissionais – mas atenderá, igualmente a muitos outros 
elementos. O currículo, aqui, é uma prática, ou melhor, uma praxis, pois 
envolve ação e reflexão por parte do professor, que se constitui no seu 
principal protagonista (PONTE, 2002, p.1)75.  

No contexto investigado, esta habilidade de “transformação” do currículo e análise de seus 

usos e intenções, se configura como grande dificuldade para professores. Oficialmente, não 

existe uma orientação curricular que insira a educação das relações étnico-raciais como um 

conteúdo, que é o padrão ao qual os professores se habituaram. Na Rede Municipal de 

Salvador, já existem as diretrizes curriculares, elaboradas numa parceria com o Ceafro, mas 

que os professores, apesar de conhecerem, não costumam se apoiar. Este é um problema que 

precisa ser tratado com o devido cuidado e que, com o apoio da gestão escolar - que pode 
                                                 
75 Grifos do autor. 
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auxiliá-los na apropriação deste documento -, é possível que este passe a ter a função a que se 

propõe, que é de se configurar como um norteador das práticas dos educadores. 

Como os professores tendem a desconsiderar o documento, e a questão da educação das 

relações étnico-raciais não está contemplada nos livros didáticos - grande suporte das práticas 

docentes, conforme apontamos anteriormente -, esta situação impõe um grande desafio a estes 

profissionais. Uma vez superadas estas limitações, no conjunto escolar como um todo, é 

possível que as situações criativas a que os professores recorrem, que inclusive surpreenderam 

as formadoras, conforme relatado, sejam enriquecidas e consolidadas. 

De qualquer forma, foi possível perceber que houve, de fato, esta mudança de concepção 

curricular, que hoje, apesar de não estar sistematicamente documentado, dão mostras da 

apropriação dos temas referidos. Neste aspecto, podemos salientar que é visível certa 

diferença entre os participantes e não-participantes da formação, sendo que estes últimos 

ainda se sentem inseguros e reconhecem que existe um caminho a ser percorrido com vistas 

ao embasamento necessário para abordagem das temáticas na sala de aula. 

O terceiro e último eixo, que se relaciona intimamente com o anterior, é o de que tanto as 

estratégias como os conteúdos do curso possibilitaram aos professores o desenvolvimento de 

uma atitude reflexiva. Além disso, os instrumentalizaram a realizar a devida articulação entre 

os conteúdos propostos, as diversas áreas do conhecimento e as demandas dos alunos e 

alunas, negros ou não, buscando a desnaturalização do preconceito e do racismo no ambiente 

escolar.  

Temos consciência de que muito ainda se tem que caminhar para o pleno desenvolvimento da 

escola nesta perspectiva. Apesar disso, pensamos que “formar para ser professor-investigador 

implica desenvolver competências para investigar na, sobre e para a ação educativa e para 

partilhar resultados e processos com os outros, nomeadamente com os colegas” (ALARCÃO, 

2001, p. 26). Portanto, enquanto não for dada conta da dimensão do compartilhamento com 

seus pares na escola, este desafio não será superado. 

A procura da qualidade não se faz sem investigação e sem desenvolvimento 
profissional e institucional. Nem tão pouco estes se fazem sem investigação, 
recusando-me a acreditar que neste processo não ocorram inovações que 
promovam a qualidade da educação (ALARCÃO, 2001, p. 28). 
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Para concluir, consideramos importante trazer alguns aspectos relativos ao processo formativo 

em si, apresentando resumidamente aqueles que o favoreceram ou não na perspectiva 

daqueles que o levaram a termo. 

A legislação favoreceu, desde o início. [O curso] Foi motivado pela 
legislação. O país reconhece, o governo, o MEC, o Ministério da Educação 
reconhece, então a gente vai partir daí. Então, a legislação sempre é 
favorável, a lei 10639, a questão dos temas transversais do PCN. Favoreceu 
a nossa, digamos assim.... a nossa vinculação com o Movimento Negro, quer 
dizer, nós tínhamos legitimidade pra trabalhar com essa questão, só o 
movimento negro é legítimo, eu diria assim, pra tratar disso. Foi até vetado 
na 10639 de que as formações deveriam ser feitas pelo Movimento Negro, 
que é complicado, é complexo, mas legitimidade compreende esse 
movimento, porque esse conhecimento não estava na universidade, não 
estava... estava sim marginalmente, os professores universitários, os cátedras 
não tinham, um ou outro, são esses que a gente acabou citando, [...]mas a 
universidade em si, como instituição não tem esse saber.  Então, nós 
estávamos legitimados pelo saber do Movimento Negro. Então, pra nós foi 
um aspecto que favoreceu ter financiadores [...], então foi importante a ação 
da Fundação Ford e do UNICEF, sobretudo esses dois eu quero dizer, 
sobretudo desses dois financiadores foi muito importante, as meninas do 
Movimento Negro, as formadoras elas tinham um interesse ímpar em 
adentrar nisso, [...] era um compromisso delas de fazer o trabalho, então isso 
favoreceu muito também (BADERINWA). 

Seu depoimento ratifica o que defendemos como importante para que se alcance a tão 

almejada educação, pautada na equidade e a importância da visibilidade conferida pelos 

dispositivos legais e a entidade maior responsável pela educação no Brasil. Sua fala evidencia 

que a necessidade de financiamento é urgente, e ao mesmo tempo, salienta o apoio de agentes 

internacionais no apoio a este movimento no Brasil. É uma contradição explícita, e que 

merece atenção. 

Os fatores de entrave demonstram uma preocupação com os desdobramentos e ecos que o 

trabalho deveria ter, e que não se concretizaram, sendo que o maior deles era a dificuldade de 

financiamento.  

O que dificultou... que dificultou a gente não ter pernas, digamos assim, pra 
abarcar os desdobramentos todos que um trabalho desse daria e a gente não 
teve. [...] A gente não teve pernas e nunca teria, porque esse curso de 
especialização que seriam as pernas pra gente dar mais fôlego. [...] Então, 
como é que dá conta disso tudo com todas as dificuldades que a instituição 
Ceafro foi passando? [...] Tem que ter quem pague, senão não vai 
(BADERINWA). 

Diante de tudo que foi apresentado, reconhecemos que o desafio é grande e as possibilidades 

também. É inconcebível que o tratamento da problemática da racial no espaço de formação e 
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no espaço escolar fique apenas a mercê da sensibilidade e comprometimento político de 

algumas instituições ou indivíduos. É necessário que esta questão se configure como uma 

ação política coletiva, preferencialmente como política de estado, que não se limite a editar 

leis, mas que principalmente, dê condições e fiscalize sua efetivação.  

Neste final de trajetória, ao fazermos uma avaliação geral, consideramos que fica uma lacuna 

a ser preenchida, quem sabe numa pesquisa de doutorado, que se refere à avaliação do 

entendimento dos educandos acerca do trabalho com a educação das relações étnico-racias. 

Seus depoimentos, que poderiam versar sobre a percepção de si e do outro após este trabalho 

desenvolvido na escola, se constituem como elemento que poderia dar um fechamento mais 

completo ao estudo. Contudo, reconhecemos que a complexidade que tal análise resultaria 

não seria possível de ser contemplada numa dissertação de mestrado. Fica o desafio, quem 

sabe, para uma próxima etapa. 

Agora, no apagar das luzes, finalizamos dizendo que esperamos contribuir com esta 

investigação, para o entendimento da dinâmica das relações raciais na escola e para a 

descoberta de indícios que apontem na direção da construção de uma escola democrática, que 

inverta sua trajetória, e se configure como lócus privilegiado na luta contra o racismo e as 

desigualdades no Brasil.  

Fica aqui marcado o compromisso, de educadora e pesquisadora negra, de continuar 

contribuindo para a construção de conhecimento na área, e de permanecer na luta pela 

promoção de uma educação de qualidade para todos e para cada um, indistintamente. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Roteiro de relato para a identificação de percepções e práticas sobre racismo 

e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola – Não-participantes da formação 

 
1. Nome 

2. Idade 

3. Cor/raça 

3. Formação/Instituição/Ano 

4. Quanto tempo como docente e onde começou?  

5. Por que magistério? 

6. Quanto tempo na Rede/Comunidade?  

7. Em quais comunidades trabalhou?  

8. Quando começou a trabalhar na escola Municipal de Canabrava e por quê?  

9. Qual a visão que você tem da comunidade de Canabrava? E quanto à configuração racial, 

como percebe a relação que estabelecem com este fator? Como lidam com isso? 

10. Você acha que existe racismo no Brasil? Por quê?  

11. Já testemunhou alguma atitude que considerou racista? 

12. Acha que a escola é racista? Por quê?  

13. O que você sabe sobre a Lei 10639/03? O que acha dela? 

14. Você já participou de alguma formação voltada para esta temática? Caso não, tem 

interesse? Por quê? Caso sim, o que levou a fazê-lo?  

15. Como você trabalha seus conteúdos em sala de aula? 

16. Conhece e utiliza as Diretrizes Curriculares para o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana? Por quê?  

17. Estas mudanças oriundas da implantação da lei promoveram alguma inquietação ou 

reflexão em você, enquanto professora? 

18. Relate os desafios superados e aqueles a serem vencidos na abordagem da temática nas 

salas de aula.  
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APÊNDICE B - Roteiro de relato para a identificação de percepções e práticas sobre racismo 

e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na escola – Participantes da formação 

 
1. Nome 

2. Idade 

3. Cor/raça 

3. Formação/Instituição/Ano 

4. Quanto tempo como docente e onde começou?  

5. Por que magistério? 

6. Quanto tempo na Rede/Comunidade?  

7. Em quais comunidades trabalhou?  

8. Quando começou a trabalhar na escola Municipal de Canabrava e por quê?  

9. Qual a visão que você tem da comunidade de Canabrava? E quanto à configuração racial, 

como percebe a relação que estabelecem com este fator? Como lidam com isso? 

10. Você acha que existe racismo no Brasil? Por quê?  

11. Já testemunhou alguma atitude que considerou racista? 

12. Acha que a escola é racista? Por quê?  

13. Que contribuições o curso Escola Plural trouxe para seu desempenho na sala de aula? 

Qual a maior delas?  

14. Como avalia o processo formativo? Quais aspectos ressaltaria como mais importantes? 

Alguma etapa merece destaque? 

15. O que te levou a participar? 

16. Como avalia suas estratégias em termos de resultados? 

17. Quais reflexões o processo formativo suscitou em você? Que importância elas tiveram na 

sua atuação na sala de aula a partir de então? 

18. Estabeleça uma comparação entre sua atuação antes e depois da formação. 

19. Como avalia a primeira etapa da formação, que consistia na formação básica? 

20. Você poderia dar algum exemplo de atividade em sala de aula, na qual você utilizou os 

conhecimentos adquiridos na formação? 

21. Alguma crítica ao processo formativo?  

22. Como se sentiu tendo um estranho acompanhando suas atividades? 

23. Conseguiu perceber alguma mudança de comportamento nas crianças após o trabalho com 

estas temáticas? Cite exemplos. 
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24. Em você, que mudanças foram provocadas? 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com formadoras do Ceafro 

 

1. Como você se define? 

2. Como surgiu o curso Escola Plural: a diversidade está na sala de aula?  

3. Quais as estratégias utilizadas na formação para mobilizar os professores? 

4. Por que trabalhar com a questão da identidade? 

5. Fale um pouco das etapas da formação? 

6. Como foi a etapa da formação em serviço, especialmente o acompanhamento em sala de 

aula? 

7. Quais fatores facilitaram o processo? 

8. Quais foram os maiores desafios? 

9. Que avaliação faz dos resultados? 

10. Vocês trabalharam na perspectiva de formar professores reflexivos?  
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ANEXO 
 

ANEXO A - Oferta de Formação Continuada de professores pelos Programas do MEC/Secad 

Projetos/Programas Período Carga 
Horária 

Metas de formação Resultados 
alcançados 

Uniafro 2005/2006 
Oferta 

Diferenciada 
10.647 professores 

Dados não 
disponíveis 

Uniafro (1) 2008/2010 
De 80 a 120 
horas, em 3 
modalidades 

N. de professores 
em: Especialização: 

1.245 
Aperfeiçoamento: 

1.470 
Extensão: 3.480 

Em início de 
execução 

Educação-

Africanidades-Brasil 
2006 120 horas 

26.054 inscritos, 27 
UF, 704 municípios, 

4.000 escolas 

6.800 
professores da 
rede pública 
concluíram o 

curso 
Oficina Cartográfica 

sobre Geografia 

Afro-Brasileira e 

Africana 

2005 

Oficinas 
(sem dados 

de carga 
horária) 

4.000 educadores, 
em 7 UF 

Dados não 
disponíveis 

Projeto Educadores 

pela Diversidade 
2004/2005 40 horas 

Dados não 
disponíveis 

3.121 
formandos 

Curso Educação e 

Relações Étnico-

Raciais 

2005 120 horas 
Dados não 
disponíveis 

240 formandos 

Programa A Cor da 

Cultura (2) – 

Tiragem 2000 

2004/2006 
Dados não 
disponíveis 

4.000 educadores, 
em 7 UF 

3.000 
professores 
capacitados 

Fonte: Balanço da ação do MEC a implementação da Lei n. 10639/03 (MEC/Secad, 2008). 
 
Legenda: 
(1) = MEC/Secad. Seleção de Projetos 2008. 
(2) = Programa desenvolvido em parceria com a Fundação Roberto Marinho/Canal Futura. 

 

 


