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 A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo… ou tarde demais. 

 Não venho armado de verdades decisivas. 

 Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. 

 Entretanto, com toda a serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas, 

vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito tempo que o grito não faz mais parte de minha vida. 

 Faz tanto tempo… 
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E então? Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste mundo. 

E já que o digo, vou tentar prová-lo. 
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À compreensão dos homens… 
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RESUMO 

 

O trabalho problematiza e analisa o conceito e qualidade da educação no Brasil. O 

texto será dividido em quebradas e não em capítulos. Por ser uma escrevivências, 

das demandas populares, que são a potência de inventividades desse país, o termo 

Quebrada oriundo do Rap, tem o efeito melhor para esse trabalho. Visto que, ao 

longo dos anos, os Mcs são em minha opinião os melhores entendedores das 

realidades sociais das favelas, guetos e quebradas do Brasil afora. Assim fazer a 

introdução do termo Quebrada na academia. Para tanto, inquirir o mito histórico que 

a escola é um direito de todos. Considerando suas significações e dimensões, e os 

múltiplos processo das formações socioculturais brasileiras apontar uma breve 

história da educação no Brasil, do rei ao estado, sua formalização, LDB, projetos 

internacionais, e o surgimento da EJA. A potência da EJA na diminuição do 

analfabetismo e suas implicações no racismo estrutural e estruturante da sociedade 

brasileira.  As Leis 10.639/03, 12. 711/12 e 12.990/14, os novos mecanismos legais 

de uma educação antirracista. Transposições culturais Cruzadas, Afro-brasileiro, 

Indígena e europeia. O termo cultura para antropologia da educação. Domínio e 

poder da Linguagem no ensino provocando MAAFA. Educação Decolonial, o efeito 

da escola nas gerações de uma família. Nascem possíveis potências de novo 

mundo, assim construir uma educação escolar que seja dever de todoxs.   

     

 
Palavras-chave: TRANSPOSIÇÃO. EDUCAÇÃO. DIDÁTICA. ESCOLA. 
ANTIRRACISTA. MUNDO. 



 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the concept and quality of education in Brazil. The text will be 
divided into gaps rather than chapters. Because it is a scandal, of the popular 
demands, which are the power of inventions of this country, the term Quebrada 
originated from Rap, has the best effect for this work. Whereas, over the years, the 
Mcs are in my opinion the best understanders of the social realities of the favelas, 
ghettos and broken of Brazil outside. So do the introduction of the term Quebrada in 
the academy. To do so, inquire into the historical myth that the school is a right of all. 
Considering its meanings and dimensions, and the multiple process of Brazilian 
socio-cultural formations, a brief history of education in Brazil, from the king to the 
state, its formalization, LDB, international projects, and the emergence of the EJA. 
The power of the EJA in reducing illiteracy and its implications on the structural and 
structural racism of Brazilian society. Laws 10.639 / 03, 12. 711/12 and 12.990 / 14, 
the new legal mechanisms of an anti-racist education. Cultural Transpositions 
Crusades, Afro-Brazilian, Indigenous and European. The term culture for 
anthropology of education. Domain and power of Language in teaching provoking 
MAAFA. Decolonial Education, the effect of school on the generations of a family. 
Possible new world powers are born, thus building a school education that is the duty 
of all. 
Keywords: TRANSPOSITION. EDUCATION. DIDÁTICA. SCHOOL. ANTIRRACIST. 
WORLD. 
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INTRODUÇÃO 

As escrevivências1 evocadas nestas quebradas2: primeiro, pretende-se 

apresentar uma linguagem fácil e coloquial. Os capítulos serão chamados de 

quebrada. O motivo de a escrita ser mais leve, próxima a língua falada, é em 

memória aos meus avós paternos, e aos outros ancestrais de cor, a quem foi 

brutalmente negado o direito da escrita, de ler, de ir à escola, por um plano macabro, 

racista, eugênico, colonial, existente em todo território brasileiro e no mundo. Em 

especial, nas universidades, que, ainda nos dias de hoje, exibe com esplendor 

dissimulado, como um véu (DU BOIS, 1999), a face do racismo brasileiro, disfarçado 

na escrita acadêmica que legitima seu poder. 

Essa estrutura racista é movida, perpetuada e praticada por seus agentes 

(GIDDENS, 1978). Contraditoriamente, estes são os que deveriam promover o 

debate acerca da diminuição do racismo do país.  Para manter seus privilégios, a 

branquitude3 faz de tudo, para manter sua dominação, através dessas práticas. Que 

também são, tristemente, reproduzidas por agentes de pele preta, mas de 

pensamento branco dominante, vestindo assim, o que Frantz Fanon, diz, no título do 

seu livro, Pele negra máscaras brancas. 

A escrita acadêmica, à qual essa monografia será escrita, vai se aproximar o 

                                                 
1
E um conceito “ESCREVIVÊNCIA” foi cunhado pela escritora Conceição Evaristo em 1995. A partir 

das palavras “escrever” e “viver” Tem com a ideia de “escrita de si”, com o fato de que a 

subjetividade de qualquer escritora ou escritor contamina a sua escrita. Por: Jacqueline Ribeiro 

Cabral (UFF). 
2
Na linguagem informal, a palavra quebrada pode ser usada como gíria para um lugar alternativo, 

casa, área, bairro, vizinhança ou conversas. Normalmente, esta gíria é utilizada por pessoas de 

comunidades periferias das cidades. Exemplo: “Aparece hoje na minha quebrada” ou “Eu conheço 

uma quebrada muito legal” ou “o que está rolando nesta quebrada”. “Nas quebradas já é”, utilizando 

o termo sociologia das quebradas, pelos Raps, que reivindicam direitos em suas letras de música, 

trazendo soluções para seu dia a dia. No futuro breve, o conceito de sociologia das quebras entra 

na academia, misturando Rap, Samba e saberes outros juntos com os conceitos sociológicos 

acadêmicos. Todos os moradores de bairros periféricos ou favelas, ao entrar na faculdade, tem 

vocabulário pra esse papo. 
3
A branquitude é um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivo, isto é, materiais palpáveis 

que colaboram para construção social e reprodução do preconceito racial, discriminação racial 

“injusta” e racismo. No entanto, W. E. B. Du Bois, talvez seja o precursor em teorizar sobre a 

identidade racial branca com sua publicação 1935 em Black Reconstruction in the United States. 

Em 1952, Frantz Fanon, com seu livro Peau noire, masques blancs. Defendeu o argumento de 

abolição da raça. geledes.org.br, 10 de set de 2011. Retirado em, 13/07/2018. 
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máximo possível da fala da sociologia das quebradas e das religiões de matrizes 

africanas. Há alguns tempos atrás, a escrita intelectual serviu para que os meus 

ancestrais fossem, como também ainda são, nos dias de hoje, sequestrados, igual 

aos porões dos navios negreiros, sem luz, sujo, sem direção; ao chegar, dor, 

chibatadas, cárcere privado, medo. Um código incompreensível, que fez e faz aos 

de cor, ser excluídos das relações uns com os outros, como também da escola e 

universidade, pelo pensamento colonial branco, “erudito” (?!). 

Este trabalho é fruto das minhas inquietações sobre o sistema educacional 

brasileiro, e suas implicações para todos. Seguindo neste mesmo panorama, um 

breve olhar sobre a história do sistema escolar brasileiro. Esse que, desde sua 

concepção, foi dito “um direito de todos”. Assim, do ponto de vista histórico, vamos 

poder analisar se tal fato ocorreu e como a população de ontem e hoje, ainda 

carregam quase as mesmas marcas de exclusão e privilégio via educação. 

Na segunda quebrada, o processo de formalização da educação do Brasil 

colônia ao presidencialismo, LDBs4 e o tratado de Salamanca. A construção da 

EJA5, caminhos na diminuição do analfabetismo no Brasil. EJA, base da educação 

antirracista. 

Na terceira quebrada, A Lei 10.639/036 abrindo caminhos, para desconstrução 

do racismo. A Lei é importante? Cotas não, reparação sim! O racismo em forma de 

desculpas para não aceitar a Lei. 

Na quarta quebrada, analisa-se brevemente o termo cultura, para a 

antropologia no sentido tropológico7, contextualizam-se das teorias e conceitos. 

                                                 
4
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza a organização da educação 

brasileira com base nos princípios presentes na constituição. Foi citada pela primeira vez na 

constituição de 1934. 
5
Educação de Jovens e Adultos tem o objetivo de firmar um pacto social, para melhorar e fortalecer a 

educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil. 
6
Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o 

ensino médio. Sancionada pelo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília, 9 de janeiro de 2003; 

182
o da Independência e 115

o da República. 
7
 tropologia: emprego de linguagem figurada. Neste sentido, cada um dos argumentos por meio dos 

quais os filósofos céticos da Antiguidade procuravam demonstrar a inutilidade da busca pela 

verdade (p.ex., o argumento de que a multiplicidade insuperável de experiências ou personalidades 

humanas jamais permitirá a formulação de uma concepção única e privilegiada da verdade (Fonte: 
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Transposição didática entre os três mundos, culturais cruzados8 no Brasil. Utilização 

das potencialidades existentes nas três cosmovisões de mundo. A verdadeira cara 

da sociedade brasileira, com suas cosmogonias encruzadas e compartilhadas na 

escola. A linguagem como mecanismo de dominação da branquitude, Fanon nas 

quebradas, contra o epistemicídio da fala e escrita. A linguagem e suas implicações 

para os afro-brasileiros e indígenas. Os privilégios dos descendentes dos 

roubopeus9, e seus gozosos, via o sistema educacional, mesmo sendo minoria da 

população Brasileira. Como as relações dos três grupos, são desdobradas nas suas 

vidas práticas, via a escola, alterando brutalmente como esses grupos vivem seu dia 

Na quinta quebrada, Fanon, A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito 

cedo... Ou tarde demais, mas a luta já começou. Educação antirracista, e o que o 

mundo ganharia com ela. O efeito da escola no Brasil colonial e império. Efeito da 

escola antirracista no Brasil. Conceituando a transposição didática entre os três 

mundos. 

Quebradas finais, “lá”, “do ponto mais alto da quebrada, eu posso ver, o que 

acontece na parte de baixo. Nas quebradas, é bom ter visão, o mundo não está 

acabado, e precioso reconstruir o mundo, até porque, nas quebradas, peças que 

não desenrola o papo certo, não voltam mais para o tabuleiro. Assim reconstruímos 

nossas vidas no mundo 

É a partir desse panorama introdutório pretende-se responder algumas 

                                                                                                                                                         
www.dicio.com.br/tropo). 

8
Adjetivo. Atravessado. Esses termos e aqui, (Cruzo). Encruzamento. Encruzar: Utilizado como 

ferramenta metodológica, político e epistemológico. O conceito dessa palavra vem do livro Fogo no 

Mato: A Ciência Encantadas da Macumba. Autores: Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino. Editora 

Mórula, Março de 2018. 
9
Conceito em desenvolvimento… Roubopeus são todos os aculturamentos ensinados, reproduzidos 

com base no colonialismo. Introduzidos, primeiramente, pelos portugueses no primeiro assalto 

(descobrimento das terras de Vera Cruz) a mão armada no futuro Brasil. Também são uma marca 

indentitária de cor da pele, o racismo que mais adiante se tornaram política eugênica, contra os 

indígenas e os negros trazidos da África. Sua continuidade é o que se tornou o maior MAAFA 

(holocausto) da história humana. Essa corrente de pensamento é perpetuada até os dias de hoje, 

quando nossos direitos são roubados por essas políticas de modelo único centro. Como escrevo 

essa monografia, no ano 2018 pela lei vigente neste ano, a essas práticas caberiam acusações de 

crimes, visto pelo código penal brasileiro. Refiro-me a “roubopeus” como “europeus”. A palavra 

“europeus” foi substituída por “roubopeus” – o uso da palavra “roubo” e pelo motivo de que ainda 

somos roubados em nossos direitos como indivíduos iguais aos outros. 
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inquietações que serão as diretrizes para a pesquisa, como: Em especial a escola, 

que desde sempre, esteve presente em minha vida, em primeiro, recebendo os 

conselhos de minha mãe: “vai estudar meu filho, pra ser alguém na vida”. Minha 

trajetória escolar, parecida e diferente de muitos meninos negros brasileiros. 

Encontros e desencontros, passei por quase todas as modalidades do sistema 

escolar brasileiro. Primeiro, a escola particular de freiras. Depois, a pública 

municipal, terceira particular, quarta, CIEP10 o famoso Brizolão, quinta particular com 

bolsa, sexta, a EJA no SESI, sétima, EJA particular e, por oitava e última, a 

universidade. 

Então, a escola esteve circulando diversas vezes em minha vida, seja como 

aluno, parentes e amigos professores, de alguma forma, eu estava sempre ligado às 

práticas educacionais, e, por esse motivo, a escola sempre foi e será, um termo caro 

em minha vida. Por seguir esses caminhos cruzados com a escola, hoje estou me 

graduando como professor de sociologia. 

O presente trabalho, fala de trajetórias educacionais do Brasil, e suas 

implicações para todos os brasileiros. E, nos últimos anos, mais intensamente os 

anos de 2016, 2017 e 2018, essa escrita também faz parte de minha trajetória como 

educador escolar. Por esse motivo, buscar a neutralidade axiológica, tanto exigida 

na academia, é uma tarefa quase impossível para mim. Mesmo assim tentei, já 

sabendo que falhei… E, já que errar é a possibilidade de um novo acerto, 

continuarei… 

Outro motivo que me leva a não neutralidade total é a frase do autor de que 

mais gosto e utilizo nesta quebrada que diz: 

 

Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por 
esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornece um 

                                                 
10

Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), popularmente apelidados de Brizolões, fazem 

parte de um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, que os considerava “uma 

revolução na educação pública do País”. Implantado inicialmente no Estado do Rio de Janeiro, no 

Brasil, ao longo dos dois governos de Leonel de Moura Brizola (1983 – 1987 e 1991– 1994), tinha 

como objetivo, oferecer ensino público de qualidade em período integral aos alunos da rede 

estadual. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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dos elementos de compreensão da dimensão para-o outro do homem de 
cor. Uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. (FANON, 2008. 
p, 33) 

Assim compreendendo o pensamento de Fanon neste texto sobre as 

implicações da educação brasileira, já que falar é existir, temos que falar na 

academia também, disputar e desconstruir as narrativas de ponto único, 

estabelecida em todas faculdades brasileiras. 

 Este trabalho, tem como ponto apreciável o entrecruzamento entre os três 

mundos existentes na formação social do Brasil. Por este motivo, fazer uma breve 

releitura de como e de que formas estabeleceu a organização da educação 

brasileira, do período colônia até o império, com panorama racial de fundo, já que, a 

educação escolar, foi extirpada para os de cor.         

Essa perspectiva dura até os dias de hoje. Como podemos ver nos gráficos, 

abaixo, continuamos à margem da sociedade no que se refere a educação escolar 

em todos os níveis. Em síntese, vamos compreender à formalização do sistema 

educacional do Brasil: do rei ao estado, LDBs, tratados internacionais em educação, 

EJA, ensino antirracista. A Lei 10.639/03, Lei de cotas em concursos públicos, 

processos culturais, cultura e educação, prática e método de dominação com a 

linguagem e por último questionar a superioridade e inferioridade na educação de-

colonial em busca da diminuição do racismo. 
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QUEBRADA 1 

EDUCAÇÃO ESCOLAR SEMPRE FOI UM DIREITO DE 

TODXS? 

O objetivo desta quebrada é compreender como se deu o processo histórico 

escolar. Como foi pensando e quem poderia utilizar desse sistema. Tentar descobrir 

o verdadeiro motivo desse sistema educacional, quais sejam: fins religiosos e lucros 

para os colonizadores. Serão abordadas as lutas dos movimentos sociais, por 

melhores oportunidades, e assim garantir mudanças no sentido da diminuição das 

desigualdades sociais, e gerar mais oportunidade na educação escolar, com uma 

boa qualidade de ensino e gratuita para todxs11; e assim transformar todas as 

relações sociais brasileiras. Por fim, fazer apontamentos do sistema escolar nos dias 

de hoje. 

1.1 – Breves apontamentos para uma reflexão acerca das demandas da 
população brasileira para a educação 

Do ponto de vista histórico, nosso sistema educacional foi excludente, 

colocando à margem da sociedade, os corpos Indígenas e dos Negros. Desde o 

século XV, esses dois grupos sofreram com o detrimento e a animalização pela 

população roubocêntrica12
 branca, que se disse dona da terra e do pensar. Assim, 

construíram todo pensamento social brasileiro ao seu privilégio. 

 A educação serviu como ferramenta primordial para esse processo, e assim 

podemos caracterizar que tivemos os primeiros problemas sociais no novo mundo: 

 Educação é negada 
Jogaram as sementes 

A terra foi regada 
Brotaram os indigentes 

Pra resolver geladeira vazia tão enchendo o pente 
A fome consome um prato com rango bem no ninho de serpente 

                                                 
11

Referem-se a todos como “todxs” para não destacar gênero. A palavra “todo” foi substituída por 

“todx” - o uso da letra x para suprimir gênero, no entanto, não é novidade, e é uma prática comum 

entre movimentos feministas e LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis). 
12

Conceito em construção… Sinônimo de roubopeus. 
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Pegando água do poço 
Andando a pé porque não tem carro 

Sem energia, casa de taipa 
Melhor estilo João-de-barro 

Oito da noite já tá o breu 
O candeeiro já acendeu 
O quilombo ainda existe 

Saiba que ele não morreu 
Falta água porque não choveu 

Pedindo pra Deus, fazendo louvor 
Quem vive na extrema pobreza 

Tem em comum o escuro na cor 
Vivendo de favor 

Na terra que é seca não tem flor 
Na zona do sofredor, pobreza desfila sem pudor. 

Vivona! 
 (Mc Rincon Sapiência, 2017) 

 O sistema educacional típico “roubocêntrico”13 tem como princípios  em sua 

firmação de que a escola é o motor de uma sociedade com mais equidade, crítica, e 

reflexiva para todxs. Portanto, no papel e no discurso, são lindas e promissoras 

essas ideias, mas, até os dias de hoje, o efeito mais produzido e reproduzido neste 

modelo educacional, foi o total apagamento dos saberes outros. Assim, estimulando 

o ponto de partida para os múltiplos problemas sociais existentes na sociedade 

brasileira. 

Mesmo mantendo a maior parte da população à margem da sociedade, o 

sistema de educação colonizador foi mantido ao longo de nossa história, 

perpetuando os privilégios de poucos e miséria de centenas de milhares até hoje, 

por representar só uma parte cultural da sociedade. 

“à problemática das culturas presentes na escola, mesmo que, como tais, 
não sejam consideradas. Configurando comportamento racista e 
discriminador. É fato, também, sua força naturalizante, sua disseminação e 
usos enquanto representação social e nação que migra do biológico para o 
político para fortalecer, por exemplo, movimentos racistas e de intolerância.” 
(TOSTA, 2011. p, 238.) 

   Hoje, a elite do atraso (SOUZA, 2017) continua com esses mesmos 

pensamentos do século XV, escravocrata, e, mesmo assim, continua a ostentando 

sua riqueza com a miséria dos outros. Não querem uma escola plural para todxs, e 

                                                 
13

Conceito em construção… Sinônimo de roubopeus. 
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querem que a escola pública, seja de má qualidade, já que seus filhos não estudam 

nelas. A escola torna-se o maior mecanismo de dominação. 

É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos 
fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para-o 
outro do homem de cor. Uma vez que falar é existir absolutamente 
para o outro. (FANON, 2008. p, 33) 

     O epistemicídio promovido via educação escolar pela elite brasileira vem de 

origem roubocêntrica, não estimulando e nem aceitando uma escola plural. Assim, 

ao longo dos anos, os donos do poder vêm reproduzindo, (BOURDIEU & 

PASSERON, 1992), a manutenção dos seus privilégios para poucos, e da pobreza 

para muitos no Brasil. 

   Voltando no tempo, essa dominação, em primeiro momento, contou com a 

escravidão, onde a educação escolar era, para os escravos, literalmente negada. A 

escola hoje mantém esses mesmos mecanismos, que segundo Bourdieu & 

Champagne (1998), exclui mais que inclui. Toda sua estrutura é feita para quem 

detêm o capital cultural escolar, adquirido dentro de casa. Assim fazendo a 

reprodução no sentido da teoria bourdiana, garantido melhores condições de vida e 

posições trabalho. 

O aluno é formado na aquisição da arte de utilização do 
conhecimento, inscrita numa ideologia de resultado”, isto é, uma 
ideologia que entende o processo educacional como uma 
monitorização técnica do processo de controle da qualidade, tal 
como é demonstrável pelas políticas de “accountability”. (PACHECO, 
2014, pp. 33-34) 

   Esse aculturamento escolar é, primeiramente, adquirido na família, segundo 

na escola, terceiro na universidade. Assim o modelo colonial é mantido, sempre 

privilegiando as pessoas de cor branca, já que o racismo tem seu posicionamento 

potente na aquisição de melhores condições de conhecimento culturais diversos, 

com essa base, a riqueza e poder e a pobreza e servidão “sempre” ficam nas 

mesmas mãos, ou definindo melhor, cor.   

Num primeiro grupo, temos aquelas teorias que entendem ser a 
educação um instrumento de equalização social, portanto, de 
superação da marginalidade. (SAVIANI, 1999. p, 15) 
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Tabela 1: Taxa de analfabetismo por grupos de cor pessoas com mais de 25 anos 

de idade. 

 

   A promessa de uma educação igualitária para todo não passa de propaganda 

barata do sistema educacional brasileiro. A tabela abaixo nos permite validar com 

números os apontamentos acima. 

 

   Tendo em vista que, a maior parte da população fica à margem desse plano, 

segundo os dados do IBGE14, sendo os grupos mais atingidos os negros e também 

os indígenas, que não foram demostrados no gráfico acima, mas bem sabemos, que 

o índice também e alto em relação a população branca, o fato é que “num segundo 

grupo as teorias que entendem ser a educação um instrumento de discriminação 

social, logo, um fator de marginalização” (SAVIANI,1944, p. 15). Nestas duplas 

afirmativas apontadas por Saviani, a tabela número 1 mostra que os negros e 

                                                 
14

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um instituto público da administração federal 

brasileira criada em 1934 e instalada em 1936 com o nome de Instituto Nacional de Estatística. 

Fonte: IBGE. GOV. BR. Em 2016. Acessado em 06/07/2018. 
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indígenas são levados para as condições de analfabetismo ou semianalfabetíssimo 

no Brasil. 

    A tabela abaixo permite certificar, que as taxas de analfabetismo e o abismo 

regional ainda são muito grandes, principalmente no Nordeste, que registrou a maior 

taxa entre as regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

  Mesmo com grandes avanços da primeira década de 50 até os anos 2000, o 

Brasil, vem de forma lenta, mais crescente, promovendo políticas públicas em 

educação escolar de qualidade, para que, em alguns anos, alavancar o IDH15 do 

                                                 
15

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os 

países pelo seu grau de “desenvolvimento humano” e para ajudar a classificar os países como 

desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento (desenvolvimento 

humano médio e alto) e subdesenvolvidos (desenvolvimento humano baixo). A estatística é 

composta a partir de dados de expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (PPC) per capita 

(como um indicador do padrão de vida) recolhidos em nível nacional. Cada ano, os países-

Tabela 2: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais por 
região. 

Extraído de: Agência Brasil. Acesso em 06/07/2018 
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país. No capítulo a seguir, podemos compreender essas políticas de formalização e 

qualidade na educação do Brasil. 

  

                                                                                                                                                         
membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. O IDH também é usado por 

organizações locais ou empresas para medir o desenvolvimento de entidades subnacionais como 

estados, cidades, aldeias, etc. 
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QUEBRADA 2 
A FORMALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

O objetivo desta quebrada é compreender como foram formalizadas as 

primeiras bases da educação do Brasil colônia até os dias de hoje. E suas 

implicações com LDBs, tratados internacionais, ressurgimento da EJA, como 

potência antirracista, melhorando a vida dos indivíduos. 

2.1 – Educações escolares: do Rei ao Estado 

Dessas quebradas entre o Rei e o Estado, tiramos certas considerações 

sobre o longo e difícil caminho da formalização da educação no Brasil. Entretanto, o 

período colonial deixou grandes estigmas culturais   via escola (GOFFMAM, 1988) 

para nossa sociedade. 

O período colonial brasileiro, baseado na grande propriedade e na mão de 
obra escrava neste medieval europeu da cultura transmitida pelos jesuítas, 
correspondia às exigências necessárias para a sociedade que nascia do 
ponto de vista da minoria dominante. O principal objetivo da Companhia de 
Jesus era o de recrutar fiéis e servidores. A catequese assegurou a 
conversão da população indígena à fé católica e sua passividade aos 
senhores brancos. A educação elementar foi inicialmente formada para os 
curumins, mais tarde estendeu-se aos filhos dos colonos. Havia também os 
núcleos missionários no interior das nações indígenas. A educação média 
era totalmente voltada para os homens da classe dominante, exceto as 
mulheres e os filhos primogênitos, já que estes últimos cuidavam dos 
negócios do pai. A educação superior na colônia era exclusivamente para os 
filhos dos aristocratas que quisessem ingressar na classe sacerdotal; os 
demais estudaram na Europa, na Universidade de Coimbra. Estes seriam 
os futuros letrados, os que voltariam ao Brasil para o administrá-lo. 
(RIBEIRO, 1993. p, 15) 

Na primeira metade do século XVIII, o Marquês de Pombal, fez uma série de 

reformas educacionais em Portugal que repercutiram no Brasil. Tirou o poder 

educacional da Igreja em 1759, colocou-o nas mãos da Coroa. No século XVIII, a 

pequena burguesia, classe emergente, reivindicou a educação escolarizada, para 

assim frequentar a escola da mesma forma que a aristocracia. Após a vinda da 

família real para o Brasil, houve muitas mudanças no sistema de educação 

brasileiro. 

Com a presença de D. João VI no Brasil durante mais de 
uma década, verificaram-se mudanças no quadro das 
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instituições educacionais da época, com a criação do ensino 
superior não-teológico: Academia Real da Marinha, 
Academia Real Militar, os cursos médico-cirúrgicos, a 
presença da Missão Cultural Francesa, a criação do Jardim 
Botânico, do Museu Real, da Biblioteca Pública e da 
Imprensa Régia. Relevantes por serem os primeiros centros 
de educação e cultura do Brasil. (RIBEIRO, 1993. p, 17) 

Seguindo esse modelo apresentado por D. João, apesar do avanço na 

educação da época, a maior parte da população continuou sem ter direito à 

educação cultural escolar, permanecendo esta nas mãos da elite da época e 

também para os donos de terras, mantendo a mesma base de poder e 

hierarquização social, com os negros e indígenas no fundo dessa estrutura. 

A estrutura econômica e social baseada em grandes propriedades e na 
família patriarcal que se caracterizava como latifundiária escravocrata e 
aristocrática teve profunda influência na organização do poder político, 
econômico e cultural do país. (GONÇALVES, 2005. p, 20) 

     Mesmo com as novas ordens na educação, o ensino médio e alfabetização 

não foram pensados pelo estado imperial, só sendo regularizado muito mais tarde. 

Para um estudo, mais específico sobre a educação no período imperial vale ver e 

ser citada a obra de Primitivo Moacyr (MOACYR, 1936; 1937; 1938; 1939; 1939 a; 

1940). 

Os primeiros anos da República caracterizaram-se por várias propostas 

educacionais. Sendo elas: Reforma Leôncio de Carvalho de 1878. O Código Epitácio 

Pessoa de 1901. Reforma Rivadávia Corrêa de 1911. Reformas Carlos Maximiliano 

de 1915. Luiz Alves/Rocha Vaz de 1925. Reforma Estadual Paulista, por ter se 

expandido por todo país. Em 1892, a Lei. Nº 88 de oito de setembro institui a 

reforma geral da instrução pública, essa forma abranger todo ensino público, o seu 

foco foi o ensino primário. 

A escola nova em 1920, com seu principal fundador Anísio Teixeira, que foi 

aluno de John Dewey, onde pegou as influências americanas, assim formulando a 

escola nova, sendo essa as mais importantes, sua maior bandeira era uma escola 

pública de qualidade e gratuita para todos. 



27 

 

 

 

2.2 – LDB e tratados internacionais 

   Nesta quebrada nacional e internacional, visamos compreender como o Brasil 

se alinhou nas normas internacionais em políticas de educação e seus efeitos na 

prática, as velhas promessas dos políticos para o sistema educacional brasileiro. 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira surgiu em 1961, 

Lei 4.024 ou LDB/61, sendo publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente 

João Goulart, quase trinta anos após ser prevista pela constituição de 1934. Suas 

principais características foram dar mais autonomia aos órgãos estaduais, 

diminuindo a centralização do poder do MEC. O ART. 10° regulamenta a existência 

dos conselhos estaduais de educação e do conselho federal de educação. Os ARTs. 

8° e 9° garantem o empenho de 12% do orçamento da união e 20% dos municípios 

para a educação. Artigo 12 da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 

do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 

12.013, de 2009). Na carta de 1934, nunca saiu do papel, mas já constava todas as 

obrigatoriedades que o art.12. 

Na LDB de 1961, o artigo 30,  
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Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprego em sociedade de 
economia mista ou empresa concessionária de serviço público o pai de 
família ou responsável por criança em idade escolar sem fazer prova de 
matrícula desta, em estabelecimento de ensino, ou de que lhe está sendo 
ministrada educação no lar. 

foi revogado pela Lei nº9.394, de 1996. Porém, o mesmo artigo 30°, isenta desta 

obrigatoriedade de matrícula, crianças com comprovado estado de pobreza dos 

pais, além de outros 3 atenuantes que, na verdade, criam obstáculo à 

obrigatoriedade. 

Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta todos os seus níveis. A 

primeira LDB foi promulgada em 1961 (LDB 4024/61). Os arts. 52 e 53 preveem a 

formação de professorxs16: para o ensino primário, que deveria ser realizada no 

ensino normal e o art. 59 não foi cumprido. ART. 52°, 53° A formação do Professor 

para o ensino médio nos cursos de nível superior ART.59° E ano letivo de 180 dias 

ART.72°. 

Essa LDB foi fruto de dois grupos de trabalho, sendo eles: (i) os estatistas de 

esquerda, que defendiam a finalidade da educação era preparar o indivíduo para o 

bem da sociedade é o estado deveria garantir esse direito; e (ii) os liberais de 

centro-direita, que defendiam os direitos naturais e que não caberia ao estado, 

garanti-los ou negá-los, só respeitá-los. Essa disputa durou 13 anos, de 1948 a 

1961, com vitória dos liberais, que ficaram com a maior parte do texto aprovada pelo 

congresso. Com essa demora na aprovação da LDB/61, ela ficou 

descontextualizada ao seu tempo, daí surgindo, após sua promulgação, outras 

ações no âmbito da política educacional pública. 

Sobre o domínio militar, vigente em 1964, com a lei 5.540/68 foi criado o 

vestibular classificatório para o ingresso nas universidades federais. A lei 5.692/71 

conhecida como LDB/71 cuja sua função foi atualizar a antiga LDB/61, foi proposta 

pelo então Ministro da Educação, coronel Jarbas Passarinho. 

                                                 
16

Refere-se a professores como “professorxs” para não destacar gênero. A palavra “professores” foi 

substituída por “professorxs” - o uso da letra x para suprimir gênero, no entanto, não é novidade, e 

é uma prática comum entre movimentos feministas e LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e travestis). 
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Em 20 de dezembro de 1996, já em período democrático, foi criada mais uma 

LDB, lei 9.394/96 que reafirma o direito universal à educação, garantido pela 

constituição federal brasileira, que estabelece os princípios da educação e os 

deveres do Estado em relação à educação escolar pública, suas responsabilidades. 

Em regime de colaboração, entre a União e os Estados, Distrito Federal e os 

municípios. Ela divide a educação brasileira em dois níveis: primeira educação 

básica, segundo, ensino superior. A educação básica ficou dividida em três etapas 

(1) educação infantil (2) ensino fundamental (3) ensino médio. 

    E, pela primeira vez, a educação infantil é considerada a primeira etapa da 

educação básica, sua oferta é dever do estado, passando a ser regulamentada e 

fiscalizada pelo poder público. Já o ensino superior, cabe ao poder público oferecê-

lo, de acordo com a capacidade de cada um, considerando-o em uma concepção 

liberal, de que só os “capazes” o devem cursar, como se todxs tivessem mesma 

oportunidade na vida. Como já vimos nas páginas acima, a vida prática é bem 

diferente. Além dos motivos históricos que impedem o acesso ao ensino superior, 

contamos também com a falta de oportunidade diversas na sociedade, de oferta de 

vagas em números insuficientes, etc. 

Essa manobra estabelecida pelos liberais beneficiou o ensino superior 

privado, de que eles mesmos são os donos. Mesmo assim, o governo federal liberou 

bilhões de reais para o programa FIES17, criado em 1999 para substituir o programa 

de crédito educativo – PCE/CREDUC18, que destinava a financiar a graduação no 

ensino superior de estudantes que não possuem condições de arcar com os custos 

de sua formação. 

 A história das LDBs no Brasil é longa com muita instabilidade: levando anos 

para ser promulgadas, chegam incompletas. Na atual LDB, o ensino fundamental é a 

única etapa que de fato tem sido um direito público e obrigatório, ofertado em todas 

                                                 
17

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado em 1999 pelo Ministério da Educação 

(MEC), tendo como objetivo subsidiar as mensalidades em cursos de graduação para estudantes 

que estejam regularmente matriculados em instituições privadas de educação superior no Brasil. 
18

O Crédito Educativo Municipal - CREDUC é um financiamento estudantil instituído pela Lei 

Municipal n° 6.844/2005 com os recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Blumenau. Destina-

se a financiar até 70% do valor da semestralidade dos alunos dos cursos de graduação da FURB. 
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as esferas de governo gratuitamente. 

 O Brasil faz parte do tratado de Salamanca, que ocorreu entre 7 e 10 de 

junho de 1994 na Espanha, junto com 88 Governos e 25 organizações internacionais 

nas Nações Unidas. Esse tratado visa a princípio a política e prática em educação 

especial, complementando o capítulo V e é ele que complementa a Declaração de 

Salamanca, pois esta é de 1994, e a LDB de 1996, que coloca a educação para os 

portadores de necessidades especiais como, de preferência para a rede regular de 

ensino, o que traz uma nova concepção na forma de entender a educação e 

integração dessas pessoas. O tratado de Salamanca é considerado mundialmente 

como uns dos mais importantes documentos em educação mundial, que visa à 

inclusão social dos portadores de necessidades especiais, acompanhado da 

convenção sobre os direitos das crianças de 1989. 

 Também a educação inclusiva com todos seus deveres só ficou no papel aqui 

no Brasil. Como estagiário da disciplina PPE I, na Escola Estadual Raul Vidal, 

tentou-se aderir essa norma: na sala de aula tem uma aluna que é especial, mas ela 

não tem o apoio do professor auxiliar, ficando toda tarefa para uma professora. Esta 

não recebeu treinamento para esse tipo de tarefa, e, quando indagado por mim, 

sobre se acontecesse algum imprevisto com a aluna, como seria o seu 

procedimento e o da escola, como resposta obtive que neste caso ela foi 

aconselhada a ligar para SAMU (192), para fazer o atendimento necessário à aluna. 

O Estado não dá nenhum tipo de capacitação aos professores em caso de 

uma emergência desse tipo ou outros que possa haver. A única iniciativa do Estado 

Brasileiro, junto com o acordo de Salamanca, é a aplicação de aulas de libras nos 

cursos de licenciaturas nas universidades públicas e privadas com carga horária de 

30 horas. Essa disciplina é uma iniciativa tímida. Curso de primeiros socorros cabe 

ao formando ou professor fazer por sua própria conta. Mesmo havendo uma lei 

nacional é outra internacional o Brasil faz da sua incompletude e falta de 

competência sua maior virtude das leis que não pegam no país. 

   Mesmo com esse quadro de negligência institucional, especialista da 

área de educação vem fazendo esforços juntos com autoridades para melhorar as 

práticas educacionais brasileiras. A Emenda Constitucional 59/2009 que visa uma 
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exigência constitucional com periodicidade decenal que deve ser seguida com 

referência. Criando o (PNE), o Plano Nacional de Educação, que forma base para a 

elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais que, ao serem aprovados, 

devem prever recursos orçamentários para a sua execução. 

Sua construção visa alinhar metas junto ao ministério da educação (MEC) 

formando o Sistema Nacional de Educação (SNE), que visa diminuir as lacunas de 

articulação federativa no campo da política pública educacional brasileira. No papel, 

os brasileiros estão bem servidos de proteção de leis; na prática não temos o 

mesmo empenho. A falta de vontade política em todas as esferas da federação nos 

impede de um serviço público de qualidade. 

2.3 – O surgimento da EJA no Brasil 

Nesta quebrada, podemos dizer que foi com os jesuítas que se deu o início 

não formal da educação escolar de jovens e adultos no Brasil Colônia. Eles se 

dedicaram a duas coisas principais: a pregação da fé católica e o trabalho educativo. 

Através do seu trabalho de catequizar, “com intuito de salvar as almas”, o seu 

trabalho educativo, na medida em que se ensinavam as primeiras letras, ao mesmo 

tempo ensinavam a doutrina católica e os costumes roubocêntrico. 

Segundo Soares & Galvão (2004), a educação de adultos existe desde o 

período colonial. Com o final da 2ª Guerra Mundial, e do estado novo, o Brasil se 

abriu novamente para a democracia e buscou, pela primeira vez, organizar uma 

campanha nacional de alfabetização de adultos, que tinha ainda um caráter 

assistencialista e emergencial, pois buscava a erradicação do analfabetismo em um 

curto prazo e não à garantia de direitos à educação. 

Devido à crítica a esse programa, vários educadores na década de 60 fizeram 

um movimento para educar jovens e adultos, com sua maior referência o educador 

Paulo Freire. Vários programas foram desenvolvidos do movimento de educação de 

base o MEB (Movimento de Educação de Base)19, dos centros de cultura popular, 

                                                 
19

Movimento de Educação de Base/MEB. O MEB é um organismo vinculado a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, constituído como sociedade civil, de direito privado, sem fins 

lucrativos, com sede e foro no Distrito Federal. Foi fundado em 21 de março de 1961. Há mais de 

55 anos realiza ações diretas de educação popular em diversas regiões do Norte e Nordeste do 
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dos movimentos de cultura popular (Ação Educativa/MEC20, 1996). Em janeiro de 

1964, foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, mas com o golpe militar de 

1964, a Educação Popular foi vista como ameaça à ordem, já que seus 

pressupostos eram basicamente políticos e críticos. Esses programas foram 

extintos. Em 1967, o governo militar centraliza e assume a alfabetização através do 

MOBRAL21 (Movimento Brasileiro de Alfabetização). 

Com a abertura política na década de 80, os movimentos sociais criticam 

amplamente a Mobral que foi extinta em 1985. Quem ocupou o seu lugar foi a 

Fundação Educar, extinta em 1990. Apesar de o Governo Federal ficar ausente por 

alguns anos da educação de jovens e adultos, é com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96) que a educação de jovens e adultos irá se 

constituir como modalidade de educação básica, sendo concebida como forma 

diferenciada do ensino regular e assumindo concepções e práticas construídas a 

partir das décadas de 50, que viam o jovens e adultos como sujeitos da própria 

aprendizagem (conforme FREIRE, 1988) 

O governo federal volta a ter uma ação efetiva, em relação à educação de 

adultos, a partir de 1996, com o programa alfabetização solidária PAS (Programa 

Alfabetização Solidária)22. Apesar da ação conjunta entre governo federal, 

                                                                                                                                                         
país e atualmente está nos estados do Amazonas, Roraima, Ceará, Piauí, Maranhão e Distrito 

Federal, atuando também no Norte e Nordeste do estado de Minas Gerais, em regime de parceria 

com o governo estadual. 
20

O Ministério da Educação (MEC) é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto n.º 

19.402, em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e 

Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas e era encarregado do estudo e despacho de 

todos os assuntos relativos ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar. 
21

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um órgão do governo brasileiro, instituído 

pelo decreto nº 62.455, de 22 de Março de 1968, conforme autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de 

dezembro de 1967 durante o governo de Emílio Garrastazu Médici no Regime Militar. A criação do 

MOBRAL, durante o regime militar, que teve início em 1964, ocorreu em substituição ao método de 

alfabetização de adultos preconizado pelo educador Paulo Freire. De todo modo, o método de 

alfabetização usado pelo MOBRAL era fortemente influenciado pelo Método Paulo Freire, 

utilizando-se por exemplo do conceito de “palavra geradora”. A diferença é que o Método Paulo 

Freire utilizava palavras tiradas do cotidiano dos alunos, enquanto, no MOBRAL, as palavras eram 

definidas a partir de estudo das necessidades humanas básicas por uma equipe técnica definida 

pelas normas padrões cultas da língua. 
22

PAS (Programa Alfabetização Solidária). Criada após da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996. PAS foi adotado pela primeira vez na Universidade de Brasília (UnB). 
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empresas, administrações municipais e universidades, e pelo seu caráter 

emergencial, o PAS não garantiu nem garante a alfabetização no tempo previsto, 

nem a continuidade de estudos, o que promove o aumento do contingente de 

analfabetos funcionais no Brasil (SOARES & GALVÃO, 2004) 

Para alavancar na diminuição do analfabetismo, o Governo Federal lança 

junto ao MEC, em 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA)23, voltado para a 

alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à 

cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O Brasil 

Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento 

prioritário a 1.928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou 

superior a 25%. Desse total, 90% localizam-se na região Nordeste. Esses 

municípios recebem apoio técnico na implementação das ações do programa, 

visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizados. Podem aderir ao 

programa, por meio das resoluções específicas publicadas no Diário Oficial da 

União, estados, municípios e o Distrito Federal. 

A EJA, que acolhe estudantes que por motivos diversos não com seguiram 

terminal seu estudo no tempo certo, ou só a busca do diploma para buscar uma 

melhor colocação no mercado de trabalho, e neste sentido que podemos afirmar 

que, não podemos nos enganar, a EJA é cercada de alguns mecanismos que foram 

criados para “diminuir esse abismo” social no Brasil, esses mecanismos foram 

criados. 

A problemática relativa à Educação de Jovens e Adultos (EJA), no âmbito 
do Estado brasileiro, tem se tornado significativamente mais complexa na 
última década. Tal complexidade deriva dos processos de correlação de 
forças emergentes na atual fase de expansão e consolidação do capital, 
entre os quais se destaca a implantação de políticas neoliberais que deu 
origem, por exemplo, à reforma do Estado e às estratégias de 

reestruturação produtiva. (RUMMERT & VENTURA, 2007, p. 32) 

                                                 
23

O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de 

jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse 

pela elevação da escolaridade. 
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          Seguindo essa afirmativa acima, temos a certeza que o governo, tem em sua 

meta fazer da EJA, um plano direcionado para o mercado. Segundo a reportagem 

do Jornal “A tribuna”, do dia 29/06/2018: 

Por isso, um ponto importante é vincular a EJA ao ensino profissional. O 
Plano Nacional de Educação (PNE), na meta 10, prevê garantir pelo menos 
25% das matrículas da Educação de Jovens e Adultos seja entregue à 
educação profissional. Em 2015, o percentual era de 3%. Em 2017, caiu 
para 1,5%.( pne.mec.gov.br) 

Em números no ano de 2006 eram 8,3 milhões matriculados na EJA. Em 

2017, o número caiu para 3,6 milhões de alunos matriculados. O motivo é a falta de 

oferta de vaga nas redes de ensino, onde já sabemos que o fechamento de turma é 

grande, e o governo alega que não tem número suficiente de alunos para manter as 

turmas abertas. 

Como podemos observar os dados no gráfico abaixo, apresentado no dia 20 

de junho de 2017 no Seminário 10 Anos de Metodologia de Coleta de Dados 

Individualizada dos Censos Educacionais, mesmo com uma leve redução de evasão 

escolar, nos anos anteriores, o número veio crescendo lentamente outra vez, 

chegando ao ponto mais alto nos anos 2014 e 2015, em todos os estados 

brasileiros. Esses dados podem analisar o quanto o sistema educacional brasileiro e 

excludente, fazendo com que, os jovens migrem para a educação de jovens e 

adultos, antes ou muito depois do tempo escolar estabelecido pelo governo. 
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Fonte: Censos Educacionais. Portal MEC. IBGE. INEP. 

 

     A tabela abaixo quantifica o total de alunos nesta modalidade escolar, Mulheres, 

homens por cor ou etnia e faixa etária. Nela, podemos observar como o racismo está 

presente nas escolas: o segundo grupo de estudantes por cor que mais migram para 

a EJA, são de cor negra. O primeiro grupo são os que não declararam cor. Como 

conhecemos o racismo brasileiro, muitos que estão neste grupo que não declararem 

cor, são negrxs. 

 

 

 

Tabela 3: Taxa de promoção, repetência, migração para EJA. Em todos os 

estados: 
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Fonte: Instituto nacional de pesquisas educacionais, Anísio Teixeira. INPS estatística da 

educação básica 2015. Brasil. Inep, 2016.  

 

      Nesta mesma reportagem, relata-se o caso de Simone Cristina Marques, de 40 

anos, de Cubatão, São Paulo, que vê na EJA uma grande oportunidade de mudar de 

profissão através de concurso público. A EJA e para muitos indivíduos uma 

oportunidade de mudar de vida, por isso e muito importante manter e qualificar 

profissionais para essa fase de ensino. 

2.4 – O ensino antirracista na EJA 

 A quebrada antirracista na EJA tem grandes desafios, que, com a 

característica muito peculiar que a EJA tem, a educação antirracista pode mudar o 

olhar das próximas gerações. As pessoas que antes não tiveram oportunidade de 

terminar seu estudo quando adolescentes reingressam na EJA mais maduros, E 

assim podemos trazer as questões raciais para as aulas. Por muitos desses 

estudantes serem negrxs e, contraditoriamente, muitos nunca souberam das 

questões raciais sociológicas, a EJA pode fazer esse primeiro contato. Assim, 

Tabela 4: Taxa de perfil da EJA Brasil 
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abrindo o conhecimento sobre as teorias raciais, com essas informações os 

estudantes terão mais possibilidade de educar seus filhos sobre essas questões. 

Assim, o que procuro refletir é o duplo desafio pedagógico das legislações, 
ou seja, a tentativa de afirmação de uma nova postura epistemológica 
acerca das relações raciais no Brasil e a tentativa de construção de um 
conhecimento escolar em sociologia que tem como parâmetros novos bases 
epistemológicas do conhecimento histórico sobre as relações raciais. Será 
visto que as tarefas que se impõem na disciplina de sociologia no Ensino 
Médio com a temática étnico-racial não se expressam simplesmente na 
aplicação da legislação, mas também na necessidade de um outro tipo de 
produção pedagógica e epistemológica que tenha um compromisso com 
uma educação antirracista. (OLIVEIRA, 2014, p. 82) 

A EJA, ao contrário de Oliveira diz sobre um duplo desafio, vai ter um triplo 

desafio. Primeiro, afirmar uma postura de um profissional que desempenhe seu 

papel da melhor maneira possível. Compreendendo que a preparação para o 

exercício da docência na Educação Básica precisa considerar as especificidades 

relativas à formação do educador de EJA. (VENTURA & CARVALHO, 2013. p. 28), 

seguindo a Lei 10.639/03, a Lei 11.684/08. Segundo, umas formações mais 

adequadas às realidades das salas de aulas da EJA terão um caráter transformador 

nos jovens e adultos que nela ingressam. Terceiro, vamos ajudar os alunos a ser 

mais compreensivos com a realidade do seu país, construindo um conhecimento 

escolar com parâmetro nas novas bases epistemológicas do conhecimento histórico 

sobre as relações raciais brasileiras e mundiais, levando a uma educação e 

sociedade antirracista. 

O que a lei propõe, sabemos que não vai ser fácil ser aplicada, mesmo com 

ganhos de um futuro social melhor. Em primeira parte, as universidades ainda estão 

organizando seus currículos, no que se refere à Lei 10.639/03, com muita pressão 

dos movimentos negros e indígenas. Os professores, atuais como também os 

futuros, terão que inicialmente ter vontade política, investimento pessoal para aplicar 

a lei, já que os cursos de graduação lentamente fazem suas mudanças. (OLIVEIRA, 

2012, p. 83) 

A mudança Cognitiva e estrutural vai recai primeiro no docente, que vai ter 

que aprender saberes científicos e históricos muito diferentes do que ele sabe. 
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Segundo o estrutural, que abrange principalmente os graduandos, já que as 

universidades dependem em certa medida do estado. 

No Brasil de hoje, o maior desafio é tirar do senso comum do ensino, o 

racismo estrutural das cosmogonias africanas e indígenas, assim garantindo uma 

tradição responsiva para todas as culturas no Brasil. Essa luta não vai ser fácil, com 

um crescente número de grupos tresloucados que propaga ódio principalmente na 

educação. 

 Assim o comprometimento político de uma sociedade mais responsável, 

garantido direitos básicos, que foram suprimidos da maior parte da população, a 

consolidação do ensino de sociologia e a aplicação da Lei 10.639/03, abrem 

caminhos, que podem levar a diminuição dos problemas sociais e a pobreza da 

maior parte da população brasileira, que em parte vive sob os olhos d’água: 

 Olhos D'água 
Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta 
explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? 
Atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava 
morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a 
insistente pergunta, martelando, martelando. Então, eu não sabia de que 
cor eram os olhos de minha mãe? E naquela noite a pergunta continuava 
me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. 
Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para 
minha família: ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu 
nunca esquecerá a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha 
vida, não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. 
E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas 
ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas 
próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas Senhoras, 
nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos 
de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar 
de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar 
tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Vi só lágrimas e 
lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas, eram tantas lágrimas, que eu me 
perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só 
então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas 
correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos 
olhos de minha mãe era cor de olhos d’água. Águas de Mamãe Oxum! Rios 
calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas 
pela superfície. Sim, águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu 
rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às 
minha. (EVARISTO, 2016, p. 15 
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Os problemas sociais brasileiros advêm da escravidão, onde direitos a vida 

foram suprimidos, neste balaio24 dos tempos, muitos olhos d´água viraram rios de 

sangue. 

Esperamos que uma “dobra” cognitiva acerca da educação escolar e 

principalmente a EJA, onde muito adulto pela primeira vez começa saber ler e 

escrever seu próprio nome, e entrando em com tato com teorias além do 

centralismo, primar que esse é o caminho da educação que pode oferecer para a 

sociedade, melhores condição de vida, e assim dar mais possibilidade de seus filhos 

terem uma progressão escolar, melhor que dos seus pais. 

  

                                                 
24

Balaio: gíria. Cesto grande feito de palha, taquara, bambu, cipó etc., us. para transporte ou para 

guardar objetos; patrona. Aqui quero dizer nesta mistura ou todas implicações sociais juntas. 
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QUEBRADA 3 
 ABRINDO OS CAMINHOS PARA ERRADICAÇÃO DO RACISMO 

     Esta quebrada tem como objetivo compreender quais as soluções e os 

caminhos percorridos após 15 anos de implementação da Lei 10.639, que 

simbolizou um marco histórico na luta antirracista nas escolas e universidades 

brasileiras, e suas implicações políticas nestas novas perspectivas educacionais. 

3.1 – A importância da Lei 10.6039/03 

     Por pressão do movimento negro e indígena, o país vem promovendo 

lentamente, alterações em suas leis, em prol desses dois grupos sociais, que juntos 

são a maior parte da população, historicamente excluída. 

    A Lei 10.639/03, que logo depois foi alterada pela Lei 11.645/2008, a qual 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo 

oficial da rede nacional de ensino a obrigatoriedade das temáticas história e cultura 

afro-brasileira e indígena que consistem, segundo Oliveira (2014, p. 82), a tentativa 

de afirmação de umas novas posturas epistemológicas, acerca das relações raciais 

no Brasil. 

     Neste panorama, promovido pela LDBEN, vários debates sobre o sistema 

educacional brasileiro, vem sendo travados, avançando na construção de uma 

educação escolar antirracista. Nesta afirmativa, as representações de todas as 

etnias existentes em nosso território terão seus pontos de vista debatidos na escola. 

    Essas políticas visam promover o não apagamento dessas duas etnias que 

foram, até então, marginalizada pela sociedade. Para que assim se possa, no futuro 

breve, diminuir os abismos existentes em todo o território nacional da força 

desproporcional de poder, que é mantido pela supremacia branca, segundo 

Raffestin, “em toda relação circula o poder que não é nada possuído nem adquirido, 

mas simplesmente exercido” (1993, p, 33). A ambição é chegar a um tempo quando 

esse poder possa ser equilibrado e compartilhado entre as três visões de mundo. 

Essas mudanças, em curto prazo, não promoveram muitas práticas, só 

discussões sobre o tema. Hoje, esses debates estão mais acalorados e se 

transformando em práticas, principalmente nas universidades brasileiras, cujas 
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ementas cada vez mais ganham autoras e autores que falam das perspectivas 

africanas e indígenas entre outras. 

 Um bom exemplo foi a UFF25, que, por pressão dos movimentos negros 

dentro da universidade, após alguns firmes debates, conseguiu que uma proposta 

fosse aceita pelo colegiado, abrindo uma cadeira de disciplina, em relações étnicas 

raciais no departamento de sociologia. Essa proposta resultou na prática da oferta 

de uma vaga para professora-adjunta para especificamente dessa disciplina, logo no 

primeiro concurso público após os debates. Mesmo assim, sabemos que isto não é o 

bastante, para sanar essa defasagem da filosofia africana na universidade, mas sim, 

e uma grande afirmativa. 

     Já no chão da escola básica, temos cinco grandes barreiras que resultam no 

não cumprimento da Lei. Em primeiro lugar, não tem incentivo dos governos em 

geral, para capacitar os professorxs. Só lei não basta no caso brasileiro, precisamos 

de outras práticas, já que o país é conhecido pelas Leis que não pegam. Segundo, a 

formação acadêmica, com poucas disciplinas que batem sobre essas perspectivas, 

muitos alunos de graduação saem sem ter lido qualquer coisa sobre os temas que a 

Lei manda. Terceiro, as universidades brasileiras ainda são roubocêntrica no sentido 

da pouquíssima abordagem das temáticas indígenas e africanas em geral, 

principalmente nas faculdades de formação dos futuros professorxs. Quarto, os 

professores em exercícios de suas funções, por não terem visto esses temas em 

suas graduações, não tem base teórica para discutir essas temáticas. Quinto, a 

questão religiosa de alguns professores, por ter as visões cristãs protestantes de 

corrente pentecostal e neopentecostal, os temas em afro-diaspórico e indígenas 

ficam de fora da grade curricular, por acharem de que tudo que vem da África é 

coisa do Diabo. Nos dias de hoje, a única temática dessas duas culturas que estão 

no calendário escolar, são o Dia do Índio, e o Dia da Consciência Negra, que, para 

muitos, já está de ótimo tamanho, e não tem mais que falar neste assunto. 

    Seguindo esta corrente de pensamento, continuamos sendo um povo que não 

se reconhecer e segundo uma reportagem do observatório do 3 setor, o Brasil é o 

                                                 
25

UFF significa Universidade Federal Fluminense. Com vário campus no estado do Rio de Janeiro e 

fora do estado. Neste caso específico, estou falando do campus Niterói Gragoatá. 
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país em segundo no ranking dos países mais sem noção política do planeta, 

pesquisa feitos pelo instituto IPSOS26. 

            Tabela 5: Ranking dos países de percepção equivocada politicamente.                  

 

Fonte: observatorio3setor.org.br. Retirado em 15/07/2018 

        

       Os lados positivos nestas quebradas, falando daquilo que a Lei possibilitou, 

foram a inclusão, nos livros didáticos, conteúdos afrodiaspóricos e indígenas, que, 

com muita luta, estão se consolidando lentamente nas escolas brasileiras. Com os 

caminhos sendo bem pavimentados por essas propostas, em um futuro breve, 

podemos ter outra visão educacional, que possibilita o reconhecimento das múltiplas 

vertentes educacionais existentes no povo brasileiro. Caso as Leis sejam compridas. 

3.2 – Cotas: da graduação ao serviço público 

Continuando nos caminhos abertos, outros avanços chegaram à quebrada 

por meio das lutas dos movimentos sociais. Em primeiro a Lei 12.711, de 29 de 

                                                 
26

Instituto Ipsos é a terceira maior empresa de pesquisa e de inteligência de mercado do mundo. 

Fundada na França em 1975, a Ipsos conta hoje com 16.000 funcionários e está presente em 87 

países, incluindo o Brasil. 
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agosto de 2012, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, sendo assim nos seus 

arts., divulgado pela Presidência da República, casa civil e subchefia para assuntos 

jurídicos: 

Art.” 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que 

trata o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, 
nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à 
proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com 
deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 
2016). 
Parágrafo único.  No caso de não preenchimento das vagas segundo os 
critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes 
deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas. 

Art. 4o  As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, 
em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no 
mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste 
artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um 
salário-mínimo e meio) per capita. 

Art. 5
o Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as 

vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 
por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no 
mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada 
a instituição, segundo o último censo do IBGE. (Redação dada pela Lei nº 
13.409, de 2016) 

Em resumo, obriga a reserva de vagas para negros pardos e indígenas no 

ingresso nas universidades públicas. 

O efeito dessa medida foi sentido nas universidades brasileiras, que ficaram 

mais colorida no sentido de que vários tons de peles existentes em nossa cultura 

hoje transitam nos ambientes universitários, onde até então, havia um problema de 

anomalia melânico congênita.  A Lei 12.990 de nove de junho de 2014, publicada no 

DOU de 10/06/2014 diz: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1


44 

 

 

 

Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos 
no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
controladas pela União a vaga oferecidas em concursos públicos. 

Mesmo com os benefícios promovidos pelas Leis, as blindagens cognitivas27, 

sempre operantes nos dois sistemas estão sendo fraudados por pessoas brancas, 

que se autodeclaram pretas e pardas. Neste sentido, em cada concurso está se 

fazendo uma banca de aferição para prevenir futuras fraudes, no ingresso dos dois 

concursos públicos por cota. Essas duas medidas, visão alavancar esses dois 

grupos visto como minoria nos espaços de poder, buscando mais equilíbrio nas 

relações sociais brasileiras. 

Assim, o cerne deste debate é: do ponto de vista pedagógico, a 
sociologia da questão racial no Brasil só pode ser crítica se for 
engajada, do contrário ela é vazia de sentido diante de uma sociedade 
em que a maioria dos jovens, especialmente jovens negros, se encontra 
subalternizada social, econômica e culturalmente. (OLIVEIRA, 2014, p. 
96) 

Desde o Brasil Colônia, as desigualdades sociais formam as relações 

culturais, de riqueza e de poder de um grupo que se diz melhor que os outros, 

exercendo esse poder dificultando quais quer meios legais de emancipação dos 

negrxs e indígenas. Na quebrada a seguir, vamos compreender o efeito da cultura 

no sistema educacional do Brasil.  

                                                 
27

Conceito do Prof. Julio Tavares. Explicado em sala de aula em 2016.2. Que diz de forma resumida: 

O racismo blinda o entendimento do outro, fazendo com que ele não enxergue o negro com 

humano. 
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QUEBRADA 4  
CULTURA CONCEITO TROPOLÓGICO DA ANTROPOLOGIA 

     Nesta quebrada, pretendo analisar o conceito de cultura com base na 

academia, mesmo nas quebradas a fita e tropológica. A prática do cotidiano e onde 

forma nossos saberes, experienciado. A escola é colocada como a única forma de 

ciência legítima para o mundo, vindo da visão roubopeia. 

4.1 – Transposições culturais das experiências 

     O objetivo aqui é ver brevemente o termo cultura, no sentido antropológico.  

As múltiplas diversidades culturais humanas, seus hábitos, práticas e costumes. A 

cultura roubocêntrica é colocada nas escolas como a única forma de ciência, 

invalidado as outras existentes dentro e fora da escola. 

     O termo da palavra cultura tem origem germânico “Kultur” que segundo 

LARAIA (1986. p, 25), simboliza todos os aspectos espirituais de uma comunidade, 

no sentido francês “civilization” matéria do povo, assim sua primeira definição 

científica de cultura foi cunhada por E. Tylor em 1871 no livro Primitive Culture.               

    Neste sentido, também afirma Hall “com a questão da utilização dos recursos 

da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, 

mas daquilo que nos tornamos” (HALL, 2000, p. 109). O sentido cultura, para a 

civilização tem sentido de conjuntos múltiplos de incluir hábitos adquiridos pelo ser 

humano gerando conhecimento, moral, crenças e tudo aquilo gerado em seu meio, 

como também adquirido em outros meios, através do convívio social. Seguindo o 

pensamento de Geertz (1999), o significado de cultura e socialmente construído, por 

grupos étnicos diferentes no sentido de formar uma sociedade complexa de 

diversidade cultural. 

Assim sendo, do contraste entre o um e o múltiplo, ou entre o mesmo e 
o outro”, nasce a problemática da cultura, na busca de interpretar as 
diferenças sociais e culturais entre os grupos humanos. Cultura é termo 
polissêmico. Qualquer declaração fora desse contexto dos grupos 
diferente de nós, em termos pejorativos que eles não têm cultura são 
postura etnocêntricas. (TOSTA, 2011. p, 237, 238) 
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Essas noções são características herdadas socialmente no convívio social, 

nos hábitos da língua, crenças, valores, culinária, forma traços culturais que 

performam as identidades diversas.  Em toda forma de relação com o outro, estamos 

trocando culturas, ou seja, experiências de práticas de vida, não existindo indivíduo, 

nos termos dos filósofos céticos da Antiguidade, sem tropo. 

Mesmo nos dias atuais, ainda opera bem forte, no sentido do senso comum, a 

ideia de que existem pessoas sem cultura. Essa corrente de pensamento vem do 

rouborocentrismo28, que pensa em um único universo, um olhar sobre o ponto de 

vista do determinismo biológico, formando a base para quase todo destruição dos 

saberes outros, seja transformando totalmente ao seu modo de ver o mundo assim 

como desqualificando as culturas outras e colocando a sua como verdade. Com 

base no novo olhar apresentado, “Qualquer criança humana normal pode ser 

educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação 

conveniente de aprendizado” (LARAIA, 1986. p, 17). 

Nas afirmativas acima, com fundamentos no determinismo biológico, dá força 

ao etnocentrismo. A escola também não escapa desse consenso de pensar, agir e 

reproduzir seus valores. O etnocentrismo, conforme a própria palavra revela, trata-se 

da centração29 nos próprios valores e na própria cultura ou etnia. Ela nos impede de 

olhar o “outro” na sua dignidade e positividade, é o que alimenta as ideologias sobre 

a carência cultural como explicações sobre os modos de vida alheios, formulando 

categorias do que é mais importante para o grupo que está em melhores condições 

ou poder. Essas dinâmicas, e bem fortes no nosso sistema educacional colonial, e 

nestes pontos vão ver como a antropologia da educação pode ajuda nesta 

quebrada. 

4.2 – Antropologia e Educação 

  Segundo Geertz, o entendimento do que é uma ciência passa pelo 

conhecimento de seu exercício (1978). Desta forma, a escola traz de forma bem 

                                                 
28

Referente ao roubopeu. 
29

 Termo pertencente à pedagogia e significa a fixação da atenção em um só aspecto da totalidade, 

ou seja, ou do objeto ou da situação. A centração pode ser afetiva ou intelectual, produzindo o 

egoísmo (afetivo) e o egocentrismo (intelectual). 
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definida sua visão de mundo colonizadora no exercício dos posicionamentos de qual 

gramática ela faz uso. Tem sentido o que Becker fala sobre, “produtores e usuários 

de representações” (BECKER, 1982, p. 138). Esses dois conceitos embasam a 

noção de representação que nos leva a entender como a escola é pensada por 

quem detém o poder, sendo eles no sentido beckniano, os produtores, e os outros 

somos os usuários que, em certa medida, somos indiretamente levados a visão de 

mundo único-cêntrico, com suas práticas de repetição de “verdade única”. Fomos 

alertados pela escritora Chimamanda Ngozi Adichie, sobre o perigo da história única, 

que exclui os saberes outros, e fazem que os dos alunxs30 sejam iniciados nesta 

corrente, de mentiras únicas. 

    Os saberes afrodiaspóricos e indígenas, no chão da escola, não são 

representados como ciências de existências do mundo sociocultural. Os alunos 

poderiam saber mais sobre si. “Dominar o método e a teoria é tornar-se um 

pensador consciente de si, um homem que trabalha e tem consciência das 

suposições e implicações do que pretende fazer” (MILLS, 1975. p, 133). Como a 

escola esconde essas verdades não decisivas, os alunos se tornam seres 

dominados pelo método ou teoria, ou seja, são simplesmente impedidos de 

trabalhar, de tentar, de descobrir alguma coisa que esteja acontecendo no mundo. 

 A educação cultural escolar é produzida e reproduzida no sentido do 

centralismo de informações e pertencimento de mundo, onde o aluno tem que 

decorar o conteúdo ofertado em sala de aula, não cabendo a ele, quais informações 

políticas que esse “produto” e estabelecido em sala de aula. 

Como já vimos nos capítulos anteriores, o Brasil vem caminhando no sentido 

de uma educação escolar de “qualidade” onde cada vez mais os saberes outros 

estão ganhando espaços nas escolas, mesmo com este modelo de dominação 

escolar vigente feita pelo conteúdo curricular. Podemos fazer uma análise, 

observando as causalidades brasileiras, que esse modelo já nasceu defasado para 

                                                 
30

Referem-se a estudantes como “alunxs” para não destacar gênero. A palavra “aluno” foi substituída 

por “alunx” - o uso da letra x para suprimir gênero, no entanto, não é novidade, e é uma prática 

comum entre movimentos feministas e LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis). 
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nossa realidade sociocultural na formação de país, que foi forjada no encontro entre 

três culturas, sendo duas entre essas com múltiplas semelhanças até determinado 

ponto, e outra cultura totalmente diferente. Desta forma que a escola deveria ser a 

representação do seu povo, com base tropológica acumulada ao longo do tempo. 

    A formação cultural brasileira, nasceu, a partir do encontro entre três 

civilizações distintas das suas particularidades culturais, que Mintz e Price, mesmo 

de um ponto de vista racista, de caracterizar os africanos de escravos, eles 

descrevem essa formação de “O modelo do encontro”: 

As discussões sobre a origem e o crescimento das sociedades afro-
americanas no Novo Mundo têm costumado envolver um modelo, implícito 
ou explícito, dos modos como ocorrem os encontros entre africanos e 
europeus e das conseqüencias das “culturas”, uma africana e uma 
europeia, postas em contato no Novo Mundo por colonos brancos e 
escravos negros. Tal modelo, por sua enganosa simplicidade, exige então 
que o investigador faça uma escolhasentre duas “explicações” claras, mas 

questionáveis, do lado africano da equação. (MINTZ & PRICE, 2003. 
p, 25) 

     E neste sentido cultural das raízes fundacionais da sociedade brasileira, 

forjada na violência colonial ao longo da história, e ainda hoje, na beira do terceiro 

milênio, continuamos presos na mentalidade escravocrata, racista que estabelece 

todos as relações estrutural e estruturante da sociedade brasileira. É neste sentido 

que evoco31 para essa quebrada, a transposição didática entre os três mundos, na 

educação brasileira, com suas potencialidades cosmogônicas, e assim contribuindo 

no sentido das verdades culturais não acabadas da formação social brasileira na 

escola. O termo transposição didática é; 

que o define com a essência do ensinar, ou seja, a ação de fabricar 
artesanalmente os saberes, tornando-os ensináveis, exercitáveis e 
passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de um horário, 
de um sistema de comunicação e trabalho. (PHILIPE, 1993. p, 25) 

Assim, a escola fica com a cara do Brasil, preto, indígena e branco. É nestes 

caminhos que a educação brasileira dever ser afirmar. “Se a Educação Fundamenta 

a Cultura nos Indivíduos, Inversamente a Cultura Regula a Educação” (ERNY, 1982). 

O sistema de educação que não dialoga com todas as culturas existentes do seu 

                                                 
31

Evoco, no sentido dos orixás. Refere-se a chamar os deuses para iluminar. 
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povo, não tem noção sobre a representação de sua identidade. Sendo assim, são 

totalmente decapitadas as inventividades, encantos, potencias das ciências 

aculturadas dos encontros entre os três mundos cosmogônicos: africano, indígena e 

europeu32. Para tanto, a escola básica e as universidades não podem demorar muito 

para ter e manter autores dessas duas origens excluídas, para não deixar esgotar 

pretensões de autores de saberes além das eurocêntricas. 

4.3 – Sobre o ensino e a linguagem 

Nesta antepenúltima quebrada, podemos compreender como a escola reitera 

ou potencializa a dominação do outro, através do corpo. O preto velho33 Fanon, 

atribui adequadamente a fala como fenômeno que marca a existência do outro, mas, 

sobretudo e especificamente no contexto colonial, onde a escola está inserida, a fala 

estabelece para os negros, indígenas uma dupla dimensão que consiste na relação 

com seu semelhante e outra com o homem branco. 

Até então a ciência (universidade) é, de fato, o lugar onde é estabelecido que 

o negro fosse “o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem” 

(FANON, 2008). “A ciência como conhecimento é movimento que se constrói, define-

se e redefine-se vinculada ao contexto histórico que a origina.” (GUSMÃO,1997. p, 

9) 

É nessa afirmação, que Fanon é tão atual, que mesmo diante da atualização 

sofrida pela biologia moderna, onde a teoria de Diop34, é mais aceita, as ideias de 

um evolucionismo humano, que centra o homem branco em outro pólo de origem à 

procura da dissociação de sua humanidade à humanidade do homem negro. O 

fantasma da narrativa anterior ainda não alcança os bancos de escola de forma 
                                                 
32

Chamo aqui pelo nome formal, por motivo que eles também produziram saberes importantes para a 

humanidade. 
33

Chamo aqui, o autor Frantz Fanon de preto velho por ser sábio. Pretos velhos ou Pretos velhos são 

entidades de umbanda, espíritos que se apresentam em corpo fluídico de velhos africanos.  Preto 

velho são entidades que tiveram, pela sua idade avançada, o poder de entrar no corpo e dominar a 

pessoa de viver longamente através da sua sabedoria. 
34

Cheikh Anta Diop. Foi escritor que mais influência exerceu sobre o pensamento africano do século 

XX. Um polímata senegalês formado em Física, Filosofia, Química, Linguística, Economia, 

Sociologia, História, Egiptologia, Antropologia. Nascimento: 29 de dezembro de 1923, Thieytou. 

Falecimento: 7 de fevereiro de 1986, Dakar, Senegal. Formação: Universidade de Paris. Seu livro 

mais famoso no Brasil e: A Unidade Cultural Da África Negra. 
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efetiva, mantendo as representações racistas de algumas décadas atrás. Fanon 

sugere que, este fato dá conta de uma objetividade criada para a produção de uma 

realidade. A esta afirmativa está associada sua frase: “O problema não é mais 

conhecer o mundo, mas transformá-lo”. 

Neste sentido que o cruzamento entre os três mundos e transformar a 

capacidade de habitar um conflito entre uma escola de pensamento único, para uma 

escola de pensamento múltiplo, e, assim, reivindicar outra possibilidade de existir em 

mundos encruzados existentes nas culturas brasileiros. Em definição, a análise 

sobre a linguagem entre os três mundos por acreditá-la como entidade cultural a ser 

incorporada nos sujeitos e dessa forma, os meios de produções existentes 

assumirem uma cultura, que suportar o peso das civilizações que formaram a 

sociedade brasileira. 

Nesta quebrada se aborda mais a questão da linguagem, usada na escola 

onde o negro, indígena se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em 

que adotar a língua do colonizador. A escola, neste sentido de reproduzir uma 

linguagem única, transforma o outro preso ao pensamento do outro, devido ao 

sepultamento de sua originalidade cultural. Através da posição da linguagem da 

nação “civilizadora” colonial, escravocrata, cria-se um complexo de inferioridade em 

todo povo colonizado. Quanto mais assimilar os valores culturais coloniais, como 

alocução diante da língua colonizadora, mais branca fica. Assim que muitos 

professores nas escolas e universidades querem que os alunos sejam, não ligando 

de onde eles vêm. Nas universidades públicas, esse pensamento colonizador é 

ainda mais forte, com professores completamente arrogantes e alheios às histórias 

de vida dos graduandos. Chegam até o ponto de aconselhar o aluno a sair da 

universidade, falando que aquele lugar não é dele. 

E pensando nestes motivos, a transposição didática entre os três mundos faz-

se necessária, que por ter seus três pontos sendo eles: 

Primeiro o saber do sábio, no caso é o saber elaborado pelo cientista. 
Segundo saber a ensinar, caso é a parte específica aos professores e que 
está diretamente relacionada à didática e à prática de condução de sala de 
aula. Terceiro o saber ensinado, aquele que foi absorvido pelo aluno 
mediante as adaptações e as transposições feitas pelos cientistas e pelos 
professores.” (ALMEIDA, 2007, p. 10) 
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Em todos os países onde houve colonização, as línguas oficialmente faladas, 

escritas e ensinadas nas escolas e do colonizador, assim inutilizando-se, matando-

se as línguas das civilizações nativas, que entram em processo de MAAFA35. 

Nesta disputa de poder, a (des) construção do negro ou indígena na 

sociedade de classes, onde os de cor preta se atribuem de diversas formas e 

categorias de mudanças linguísticas, entrando na psicopatia do branco para ser 

reconhecido como humano: “Falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura. O 

antilhano que quer ser branco o será tanto mais na medida em que tiver assumido o 

instrumento cultural que é a linguagem” (FANON, 2008, p. 50). 

O choque cultural através da linguagem. Portanto, a língua falada e escrita é 

a ferramenta seminal da construção da identidade de nação, por isso, para os 

negros e indígenas, como seres colonizado, quanto mais perfeito o domínio da 

língua portuguesa, mais eles seriam colonizados brancos. Já que a marca 

indenitária maior do racismo brasileiro é a cor da pele, na escola deveria adotado 

outras medidas educacionais que incluísse essa língua. O rito principal de passagem 

neste processo se dá através das escolas, universidades e a vida prática. 

O auto ódio, entre os negrxs e indígenas vem das práticas como a 

branquitude, assim, quando um negro ou indígena ganha poder e faz as mesmas 

coisas que os brancos fazem com eles, por pensar que estão em posição de poder, 

a linguagem (prática) da dominação foi adquirida. Assim se consegue exercer poder 

repressivo, ou os convence a não gostar de suas origens, tornando-os capitão do 

mato do terceiro milênio. 

    O preto velho Fanon, chama essas práticas dos colonizados de falecimento 

da cultura original (negra e indígena), que vai ser tornando inferior em detrimento da 

cultura branca roubocêntrica, que através da linguagem manter o poder em cima dos 

dois grupos. Utilizando-se desta como arma principal de dominação no mundo 

colonial, resta para os negros e indígenas ser outro para ser alguém. Como o próprio 

título do livro do Fanon traz, que os negros ou indígenas, dentro do país e no mundo 

colonizado, devem ser é “pele negra e máscaras brancas”, através do aprendizado 
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Holocausto negro que atravessa a história do imperialismo, colonialismo até a atualidade. 
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da cultural, ou seja, sua linguagem. 

O ponto principal neste nessa quebrada, faz do pensamento de Fanon, 

ferramenta fundamental na compreensão da reprodução do poder:  

Atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. 
É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos 
fornece um dos elementos de compreensão da dimensão para-o 
outro do homem de cor. (FANON, 2008, p. 33)  

Com nossa formação indenitária e formada na privação do direito do outro: 

Todo povo colonizado — isto é, todo povo no seio do qual nasceu um 
complexo de inferioridade devido ao sepultamento de sua 
originalidade cultural — toma posição diante da linguagem da nação 
civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. (FANON, 2008. p, 34) 

Falar do mundo africano e indígena é falar das experiências e saberes 

extremamente sofisticado em suas múltiplas correntes da vida social, já que esses 

saberes vêm de milhares de anos atrás. A linguagem que usamos nos dias de hoje, 

vem, de muito tempo, sofrendo influências de várias civilizações aos longos dos 

séculos. Essas potências do passado são escondidas, por vir de origens africanas 

ou ameríndias. Abaixo, podemos ver como essa língua africana teve muita influência 

em outras línguas ao longo dos tempos: 

Mdu Ntchr (que significa “Palavras do Ser Supremo”) é o nome Kemético 
Indígena para o que os gregos traduziram como “hieróglifos” (significando 
“Escrita Sagrada”). Mdu Ntchr é a língua escrita mais antiga da Terra, tendo 
evoluído entre 14.000 e 7.000 anos atrás no Baixo Núbia. 

Há 6.300 anos, foi utilizado como um fator unificador para o surgimento de 
um enorme Reino unificado fundado pelo Rei de Abydu, Narmr-Meni 
(Menes). Este Reino era Smai Taui (As Terras Unidas) de Kemet (a Nação 
Preta). 

O sistema de escrita Mdu Ntchr foi estudado em todo o Hapi Iteru (Vale do 
Rio Nilo). Há 5700 anos, a forma “hieroglífica” se transformara em hierática, 
uma forma cursiva do Mdu Ntchr usada na correspondência cotidiana. 

A versão hierática do Mdu Ntchr era levada por mercadores para o sudoeste 
da Ásia ao longo das rotas comerciais do lápis Lazúli. Tornou-se uma peça 
importante na colônia de Kemet, Kanaan. 

Há 5.000 anos, a escrita hierática influenciava o desenvolvimento do 
cuneiforme Sumério. Os Sumérios eram uma cultura misturada Cushita-
Dravidiana do sul da Mesopotâmia. 
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Ao longo do milênio, a escrita hierática evoluiu para formas mais 
simplificadas. Essas formas simplificadas influenciaram a criação do 
alfabeto Afro fenício (Última Era Kanaanita). Como os Afro fenícios (Canaã 
foi classificada como “filhos de Ham”, o patriarca mitológico da raça Preta 
na Bíblia) eram uma colônia marítima de Kemet, muitos acompanhavam os 
navios mercantes Kemeticos por todo o Mar Mediterrâneo. Estes Afros 
fenícios levaram sua escrita para suas novas colônias ao longo das costas 
do Mediterrâneo, incluindo a Tunísia, a Grécia, a Sicília e a Etrusca Itália. O 
alfabeto afro fenício tornou-se o modelo para o alfabeto grego clássico e o 
alfabeto romano. 

Por causa da escrita Afrakana de 6.300 anos de idade, Mdu Ntchr, que o 
alfabeto romano que você está usando atualmente para ler isto existe. 

Por volta do século 8 AC, a 25ª Dinastia Kushita desenvolveu a versão mais 
eficiente do hierático, que os “egiptólogos” chamam de demótico (que 
significa “idioma dos sacerdotes” em grego). A escrita demótica foi 
espalhada por caravanas Kemeticas de camelos na Arábia. Foi influente na 
escrita aramaica (Afro fenícia) usada pelos árabes jordanianos (nabateus), 
que mais tarde se tornou a escrita árabe e que parece quase idêntica. 

Assim, a escrita europeia ocidental baseada na romana, a escrita europeia 
oriental baseada na grega e a escrita árabe da Ásia Ocidental, estão todas 
ligadas aos Afrakanos do Vale do Hapi (Nilo). (ZAUS, 2018) 

       Nossa retórica vem sendo construída há muito mais do que 2018 anos 

atrás. A forma organizacional de reprodução de mundo, foi tiranamente, reproduzida 

na dominação do poder em mentiras que se tornaram verdade única, deixando 

quase morrer outras possibilitar de verdades. Termino esse capítulo na esperança 

que um dia a transformação educacional seja na representação cultural entre os três 

mundos que se formou no encontro: “A explosão não vai acontecer hoje… Ainda é 

muito cedo… ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas.”. 

(FANON, 2008, p. 25). 
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QUEBRADA 5 
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 

            Esta quebrada pretende dar exemplo de como uma educação antirracista, se 

tivesse sido aplicada antes na sociedade brasileira, os fatos abaixo, não existiriam 

em nossa realidade. Teríamos outras potências, promovidas por uma dobra 

cognitiva, que o conceito de transposição didática entre os três mundos e é evocada 

aqui neste trabalho. 

5.1 – Bons motivos da educação antirracista: efeito escolar nas gerações 

         A escola suprime da nossa realidade saberes e potencialidades múltiplas que 

resultam em outra construção de mundo. Assim teríamos menos exemplos como o 

da foto: ao lado esquerdo, Dona Sebastiana Silvestre Corrêa, nascida em 1859, em 

Minas Gerais. Sebastiana foi escravizada até os 29 anos, quando a Lei Áurea a 

alforriou em 1888. Mãe de oito filhos, nunca aprendeu a ler ou escrever, mas lutou 

para que suas futuras gerações tivessem acesso à educação. Com uma educação 

antirracista teríamos mais exemplo como o do lado direito. Ali, temos Mariana Alves 

Tavares, de 24 anos, tataraneta de Dona Sebastiana, formada em jornalismo na 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

     Mariana foi recentemente aprovada para o mestrado em antropologia e 

sociologia do desenvolvimento na Universidade de Genebra, na Suíça, e será a 

primeira geração a sair do Brasil para estudar e contar a história da família. 
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Figura 1: Sebastiana Sylvestre Correa (esquerda), tataravó de Mariana (direita). Foto: Arquivo 
pessoal. Extraída de: G1.globo.com 

Encerrando a quebrada, a concepção de transposição didática entre os três 

mundos e recuperar as ancestralidades educacionais e espirituais nunca valorizadas 

nas escolas nas Américas, em uma potente reconstrução do encantamento, pode 

ajudar na construção de uma educação antirracista. 

A didática, assim como tudo o que a rodeia, é um organismo vivo, com vida 
independente dentro do corpo escola. Ela se modifica se transforma se (ré) 
faz à medida que a sociedade vai elaborando suas transformações. 
(ALMEIDA, 2007. p, 11): 

Assim poderíamos conseguimos efetivar no Brasil uma valorização e 

autoafirmação de suas verdadeiras identidades cosmogônicas, formando um 

Quilombismo do futuro entre africanos, indígenas e europeus. 
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QUEBRADAS FINAIS 

A partir do ponto de vista histórico da educação brasileira, analisamos que a 

formulação da educação brasileira, desde a chegada dos portugueses até os dias de 

hoje, percorreu caminhos difíceis, sendo estabelecida só para um grupo bem 

reduzido de pessoas. Deste então, a educação escolar não teve como princípio 

político abranger toda população existe no território. Esta se formou de populações 

trazidas pelo atlântico e de populações originárias. A estas duas civilizações, o 

direito à escola foi cerceado, para que sejam subalternos ao povo letrado. 

O sistema de educação veio lentamente a ser modificado ao longo dos anos, 

com múltiplos planos, reformas, e, por fim LDBs que deram um sentido mais 

“democrático” ao sistema de educação no Brasil. Assim, os grupos excluídos desde 

a rapinagem em 1500 têm cada vez mais sendo usuários desse sistema, como 

alunos ou professores. As leis, que estão em vigor, trouxeram pela primeira vez de 

fato as reais possibilidades de mudanças na estrutura educacional brasileira, 

garantido em parte o que foi acordado no tratado de Salamanca e outros tratados 

internacionais que o Brasil faz parte. 

A Lei de Cota que reserva vaga para negrxs, indígenas e portadores de 

deficiências e também a Lei que estabelece o ensino das temáticas Africanas afro-

brasileiras e Indígenas trouxeram a possibilidade de os brasileiros serem 

abolicionistas modernos, com uma educação antirracista. Assim, a formalização da 

EJA, resgata uma parte da população que não teve acesso à escola por motivos 

diversos, e um motivo principal, que e o gozoso hannibalniano36 da branquitude 

sobre os corpos negrxs em forma de racismo. 

                                                 
36

Conceito em desenvolvimento… Gozoso Hannibalniano que dizer que, um grupo ou pessoa tem 

prazer de ver a outra sofrer lentamente até chegar a óbito. No caso aqui, dou sentido o que já 

sabemos que o racismo, leva as pessoas morrer dia após dia, ou seja, lentamente pelo cotidiano. O 

sentido maior que eu dou para esse conceito, e que a branquitude tem prazer em ver as pessoas 

de cor preta ser mortas de múltiplas maneiras. Origem de onde tirei esse conceito: Dicionário 

Houaiss, Gozo, gozoso ô/ adjetivo 1. Em que há gozo; que resulta em satisfação, em 

contentamento; gaudioso.  Hannibal é uma aclamada série de televisão americana de terror 

psicológico, drama e suspense desenvolvido por Bryan Fuller para a NBC.  A série baseia-se em 

personagens e elementos presentes nos livros Red Dragon e Hannibal de Thomas Harris. 
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Como o termo cultura aparece para a antropologia nos dias de hoje, e 

também e aplicada a representação da palavra cultura e o seu estigma indenitário 

de afirmação de poder. sobre o outro. A cultura existente em nosso território. As 

possibilidades potentes do cruzamento entre as culturas, trazendo para as sociais 

brasileiras cosmogonias outras, que foram suprimidas ao longo do tempo. 

A linguagem como forma de falecimento do outro, por meio de ensinamento 

de uma cultura sobre a outra, perfazendo o que Frantz Fanon chama de 

epistemonímico linguístico, a MAAFA de todas outras culturas que entram em 

contado com a colonização. Os privilégios perpetuados por esse processo de 

MAAFA via educação escolar. 

A educação antirracista, o antes e o depois dela. Uma família e dois casos 

muitos diferentes, no que se refere a acesso à educação, processo de mudança 

lento, mas sempre avançando. 

A transposição didática entre os três mundos se faz relevante por diversos 

motivos. Primeiro, por o país está passando por uma onda conservadora, que pode 

nos levar à semelhança dos tempos do Brasil Colônia, no que se refere à educação 

escolar. Temos uma proposta tramitando em Brasília que pode levar a ensino público 

a retroceder. Essa proposta de lei não ouviu ninguém da área de educação, feita por 

um advogado que de educação não entende nada. Pedida por um deputado 

tresloucado, burro, imbecil, misógino, racista, pregador de ódio na sociedade 

brasileira, que em muito é apoiado pela elite de titica que nós temos no Brasil, que 

só está preocupada em ganhar dinheiro com mortes dos outros. Por isso o primeiro 

motivo de minha proposta de trabalho. 

Na academia, é de suma importância a valorização das ciências africanas 

afro-diaspórico e indígenas, até porque o meio acadêmico é cego para essas 

possibilidades, pelo motivo dela por muito tempo legitimar o pensamento colonial na 

sociedade brasileira, formando vários e vários alunxs com o olhar único-centro. 

 Esses saberes podem melhorar todas as visões acadêmicas no que se 

refere às ciências humanas e as exatas. Muitos saberes medicinais poderiam ajudar 

a melhorar vidas. E, neste sentido, o principal valor de olhar o outro com respeito, 
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saber que a diferença faz bem para todos, assim agregando valores que possam ser 

compartilhados por todos, coisa que a academia faz muito, muito pouco. 

Com os dois motivos acima, toda a sociedade ganha; com as três culturas 

dialogando uma com as outras, a sociedade brasileira seria mais potente, tanto 

culturalmente falando, como economicamente. Assim, diminuindo o mau com atraso 

da sociedade de classes e sua elite psicopata, que leva milhares ao padecimento 

por não ter oportunidade mínima de levar uma vida digna, chegando ao ponto de 

não ter o que comer, como também no caso que podemos presenciar agora, com a 

greve dos caminhoneiros, que levou a faltar produtos nos supermercados, e as 

pessoas voltando cozinhar em fogo de lenha por não ter dinheiro para comprar o gás 

de cozinha. Por isso, toda a sociedade brasileira ganharia com uma educação 

multicultural, assim reduzindo números alarmantes de violências. Vou dar um 

exemplo: são mortos por dia setenta e oito, isso, 78 jovens negrxs por armas de fogo 

no Brasil, e assistimos a isso praticamente calados. Por isso a urgência de uma 

transposição dos saberes. 

Para mim, esse trabalho tem uma importância fundamental, por falar de 

representação e legitimação das culturas negras. Eu, como homem negro, me senti 

no dever falar sobre esse tema. Por formação familiar, onde tenho todas essas 

culturas me rodeando desde o nascimento, com pais negros, avó e tios, branca e 

primo indígena, as escolas têm que ter essa formação no seu currículo prescritivo, 

para assim ninguém ficar desinformado. 

O meu ganho acadêmico foi ter outra informação sobre essas culturas. Levar 

em meus trabalhos essa abordagem pessoas e ampliá-la. Conheci muitas pessoas 

que estuda o tema na academia, principalmente na antropologia, onde fiz muitas 

disciplinas e pretendo fazer um mestrado ou doutorado nesta área de 

conhecimentos culturais, e assim me aprofundar mais nos valores dessas temáticas. 

Cresci muito, tanto no nível pessoal como profissional, já que minha graduação é em 

licenciatura, vou ter uma maior bagagem teórica, com essas possibilidades de ver o 

mundo. 

  Essa pesquisa não foi bem nos modelos acadêmicos, mas sim uma história 

de vida. Mas podemos dizer, também, que ela foi um estudo de caso, com suas 
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casualidades imbricadas em minha vida pessoal. Por passar pelo oitavo sistema de 

educação, a conclusão que faço desse trabalho, é que nosso sistema de educação, 

deve ser amplamente debatido por especialista da área com também de outras 

áreas. O ensino escolar está muito atrás das demandas sociais que estão em pleno 

vapor, pelo advento das novas tecnologias digitais que cercam principalmente os 

mais jovens. Por parte do governo, cabe destinar mais verbas para a educação e 

incentivar cada vez mais o ensino das culturas africanas e afro-brasileiras e 

indígenas. 

Como objetivo geral, vejo que ficou de bom tamanho esse trabalho, por 

alguns motivos. O primeiro escrevivências. Segundo, na fase de entrevistas que aqui 

não foram utilizadas para desmontar as minhas inquietações, que a escola não 

representa a maior parte dos estudantes. As professoras onde fiz estágios e minhas 

pesquisas, também acham esse modelo e educação falido, mas vamos ficar só 

nessas falas, já que elas não se encontram em texto. E com base nos autores 

consultados para esse trabalho, foram respondidas algumas inquietações sobre o 

problema apresentado de que a escola é um direito de todos, mostrou-se que ela 

tem um fim político em primeiro na exploração escravocrata, e segundo capitalista. O 

mais relevante nestas escrevivências, foi o fato de que as relações cotidianas estão 

tomando outro rumo, com uma velocidade muito maior do que, décadas atrás. A 

partir desse ponto, observar como todo sistema de educação escolar está passando 

por transformações nas práticas pedagógicas e nas relações raciais que, anos atrás 

eram pouco faladas e vivenciadas pelos negrxs e indígenas. Assim busca uma 

sociedade que pense que a educação e um dever do todxs. 

Gostaria de, no futuro breve, me aprofundar mais das questões linguísticas e 

culturais de representação em comunicação que envolve a educação. Como 

também as comunicações não verbais que se dar nos corpos que levam marcas 

identitárias que desempenha a exclusão do outro. É minha motivação maior, vem 

das palavras do preto velho Fanon que diz: 
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“É através de uma tentativa de retomada de si e de despojamento, é pela 

tensão permanente de sua liberdade que os homens podem criar as 

condições de existência ideais em um mundo humano. 

Superioridade? Inferioridade? 

Por que simplesmente não tentar sensibilizar o outro, sentir o outro revelar-

me outro? 

Não conquistei minha liberdade justamente para edificar o mundo do Ti? 

Ao fim deste trabalho, gostaríamos que as pessoas sintam, como nós, a 

dimensão aberta da consciência. 

Ô meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona!” 

(Fanon, 2008. p,191) 
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