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RESUMO 

 

Este Ensaio Acadêmico é um esforço de reflexão sobre o racismo e o preconceito, a partir 

da vivência da autora. Busca descrever algumas das experiências vividas na rua, na escola 

e na família, pessoalmente ou por familiares e amigos, para refletir sobre as formas de 

enfrentamento do racismo, o papel do Movimento Negro e as atitudes dos/as 

educadores/as nesta questão, bem como a importância da escola para evitar que as ações 

e atitudes preconceituosas sejam bem menores no futuro. 
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1 – Introdução   

 

 Me gritaram Negra!  

Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra1 

Tinha sete anos apenas, apenas sete anos, como sete anos? Não chegava nem a cinco! 

De repente umas vozes na rua me gritaram Negra! Negra!Negra!Negra!  

Sou por acaso Negra?Me disseram, sim! 

“O que é isso, ser negra?” Negra! Eu não conhecia a verdade triste que isso ocultava. Negra!  

Eu me senti Negra. Negra! Como eles diziam. Negra! 

E retrocedi Negra! Como eles queriam. Negra!  

E odiei meus cabelos e meus grossos lábios e olhei apequenada minha carne tostada  

E retrocedi Negra! E retrocedi... Negra! Negra!  Negra!  

E passava o tempo e sempre amargurada continuava carregando às costas minha carga pesarosa.  

E como pesava! Alisei meu cabelo. Pus pó-de-arroz na cara.  

E em minhas entranhas retumbava a mesma palavra: Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra!  

Até que um dia em que retrocedia, retrocedia e estava prestes a cair. Negra! Negra! Negra! Negra!  

E daí? E daí? Negra! Sim, Negra! Sim, sou Negra! Negra! Negra! Sou Negra!  

De hoje em diante não quero alisar meu cabelo.  

Não quero e vou rir daqueles que, para evitar, segundo eles, que para evitar algum dissabor chamam 

negros de gente de cor.  

De que cor? Negro! E como soa lindo, Negro!  

E olha esse ritmo: Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro.  

Por fim compreendi. Por fim já não retrocedo. 

Por fim avanço segura.  

Por fim, e bendigo aos céus porque quis Deus que negro retinto fosse minha cor, e agora compreendi!  

Por fim tenho a chave!  

Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro.  

Negra sou! 

 

Identifiquei-me muito com esse poema, pois me fez pensar muito em minha 

trajetória como mulher negra e universitária. Percebo que reneguei a essa condição ou fui 

                                                 
1 Foi coreógrafa, folclorista, compositora, desenhista e estilista com destaque na arte afro e no combate ao 

racismo peruano da identidade e da humanidade negra. Iniciou a carreira em 1968, integrando o grupo 

Cumanana. Seu poema é lindo e profundo, é uma reflexão sobre a experiência de se tornar negro. Afirmação 

da identidade, redescobrir, nos olhar com dignidade e com respeito, aprender a seguir em frente e não 

retroceder, a olhar para frente contra o racismo, Mandela sonha, e acho que todos nós sonhamos, com o dia 

em que todo homem negro ou mulher negra, sejam reconhecidos apenas como homens e mulheres. “Me 

gritaram Negra” é uma bandeira na luta contra o racismo. Ele relata aquilo que todo negro já viveu, e o faz 

interiorizar uma auto-imagem que nega sua auto-estima. Mas, num crescente, a palavra “negra”, que 

começa como um insulto se transforma em afirmação valorosa da identidade negra. Victoria sempre soube 

fazer da arte seu instrumento de combate ao racismo. Seu falecimento, aos 91 anos, representa uma enorme 

perda para o movimento cultural negro, do qual era vital difusora. “Me gritaram Negra” se tornou um de 

seus poemas mais notórios por contemplar e relatar, de maneira forte e visceral, a vida de incontáveis 

mulheres negras que sofremos diariamente com a ditadura da beleza branca, com imposição de negarmos 

nossas identidades”. Que a nossa luta siga, como no poema, através da superação da palavra “negra” 

enquanto insulto para se tornar um grito de orgulho de nossa identidade, que a nossa força cresça como 

nosso crespo rebelde e imponente.  

Victoria foi e continuará sendo um importante ícone da representatividade negra. Como ela e tantas outras, 

nós, mulheres de todos os tipos, tamanhos, origens e cores. Cf. Feminismo.org.br/me gritaram negra 
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ensinada a ser assim. O poema “Me gritaram Negra" me inspirou muito para esse Ensaio 

Acadêmico. O que motiva essa pesquisa ou este tema é o fato de ser o Brasil o maior país 

com números de negros fora do continente africano e ter tanta discriminação e tanto 

preconceito, embora muitos neguem que exista. 

Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) de 

20152, quase 54% da população brasileira é composta por negros, que é a soma das 

categorias de pretos e pardos utilizadas pelo IBGE. Somos a maioria, com 

aproximadamente 98 milhões de pessoas.  Ainda assim, até hoje a população negra tem 

sofrido com ações discriminatórias.  

Meu estudo é uma reflexão sobre a minha identidade negra e todas as pessoas 

próximas a mim que já sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito racial, e como me 

redescobrir e ir mais além, querer entender porque a cor da minha pele e a estrutura do 

meu cabelo influencia tanto na vida das pessoas, se isso for possível entender. Cada vez 

mais temos casos de racismo explícito, uma exclusão social desumana. Não abordarei 

muito o assunto da escravidão porque muitos já conhecem a história. Meu dilema vai 

além da escravidão.  

O caminho seguido é, a partir de minha vivência, de minha experiência com o 

preconceito e o racismo vivido por mim na rua, na escola, na família, pensar como 

educadora, refletir sobre o que sufocou minha alma e o papel da escola no enfrentamento 

do mal estar da nossa cultura. 

Em minha infância me passou despercebida o preconceito pelo fato de ser negra. 

Venho de uma família que serei a primeira a cursar e concluir o ensino superior. Meus 

dois irmãos estudaram em colégios particulares, mas não concluíram o ensino superior. 

Meu pai terminou seu ensino médio também depois de adulto por causa do trabalho e 

minha mãe só tem a terceira série do antigo colegial, mas se expressa e escreve muito 

bem, pois lê muito. Meu pai sempre quis que eu fizesse o curso normal, mas nunca me 

interessei, sempre estudei em colégios públicos. Ele tinha um pensamento de que mulher 

poderia fazer um bom casamento e por isso não investiu em minha educação. Um 

pensamento muito preconceituoso. Mas me confessou antes de falecer que tinha muito 

orgulho de mim e que tinha se arrependido de não ter investido em minha educação.  

Em minha trajetória universitária fui obrigada a ter um processo de mudanças, em 

um processo de me conhecer melhor enquanto mulher negra, um autoconhecimento. Na 

                                                 
2 Site UOL Economia. 
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minha infância não tive grandes exemplos de pessoas negras para me espelhar. Na minha 

escola havia uma professora negra, era de História, mas o ensino era sempre o mesmo. 

Os conteúdos abordados sobre a história do negro eram pelo lado negativo, como a 

escravidão, nunca as lutas, os costumes e a cultura negra.  

Nunca tinha parado para pensar sobre tal tema. Vivia num mundo paralelo, pois 

achava que isso nem existia. Talvez pensasse assim porque meu pai tinha um bom 

emprego, ganhava muito bem e tínhamos uma vida confortável e não via diferença entre 

meus amigos ditos brancos e que somente o tom da minha pele e o meu cabelo era 

diferente. Mas analisando hoje percebi um racismo velado com toda nossa família.  

No curso de Pedagogia do IEAR/UFF há uma disciplina chamada Relações 

Étnicos Raciais e Educação. A cada aula me emocionava muito com as relações de textos 

que demonstravam como a sociedade histórica menosprezava o negro, partindo do ponto 

que os negros eram coisas, seres que não tinha a capacidade de pensar, seriam seres inúteis 

que seriam incapazes de realizar algo. 

Como diz Gomes: 

 

Alguns aspectos corporais, no contexto do racismo, são tomados pela cultura e recebem um 

tratamento discriminatório. São estratégias para retirar do negro o status de humanidade. Talvez 

seja esta uma das piores maneiras de o racismo se perpetuar. Ele transforma as diferenças inscritas 

no corpo em marcas de inferioridade. Nesse processo são estabelecidos padrões de 

superioridade/inferioridade, beleza/feiúra. O cabelo crespo é um dos argumentos usados para 

retirar o negro do lugar da beleza (Gomes, 2003, p.79) 

 

Lendo esse trecho de Gomes, relembro que vários momentos da minha vida me senti 

inferior, tanto pela cor da minha pele ou pela estrutura do meu cabelo.  

Ao iniciar meu curso universitário eu tive uma grande decepção. Na sala de aula 

só havia três alunas negras e em todo o Instituto, que é muito pequeno comparado com 

os grandes centros universitários, talvez não tivesse nem dez alunas. Confesso que no 

começo realmente não me incomodei muito, mas conforme as disciplinas, os períodos 

iam chegando, cada vez mais queria pessoas iguais a mim freqüentando a universidade.  

Descobri que nada sabia, ou melhor, sabia muito pouco sobre a minha “raça”.  

 

Sobre conceitos de raça Kabenguele faz uma abordagem histórica sobre o tema: 
 

Etmologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, 

que significa sorte, categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi 

primeiramente usado na Zoologia e na Botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Foi 

neste sentido que o naturalista sueco, Carl Von Linné conhecido em Português como Lineu (1707-

1778), o uso para classificar as plantas em 24 raças ou classes, classificação hoje inteiramente 

abandonada (...). Podemos observar que o conceito de raça tal como o empregamos hoje , nada 
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tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele 

esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação. A raça, sempre apresentada 

como categoria biológica, isto é natural, é de fato uma categoria etno-semântica. De outro modo, 

o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas 

relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a 

mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso que o 

conteúdo dessas palavras é etno-semântico, político-ideológico e não biológico. (Munanga, 2000, 

p.15) 

 

Concordando com o autor, acrescento a observação de Guimarães:  

 

Raça é um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. Trata-se ao contrário de um 

conceito que denota tão somente uma forma de classificação social, baseada numa atitude negativa 

frente a certos grupos sociais [...] a realidade das raças limita-se, portanto, ao mundo social. Mas 

por mais que nos repugne a empulhação que o conceito de raça permite, ou seja, fazer passar por 

realidade natural preconceitos, interesses e valores sociais negativos e nefastos, tal conceito tem 

uma realidade social plena e o combate ao comportamento social que ele enseja é impossível de 

ser travado sem que se lhe reconheça a realidade social que só o ato de nomear permite. 

(Guimarães, 1999, p.9) 

 

Sem ter contato com esta literatura, sentia-me perdida entre tantos alunos brancos e 

sempre me perguntava: será que estou no lugar certo?  

Em suas considerações Munanga afirma que: 

 
O que corrobora nosso ponto de vista de que a raça não cria problema, mas sim a diferença 

fenotípica por ela simbolizada. A solução não está na negação das diferenças ou na erradicação da 

raça, mas sim na luta e numa educação que busquem a convivência igualitária das diferenças. 

(Munanga, 2006, p.46-47) 

 

Minhas deficiências eram muitas. Cheguei até a pensar em desistir. Mas sou uma 

mulher que não desiste fácil e aqui estou eu, escrevendo minha conclusão de curso e estou 

muito feliz. Foi uma experiência ímpar e agora penso em que mundo eu vivi, vivo e quero 

que minhas filhas vivam. E despertou em mim como educadora, mudar essa ideia de que 

os negros são inferiores que até hoje persiste em nossa sociedade, para que nossas crianças 

sejam educadas com outro pensamento. Não só aquele que só se vê nos livros didáticos 

que fala sobre sofrimento, sobre a escravidão. Como diz Nelson Mandela3, “Ninguém 

nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou ainda por sua 

religião. Para odiar as pessoas precisamos aprender, e se podemos aprender a odiar, pode 

ser ensinado a amar”. Frase dele muito famosa e repetida por muitos, retirada da sua 

biografia O longo caminho para a liberdade.4  

                                                 
3 Importante líder político da África do Sul. Lutou contra o apartheid, um regime de exclusão racial no 

país, era um regime de segregação racial existente na África do Sul, que obrigava os negros a viverem 

separados. Os brancos controlavam o poder enquanto o restante da população não gozava de vários direitos 

políticos econômicos e sociais.  

 
4 Fonte: veja.abril.com.br. Acesso em 05 de dezembro de 2013. 
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Uma coisa que sempre falo em minha casa, trate as pessoas como vocês gostariam 

de ser tratadas e respeite sempre, independente de qualquer situação. Como diz Higino: 

 

Uma criança realmente não nasce sabendo, ela precisa aprender, e é o adulto que vai introduzir 

conceitos nessa criança, aprender a amar o próximo, independente da cor da sua pele, do seu tipo 

físico ou da estrutura do cabelo; devemos ensinar a nossos pequenos que o caráter de uma pessoa 

é mais importante. Para a criança, o ambiente escolar pode ser o espaço para a sedimentação da 

sua identidade, cuja construção se inicia no seio familiar, ou ainda, pode vir a ser o palco onde a 

construção da sua identidade nega suas heranças culturais. Abala sua integridade psicológica, 

física e moral, caso o espaço escolar seja hostil às suas referências culturais. Na prática educativa, 

o educador pode utilizar várias estratégias que contribuam para a superação da atitude de 

indiferença de educadores/as e alunos frente ao preconceito, a formação da identidade e a 

intolerância religiosa de que são vitimas crianças e adolescentes no âmbito escolar. (Higino, 2011, 

p. 11) 

 

O negro é atacado pelo racismo todos os dias, de forma direta e indireta, de forma 

explícita e implícita. Em mais de um século depois da escravidão, nossa sociedade 

continua perpetuando uma imagem negativa da negritude, nos ridicularizando, nos 

humilhando. É só olhar os programas de humor na TV, as redes sociais. E não precisa ser 

negro pobre. A mídia relata fatos que às vezes penso que é mentira, que é trote, mas não, 

é a pura verdade. 

A África, nosso lugar de origem, está impressa nos nossos corpos através de nossa 

cor ou nossos traços e isso o racismo não perdoa. Foi-nos ensinado de que ser branco é 

sinônimo de beleza. O povo negro é a maioria da população, mas na maioria das vezes 

somos representados na mídia como empregados, faxineiras, vilões, alcoólatras, 

assassinos, criminosos, sempre personagens com menos valor ou de papéis negativos. 

Quando não é isso, nos sobra a hiper sexualização que transforma corpos negros em 

objeto sexual. Quem presta para a mídia é o negro musculoso com atrativos ou a negra 

com corpo escultural. Há exceções e tem muito pouco tempo que estamos vendo 

repórteres negros na mídia, artistas representando um papel digno na TV, além do negro 

e pobre. 

Vivendo por séculos com esse peso histórico nas costas, sendo representados todo 

dia de forma negativa, que negro quer ser negro neste país preconceituoso?  Faz-se de 

tudo para embranquecer, começa quando mudamos a estrutura do cabelo, porque a 

sociedade impõe essa ditadura de que cabelo afro é cabelo duro e sujo.  

Em A Trajetória do Negro no Brasil e importância cultural afro, Gomes diz que 

os papéis desempenhados pelos negros nas novelas, na maioria das vezes são de bandidos 
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ou de empregados em funções humildes. O número de pessoas brancas bem sucedidas 

supera enormemente o número de pessoas negras. Quando se refere a um negro como 

pessoa de bom caráter, fala-se: “é um negro da alma branca”, numa declaração de que o 

negro para ser bom tem de ter, necessariamente, alguma coisa branca. São coisas ditas 

quase sempre sem maldade, mas que demonstram um preconceito enrustido em cada um. 

Desse modo, 

 

[...] Em nosso país, apesar de todos se dizerem avessos ao racismo, não há quem não conheça 

cenas de discriminação ou não saiba uma boa piada sobre o tema. Ainda hoje o trabalho manual é 

considera aviltante e a hierarquia social reproduz uma divisão que data da época do cativeiro. Com 

naturalidade absorvemos a idéia de um elevador de serviço ou de lugares que se transformam em 

verdadeiros guetos raciais. É por isso que não basta condenar a história, ou encontrar heróis 

delimitados. Zumbi existe em cada um de nós. É passado e é presente. (Moura, 1996, p. 30) 
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2 – As várias manifestações de racismo e preconceito 

 

 Como verificamos na Introdução, o racismo se perpetua e se expressa de várias 

formas, atingindo violentamente suas vítimas, individuais ou coletivas. Neste capítulo 

procuro desenvolver brevemente algumas noções e relatar minhas experiências, que 

duramente me demonstraram a existência do racismo em meu país. 

 

2.1 – Racismo e preconceito: alguns apontamentos 

Racismo 

Segundo o dicionário Aurélio, o racismo pode ser conceituado como: qualidade 

ou sentimento de indivíduo racista; atitude preconceituosa ou discriminatória em relação 

a indivíduo(s) considerado(s) de outra raça.5 É o mesmo que dizer que uma pessoa é 

inferior a outra, por causa de sua cor de pele ou etnia. Relaciona-se também ao 

preconceito racial. 

O racismo no Brasil é crime inafiançável e não prescreve previsto na Lei nº 

7.716/1989, ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois 

do crime. O racismo é um problema social, devemos rever muitas coisas. Quando há um 

branco ou um negro envolvido em algo o negro sempre será o primeiro a ser apontado 

como o culpado. Não importa se o país seja desenvolvido ou não, o racismo apresenta 

conseqüências graves, e é grande responsável pelo aumento da violência. “Para muita 

gente, o racismo é basicamente uma agressão contra os outros, só se combate com outra 

agressão” (Santos, 1984, p. 5).  

O racismo está enraizado nas pessoas. Creio que quem comete o racismo e tem 

esses pensamentos dificilmente mudará. É por isso que a escola tem que ter o papel 

principal na educação de apropriação das crianças negras ou não, evitando que se tornem 

adultos preconceituosos. Essa minha afirmação de que quem é racista dificilmente 

mudará, é porque tive experiência na própria universidade com pessoas que conviviam 

comigo. Mesmo vendo as discriminações apontadas e o preconceito exposto nas aulas, 

sempre vinha com uma piadinha racista e fazia questão de afirmar sempre que não 

gostaria que sua filha namorasse com uma pessoa de cor. Como se o caráter fosse definido 

por cores. Aliás, um comentário bastante relevante, que ele teria perdido sua virgindade 

                                                 
5 Dicionário Aurélio on line. Acesso em 24/09/2016 
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com a empregada da casa que era negra e gostosa. Acima já comentei que para muitos o 

negro só serve para a sexualização. 

Preconceito 

De acordo com breve levantamento que fiz, podemos dizer que: 

 

Preconceito é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória, perante 

pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada 

antecipadamente e que não tem fundamento sério. Eu confesso que muitas das vezes fui 

preconceituosa por várias situações, com pessoas da minha própria etnia. O preconceito pode 

acontecer de uma forma banal, até um pensamento, por exemplo: que feio, que gorda, que magro, 

como é burro este negrão. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar alguém 

com forte preconceito. 

O preconceito é resultado das frustrações das pessoas que podem até se transformar em raiva ou 

hostilidade. Muitas vezes pessoas que são exploradas, oprimidas, “mal amadas” não podem 

manifestar sua raiva com o opressor, então deslocam sua hostilidade para outros que consideram 

inferiores resultando aí a discriminação e o preconceito. No meu caso sempre me senti oprimida, 

mas não sou hostil e não trato mal as pessoas. O preconceito pode ser fruto de uma personalidade 

intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo à 

tradição, e são hostis com aqueles que desafiam as regras estabelecidas.6  

O preconceito está presente na história da humanidade. As diferenças existem há 

séculos entre gênero, raças e classe sociais. São estabelecidos padrões e são excluídos 

aqueles que não se encaixam neles. Segundo McLaren (1997, p.212), 

Preconceito é o prejulgamento negativo de indivíduos e grupos com base em evidências não 

reconhecidas, não pesquisadas e inadequadas. Como essas atitudes negativas ocorrem com muita 

freqüência, elas assumem um caráter de consenso ou cunho ideológico que é, muitas vezes, usado 

para justificar atos de discriminação. 

 

No dicionário Aurélio a definição de preconceito é a seguinte: “Ideia ou conceito 

formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Opinião desfavorável 

que não é baseada em dados objetivos. Estado de abusão, de cegueira moral. Superstição.7 

Na verdade as diferenças existem em qualquer lugar, devemos é saber conviver com as 

diversidades das pessoas, com o seu modo de ser e de viver.  

 

2.2 – “Macaca suja e fedorenta” 

Esta experiência ocorreu há uns 20 anos atrás. Até hoje me vem à mente esta frase, 

que me dói profundamente. Estava trabalhando em uma casa de família. Até aquele 

momento a dona da casa me tratava muito bem. Ou eu achava que tratava. Via algumas 

                                                 
6 https://www.significados.com.br/preconceito 
7 Dicionário Aurélio on line. Acesso em 24/09/2016 
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situações que para mim não era racismo. Só agora entendo que sim. Ela estava com 

problemas conjugais. Mantinha a distância de empregado e patrão. Ele me tratava como 

uma pessoa da família. Até que um dia a patroa precisou viajar por um final de semana e 

ficaram na casa o marido e sua filha. Na segunda feira, chegando ao meu local de trabalho, 

não consegui entrar, pois ela havia trancado a casa e me acusava de roubo,  dizendo que 

eu estava despedida por justa causa porque havia roubado uma mercadoria, que depois 

ela achou de baixo de sua cama. Me xingou muito e, entre os xingamentos, veio a frase: 

“Macaca  suja e fedorenta! Tinha que ser preta!” Senti-me bastante humilhada. Chorei 

muito, mas tive que pagar aviso prévio trabalhando, sempre sob vigília. Ela nunca admitiu 

que havia achado a blusa. Fiquei sabendo através de uma outra empregada doméstica que 

ouviu da patroa. Eu tinha que comer do lado de fora e levar minha comida. Fui ao 

sindicato das empregadas domésticas e lá me disseram que era a palavra dela contra a 

minha, que era melhor eu cumprir meu aviso e ir embora. Não tive direito a nada! 

Fiquei muito decepcionada com essa situação me senti impotente. Uma pessoa 

branca chama um negro de macaco, é a tentativa de negar nossa humanidade. Faz questão 

de nos humilhar. Justificativa essa que também foi usada na época da escravidão, porque 

achavam que podíamos ser tratados daquela forma e assim continuam usando esses 

termos e sempre na tentativa de nos diminuir. 

Sofri vários tipos de preconceitos, não só pela cor ou pela estrutura do meu cabelo, 

mas também pelo meu tipo físico. Já fui barrada em lojas, em prédios no Rio de Janeiro. 

Pediam para entrar pelo elevador de serviço, quando ia arrumar emprego  diziam que não 

tinha vaga, mas o cartaz na porta afirmava que estavam precisando de funcionários. 

Quando chegamos num estabelecimento todos os olhares vêm em nossa direção. Sinto-

me constrangida toda vez que tenho que entrar em algum lugar. Só quem já passou por 

isso entende. Ouvi até mesmo de colegas negros que nos fazemos de coitados, que isso 

não existe.  

O pior preconceito é do próprio negro que se deixa levar por desculpas tolas, de 

que não teve a intenção disso ou daquilo. As desculpas de pessoas racistas são sempre as 

mesmas: eu adoro samba, eu tenho amigos negros etc. Fazem-se de inocentes e ofendem 

com a certeza de impunidade. Tentam nos apagar, nos diminuir. Precisamos nos impor 

enquanto Negros. Não podemos deixar a sociedade nos dizer onde e quando devemos ir.  

Em minhas leituras me deparei com essa letra do Gabriel O pensador que fala 

sobre o tema que aqui estou escrevendo. Reduzi a letra, pois é muito grande: 
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Lavagem cerebral  

Racismo preconceito e discriminação em geral/ É uma burrice coletiva sem explicação/ 

Afinal que justificativa você me dá para um povo que precisa de união/ Mas demonstra claramente/ 

Infelizmente Preconceitos mil/ De naturezas diferentes/ Mostrando que essa gente/ Essa gente do Brasil é 

muito burra/ E não enxerga um palmo à sua frente/ 

Porque se fosse inteligente esse povo já teria agido de forma mais consciente/ Eliminando da mente todo 

o preconceito/ E não agindo com a burrice estampada no peito/ A "elite" que devia dar um bom exemplo/ 

É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento/ Num complexo de superioridade infantil (...)/ O quê 

que importa se ele é preto e você é branco?/ Aliás, branco no Brasil é difícil porque no Brasil somos todos 

mestiços/ Se você discorda então olhe pra trás/ Olhe a nossa história/ Os nossos ancestrais/ O Brasil 

colonial não era igual a Portugal/ A raiz do meu país era multirracial/ Tinha índio, branco, amarelo, preto/ 

Nascemos da mistura então porque o preconceito? (...)/ Nasceram os brasileiros cada um com a sua cor/ 

Uns com a pele clara outra mais escura/ Mas todos viemos da mesma mistura (...)/ O preconceito é uma 

coisa sem sentido/ Tire a burrice do peito/ O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista/ É o que 

pensa que o racismo não existe (...)/ E desde sempre não pára pra pensar/ Nos conceitos que a sociedade 

insiste em lhe ensinar/ E de pai pra filho o racismo passa/ Em forma de piadas que teriam bem mais graça/ 

Se não fossem o retrato da nossa ignorância/ Transmitindo a discriminação desde a infância/ E o que as 

crianças aprendem brincando/ É nada mais nada menos do que a estupidez se propagando/ Qualquer tipo 

de racismo não se justifica/ Ninguém explica/ 

Precisamos da lavagem cerebral/ pra acabar com esse lixo que é uma herança cultural/ 

Todo mundo é racista, mas não sabe a razão/ Então eu digo meu irmão/ Seja do povão ou da "elite"/ Não 

participe/ Pois como eu já disse racismo é burrice. 

 

Essa letra nos faz refletir como a sociedade trata o negro. O racismo não se explica? Será 

que ele não tem uma função de manter o status quo, de garantir privilégios para uma 

minoria? Seria a solução fazermos uma lavagem cerebral? 

 

 

2.3 – Preconceito na própria família 

Minha mãe, apesar de também ser negra, quando jovem teve os cabelos longos. 

Hoje seus cabelos são curtos, mas nunca está satisfeita com a sua estrutura e por isso 

sempre usa produtos químicos. Nunca aceitou que seus cabelos fossem crespos e até hoje 

mantém essa prática. Quando eu era pequena, minha mãe colocava bobs em mim e 

passava um produto chamado henê no meu cabelo para alisar. Ela dizia que era para 

abaixar, que era para não ficar pro alto. Como era criança eu gostava, achava normal. Mas 

quando me entendi como adulta a primeira coisa que fiz foi parar de alisar. Odiava aquilo. 

O cheiro era horrível e tinha que ficar com aquilo na cabeça. Fazia-me ir de bobs para a 

escola. Odiava, era uma tortura. Algumas amigas riam da minha cara, porque elas não 

precisavam fazer isso, tinham o cabelo liso, já tinha nascido daquela forma. Quando 

resolvi parar de alisar, minha mãe reclamou muito. Dizia que iria ficar feio, que as outras 

pessoas iam ficar olhando meu cabelo pro alto. Você gosta de ficar feia? Dizia ela. Até 

hoje minha mãe quando vai falar comigo ela olha primeiro para meu cabelo. Sinto-me 

incomodada com isso. Demonstro que não gosto, mas também não falo nada para não 

desrespeitá-la. 
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Ainda hoje ela repete essa prática de preconceito com as minhas filhas, dizendo 

que está feio, que as meninas da escola vão com o cabelo arrumadinho e elas vão daquela 

forma. Várias vezes ela ofereceu de levá-las ao salão de beleza para “abaixar o volume” 

Em certa ocasião acabei aceitando porque minha filha mais nova estava gostando da ideia, 

pois queria ter o cabelo liso igual a das coleguinhas da escola.  Minha mãe disse que a 

cabeleireira só iria soltar os cachos. Quando ela chegou em casa estava com o cabelo 

alisado toda contente. Meses depois o cabelo caiu porque tinha passado um produto muito 

forte para criança. Tive que cortar todo o cabelo dela para crescer sem química nenhuma. 

Atualmente aderimos às tranças afros e nos achamos lindas. Mas sempre tem um olhar 

reprovador da minha mãe. 

A tradição das tranças veio da África, onde elas eram bem mais do que simples 

adornos para a cabeça. A maneira de trançar os cabelos tinha vários significados: podia 

indicar status social e até sinalizar que a pessoa em questão estava interessada em se casar, 

como podemos ver abaixo: 

No Brasil, as tranças estão ligadas ao mundo Black, da música, da moda, e fazem sucesso com 

negras e brancas. Além de modernizar a cabeça, elas dão um jeito no volume excessivo dos cabelos 

crespíssimos e ajudam os fios a crescer, pois previnem que eles sofram com as agressões do dia-

a-dia. As tranças são super práticas e está nos ajudando a passar pela transição capilar, a sair do 

liso para o natural. Melhora nossa auto-estima e ajuda o cabelo crescer. Original das culturas 

africanas, a trança afro era muito mais do que um adorno para os cabelos. O penteado podia 

identificar a posição social de alguém ou até mesmo revelar a disponibilidade para casamento. Ao 

longo das gerações a trança foi se tornando tradição, uma vez que era dessa forma que as mulheres 

mais velhas aproveitavam para transmitir seus conhecimentos e sabedoria para as mais jovens. Por 

esse motivo o penteado, hoje tão conhecido pela personalidade e estilo, é acima de tudo um 

símbolo da identidade, raízes e beleza da mulher negra.8 

 

Há um grande debate de quem deve ou não usar as tranças. Muitos dizem que 

branco não deva usar por se tratar de uma identificação histórica que a trança afro tem 

com as mulheres negras e suas raízes. Tem mais relação com a propriedade cultural do 

que estilo, e que homens e mulheres brancas estariam se apropriando da cultura negra. Eu 

não concordo com essa afirmação, principalmente em nosso país que apropriamos de 

tantas coisas de outros povos e de outras etnias tais como as músicas, religião, moda, 

comida e outras coisas. Apropriação cultural nada mais é do que ser mesquinho.  É lindo 

                                                 

8 Fonte: http://www.dicasdemulher.com.br/trancas-afro/ 
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ver todos os povos se unindo e adquirir e aprender a cultura de outro povo. Branco pode 

sim usar tranças ou turbantes. Só acho que a sociedade tem que parar com esse olhar 

reprovador de que quando o negro usa turbantes ou qualquer acessório é macumbeiro, 

enquanto o branco é visto como lindo e estiloso. Quando coloco tranças as pessoas me 

perguntam se dá para lavar se não fede, infelizmente esses julgamentos existem e me 

deixam muito triste.  

 

2.4 – “Meu cabelo é feio” 

Um aspecto das conseqüências do racismo, que é muito corriqueiro, é nos fazer 

acreditar que nosso cabelo é feio, nos fazendo chegar a uma conclusão terrível para nós 

mesmas de que “meu cabelo é feio”. Descrevo a experiência com minha filha. 

Tenho duas filhas. Uma de 19 e outra de 11 anos. A mais nova, quando era menor, 

chorava muito para pentear o cabelo. Tinha os cabelos compridos, porém cacheados. Para 

uma criança é difícil mesmo porque requer cuidado e paciência, coisas que crianças não 

têm. Em sua maioria as coleguinhas tinham cabelos loiros ou lisos, e sempre comentavam 

algo sobre o seu cabelo. Ela chorava e perguntava por que o cabelo dela era embolado. 

Como sempre nas escolas nunca temos uma referência para as nossas crianças. Ainda me 

corta o coração quando me lembro disso. Sentei-me junto a ela e a explicava que ela tinha 

o cabelo lindo, porém diferente das suas coleguinhas. Mas não era embolado. Dizia que 

ela era linda assim, e que Deus a tinha criado daquela maneira e ele a amava assim. Nessa 

ocasião comprei um DVD chamado Diante do trono que tinha uma música que falava 

sobre esse tema. 

 

Aos olhos do Pai9 

 

Você é uma obra-prima 

Que Ele planejou 

Com suas próprias mãos pintou 

“ A cor de sua pele 

Os seus cabelos desenhou” 

Cada detalhe 

Num toque de amor (...) 

Você é linda demais 

Perfeita aos olhos do pai 

Alguém igual a você não vi jamais 

Princesa linda demais 

Perfeita (...)  

Cada detalhe 

                                                 
9 https://letrasweb.com.br/ana-paula-valadao/aos-olhos-do-pai.html 
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Num toque de amor 

Nunca deixe alguém dizer 

Que não é querida 

Antes de você nascer 

Deus sonhou com você! 

 

Ela começou a gostar e a se aceitar. Mas sempre que eu ia arrumar o seu cabelo, 

frisava muito que o seu cabelo era lindo, comprava muitos acessórios para ela se sentir  

mais linda. Com a minha entrada na faculdade tudo ficou mais fácil porque lá eu também 

crescia na minha identidade negra e ia repassando para minhas filhas, que hoje se 

defendem e não se deixam abater por comentários racistas. Em minha infância e minha 

juventude eu não era assim. Deixava-me abater com comentários racistas, que para mim 

era normal. Achava que aquele era meu lugar, teria que me comportar como uma segunda 

opção para tudo. 

 

2.5 – Discriminação entre os amigos na escola 

A discriminação atinge até mesmo quem participa de um círculo de amizade. Na 

escola, acontecem muitos casos, nem sempre identificados como atitudes preconceituosas 

ou racistas. Cito aqui um exemplo, num depoimento de uma aluna de 18 anos de um 

colégio estadual: 

Certo dia, não me recordo a data, em 2016, estávamos em um grupo de amigos conversando como 

sempre fazíamos. Conversas banais, coisas do cotidiano. Até que entramos no assunto do 

momento, sobre a queda do avião dos jogadores da Chapecoense, que caiu matando muitos 

jogadores. Conversa vai, conversa vem, um dos meus amigos comentou que foi um desperdício 

tantos homens bonitos morrerem de uma só vez. E logo um tosco que também estava na roda de 

conversa retrucou “bonito onde? Só tinha gente preta de cabelo duro!” Automaticamente retruquei: 

só porque eles eram negros de cabelo duro eles não eram bonitos e mereciam morrer? Na mesma 

ora ele percebeu que tinha falado besteira e se desculpou querendo dar vários argumentos para a 

sua discriminação o seu preconceito. E não foi a primeira vez que ele teria feito piadas sobre a cor 

da minha pele e de cabelo crespo. Foi melhor assim porque hoje em dia prefiro não ter a sua 

amizade. Não quero pessoas que pensem assim perto de mim.  Em outra ocasião esta mesma pessoa 

não só cometeu racismo como também homofobia. Ele fez mais um ataque, não contra negros e 

sim contra religiões oposta à dele. Criticou e zombou de um colega comum por ele praticar uma 

religião de matriz africana. Senti-me ofendida também pois esse ataque nada mais é do que um 

ataque a nós negros. Muitas destas religiões foram trazidas por nossos ancestrais e ele zombou 

falando como se fosse algo de outro mundo. Ao meu modo de ver é uma religião como outra 

qualquer, vai e participa quem quer, só temos que respeitar. 
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3 – Caminhos contra o racismo e o preconceito 

 

 Apesar das inúmeras atitudes preconceituosas e racistas na sociedade brasileira, 

existem várias resistências ou formas de atuar contra a discriminação racial. Algumas 

delas são organizadas, como o Movimento Negro, em suas várias expressões. Outras são 

posturas e atitudes que se tomam na escola ou até mesmo individualmente. 

 

3.1 – O Movimento Negro no Brasil 

O movimento negro no Brasil é muito importante para a sociedade, tendo em vista 

que algumas lutas e reivindicações desse movimento serviram para a melhoria da 

qualidade de vida da população negra. Sendo o movimento um lugar de lutas, está sempre 

em busca de políticas públicas para a reparação das formas discriminatórias que o racismo 

impôs à população negra. 

Movimento Negro é o conjunto de diversos movimentos sociais afro-descendentes 

que luta com o objetivo de resolver seus problemas na sociedade, No início esses 

movimentos eram quase clandestinos e de caráter radical. Seu principal objetivo era a 

libertação dos negros cativos, que eram tratados como propriedades privadas.  

Um dos mais importantes movimentos organizados foi a Frente Negra Brasileira 

(FNB). Como nos mostra Nascimento,  

 

A Frente Negra brasileira é reconhecida como uma das primeiras organizações do movimento 

negro no país. Sua fundação se deu em 16 de setembro de 1931. Ofereceu aos negros a 

possibilidade de terem uma educação e o respeito da elite, combatendo o racismo no Brasil e 

promovendo condições melhores de trabalho, educação e saúde. 

Representava sem dúvidas a maior expressão da consciência político afro brasileiro da época, 

consciência essa formada ao reagir contra o mais evidente aspecto do racismo [...] Tratava-se de 

uma consciência e uma luta de caráter integracionista à procura de um lugar na sociedade 

brasileira. (Nascimento, 2000, p. 206) 

 

Um depoimento que atesta a importância e inserção da FNB na luta da população 

negra: 

 

A Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas pelas posições do negro em 

São Paulo. Existiam diversas entidades negras. Todas essas entidades cuidavam da parte recreativa 

e social, mas a Frente veio com um programa de luta para conquistar posições para o negro em 

todos os setores da vida brasileira. Um dos seus departamentos, inclusive, enveredou pela questão 

política, porque nós chegamos à conclusão de que, para conquistar o que desejávamos, teríamos 

de lutar no campo político, teríamos de ter um partido que verdadeiramente nos representasse. A 

consciência que existia na época eu acho que era muito mais forte que a que existe agora. Quando 

o negro sente uma pressão, quando qualquer agrupamento humano sente uma pressão, procura um 

meio de defesa. A pressão era tão forte que muitos jornais publicavam: “Precisa-se de empregado, 

mas não queremos de cor”. Havia alguns movimentos também no interior, principalmente nos 

lugares em que os negros não passeavam nos jardins, mas na calçada. Muitas famílias não 

aceitavam, inclusive, empregadas domésticas negras; começaram a aceitar quando se criou a 
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Frente Negra Brasileira. Chegou-se ao ponto de exigir que essas negras tivessem as carteirinhas 

da Frente.  

As mulheres negras não tinham apenas importância simbólica no movimento negro. Segundo 

depoimento do antigo ativista, elas “eram mais assíduas na luta em favor do negro, de forma que 

na Frente Negra a maior parte eram mulheres, Independentemente do exagero de Lucrécio, cumpre 

assinalar que as mulheres assumiam diversas funções na FNB. A Cruzada Feminina, por exemplo, 

mobilizava as negras para realizar trabalhos assistencialistas. Já outra comissão feminina, as Rosas 

Negras, organizava bailes e festivais artísticos. (Barbosa, 1998, p. 112)10 

 

A população negra brasileira luta por uma igualdade social e econômica. Será que 

desde a abolição da escravatura mudou alguma coisa na vida no negro? Os dados 

estatísticos mostram que o negro recebe menos que o branco, as mulheres negras recebem 

menos que o homem e a mulher branca. Infelizmente ainda hoje o negro ocupa uma 

posição na sociedade de segunda classe.  

Creio que existam muito mais negros do que o IBGE aponta. Digo isso porque, 

trabalhei no senso em 2000 e nitidamente tinham pessoas negras que se declaravam 

brancas e esses dados iam para o senso. Muitas não se denominam negras. Em certo tempo 

eu também me referia assim e me destinava como parda e nunca como negra porque assim 

está na minha certidão de nascimento. Eu me perguntava, porque sou negra se na certidão 

de nascimento está escrito eles que sou parda? Hoje não aceito que me chamem nem de 

morena, me assumi negra e não aceito que me tratem diferente só por causa da minha cor 

ou a estrutura do meu cabelo. 

Em pesquisas nos dados do IBGE, os negros são a parcela da população que menos 

tem recursos financeiros. São 17% dos mais ricos e ¾ da população mais pobre. Isto 

reflete no seu modo se vida, vivendo precariamente sem condições para ir à escola, tendo 

que parar de estudar para ajudar os pais em casa, Os negros querem as mesmas 

oportunidades da população considerada branca. Tanto sua ascensão econômica como o 

exercício de seus direitos que ainda são restritos pela dificuldade de acesso à educação, 

saúde e ao mercado de trabalho. 

Em uma sociedade onde se assume que exista o racismo é contraditório a 

afirmação que não há preconceito. Enquanto nós nos tratarmos de preto ou branco nunca 

teremos uma igualdade entre os povos. O movimento negro existe para incentivar a auto-

afirmação a população negra, resgatar a memória de um povo sofrido pela sua história e 

lutar pelos direitos da população negra.  

                                                 
10 Trecho extraído do depoimento de Francisco Lucrécio para o livro Frente Negra Brasileira. Alguns 

apontamentos históricos: a Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 1931 e durou até 

1937 tornando-se partido político em 1936. Foi a mais importante entidade de afro-descendentes na 

primeira metade do século XX, no campo sócio-político (Barbosa, 1998, p. 112). 
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No Brasil um grande nome foi Zumbi dos Palmares, que é considerado um dos 

maiores líderes dos negros, símbolo de resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela 

liberdade e prática da cultura africana no Brasil. O dia da consciência negra é celebrado 

em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na 

sociedade brasileira. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi, em 1695.11   

Todas as causas ou movimentos começam por uma injustiça, como no Brasil 

começou pelos escravos que não aceitavam a escravidão, nos Estados Unidos a grande 

referência para os movimentos negros foi Martin Luther King, que contribuiu 

amplamente para a defesa dos direitos sociais para negros e mulheres, combatendo o 

preconceito e o racismo baseado no amor e por um mundo melhor. Era líder evangélico, 

e tinha grande influência12. 

Vários apontamentos históricos se remetem aos nossos dias atuais, que muitos 

estabelecimentos, muitas casas de famílias não aceitam ter negros como empregados, 

acreditam que não sejam capazes de, até mesmo em pleno século XXI as pessoas não se 

sentam ao lado de pessoas negras se sentem superiores ao negro. Por outro lado, há um 

empoderamento muito forte das mulheres negras em relação ao corpo e ao cabelo afro 

que, diga–se de passagem, é ótimo levantar a bandeira de encorajamento racial. 

 

 

3.2 – O Movimento negro em Angra dos Reis 

Em Angra dos Reis temos o “Yla Dudu” (Grito Negro), que representa o 

movimento negro na cidade. Este grupo foi pensado em 1988, mas somente em 09 de 

março de 1992 foi organizado. Em uma conversa Délcio José Bernardo13, fundador e 

integrante do Movimento Negro “Yla Dudu”, ele conta que “muitas pessoas diziam: para 

que formar um Movimento Negro em Angra? Aqui não tem racismo! Em Angra já 

existiam grupos que se reuniam em prol da luta anti-racista. Somos um povo que reproduz 

o racismo e Angra não seria diferente”. De acordo com sua experiência na cidade, ele 

afirma: 

Temos um racismo velado (ninguém diz para você que é racista), mas nós vemos isso todos os 

dias. Você vai ao banco e quantas mulheres e homens negros você vê trabalhando lá? E na TV? 

                                                 
11 Fonte: Ministério da cultura. Acesso em 19/11/13. 
12 Fonte: Portal Raízes 

 
13 Foi presidente da Cultuar  (Fundação de Cultura de Angra dos Reis), formado em Comunicação Social, 

Especialista em Diversidade Cultural e Interculturalidade: matrizes indígenas e africanas na Educação 

Brasileira pelo IEAR/UFF, e mestre em Raça e Etnia e Educação no Brasil pela UFRRJ, jongueiro, 

capoeirista, fundador e integrante do Movimento Negro “Yla Dudu” de Angra dos Reis. 
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Você só vê negros fazendo papel de empregados domésticos, serventes. Na vida também é assim, 

e quando há uma entrevista de emprego certamente o negro nunca vai ser o escolhido.  

 

Eu concordo com Délcio. Somos poucos negros em lugares de destaques, mas vejo que 

isso já melhorou bastante, estamos caminhando para um futuro promissor, nós negros 

estamos nos destacando em vários setores. Ele ainda explica 

Eu posso dizer, sou uma exceção. Mas isso eu construí aos poucos em minha vida. Tive 

consciência de realmente lutar pela minha raça quando fui para faculdade. Mas antes disso comecei 

a frequentar esses movimentos e percebi que é muito importante esses temas serem abordados 

desde as séries iniciais. Na escola o negro só é falado como o escravizado, o coitado e as outras 

coisas? Ex: a arquitetura, a história e a cultura. As crianças abrem os livros didáticos e só 

encontram em suas páginas crianças brancas de cabelo liso. Essas entre outras coisas que se 

percebe a inferioridade posta sobre o negro, que somos inferiores, que o negro só serve para 

serviços pesados, serviços braçais. A criança branca tem seus ídolos brancos e porque não as 

crianças negras terem ídolos negros? Isso me incomoda muito, temos que aprofundar esse assunto 

nas escolas. Ainda bem que está mudando um pouco.  

Sim, esta situação está mudando. Quando eu era criança, nos anos 1980, não havia 

nenhuma referência, não havia bonecas negras. Hoje em dia têm algumas no mercado e 

pude comprar algumas para as minhas filhas, mas em comparação com as bonecas 

brancas ainda tem que melhorar muito. 

Diz ainda Délcio, chamando atenção para a importância e papel do movimento 

negro no Brasil, 

Essa conquista não vem do governo federal foi uma luta dos Movimentos Negros. Isso não é favor 

é um direito que nos foi tirado séculos atrás. Pensando assim, com ajuda de Frey Davi, em 

comemoração aos 100 anos da escravatura surgiu o primeiro grupo negro de Angra. Ainda não se 

sabia se iríamos ser um grupo independente, religioso ou político. Em 1992, foi criado o 

movimento independente que dura até hoje. O grupo se manteve por muito tempo com mais de 50 

componentes e sofreu em vários momentos na história de Angra. Quando anunciamos o grupo, 

mandaram uma carta para um jornal da cidade criticando, dizendo que éramos pessoas frustradas, 

desocupadas. Rolou um estresse, uma campanha contra o movimento, mas resistimos e estamos 

aqui até hoje. Creio que esse fato foi uma tentativa de acabar com a possibilidade dos negros se 

expressar e se destacar na sociedade de Angra, uma forma de nos calar. Temos a capoeira 

introduzida nas escolas, jongo, teatros, cinema tudo voltado para a cultura afro e sempre a 

valorização do negro. Nós temos que se impor na sociedade, não nos vitimar. Temos nossos 

direitos e deveres. Por exemplo, temos parcerias com a UFF Angra, o Instituto de Educação de 

Angra dos Reis (IEAR). Sempre que solicitados, estamos lá, participando. 

Foi no IEAR que conheci o movimento negro de Angra com essas iniciativas, mas creio 

que pode fazer muito mais por nossos jovens e nossas crianças. 

Infelizmente queríamos fazer muito mais, Não o fazemos porque somos um Movimento somente 

Não temos como fazer a Política Pública. Só uma superintendência é capaz de fazer. Está para ser 

aprovado na prefeitura que tenhamos uma “Superintendência Racial”. Por exemplo, a ideia seria 

fazermos um censo como a população negra de Angra, onde vive e como está vivendo e o que 

poderia estar fazendo se pudessem ter mais oportunidades. Eu me sinto privilegiado por estar em 

uma posição onde estou hoje. Não estaria aqui se não fosse o movimento negro em minha vida, e 

me sinto gratificado pelo que o grupo fez comigo. Ele me transformou. O meu papel é contribuir. 
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Conversando com alguns integrantes do Yla Dudu, o movimento hoje está parado porque 

em sua maioria todos tem outros afazeres. Estão fazendo mestrados, cursos e falta tempo 

e incentivos para o trabalho contínuo nas escolas e comunidades. 

 

3.3 – A importância do Movimento Negro na escola 

No artigo “O movimento negro no Brasil: ausências, emergências e a produção 

dos saberes”, Gomes faz uma reflexão sobre as experiências e dos saberes constituídos 

pelo movimento negro no Brasil. O foco principal é a luta pela construção de uma 

educação étnico-racial. 

 
O movimento negro é entendido como um sujeito político, com uma trajetória histórica integrante 

do contexto atual da organização dos movimentos sociais e participante da articulação 

transnacional com outros movimentos e ONGs na luta pela construção de uma sociedade 

democrática (...) cada vez mais, a realidade brasileira e mundial revela que a luta contra o racismo, 

a exclusão social não pode acontecer de forma isolada (Gomes, 2011, p.134) 

 

O livro Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnicas Raciais 

(Brasil, 2006) discute a questão de reconhecer e valorizar as contribuições do povo negro. 

Aborda situações de diversidade étnica racial e a vida cotidiana nas salas de aula. Orienta 

incorporar como conteúdo do currículo escolar a história e a cultura do povo negro. As 

crianças precisam de educadores afetivos que possibilitam interações da criança com o 

mundo e que este transmita permanentemente o legado do passado as tradições, os hábitos 

e os costumes. É inacreditável que em pleno século XXI, os professores tenham que ser 

capacitados para falar sobre o racismo, sobre a diversidade, e que entre eles haja 

profissionais da educação preconceituosos e racistas.  

A escola, que é considerada como um dos espaços onde ocorre a construção da 

identidade do indivíduo, também pode desvalorizá-la, negando-a principalmente às 

crianças de cor negra. É nesse ambiente que muitos professores têm manifestado seu 

tratamento diferenciado entre as crianças negras e brancas.  

Trabalhei em uma creche que as “tias” não gostavam de pentear os cabelos das 

crianças negras porque tinham nojo. Quantas vezes ouvi frases do tipo, “que neguinha 

feia”, “olha o nariz”, “que cabelo é esse pixaim”, “sua mãe não penteia em casa e acha 

que eu sou obrigada á isso”, “esse aqui é mais um pra varrer rua não vai aprender nada”. 

Nossa sociedade é cruel e racista, e infelizmente vemos essas situações acontecerem todos 

os dias em ambientes escolares, um lugar onde essas práticas nunca deveriam ser 

aplicadas. Como diz Aquino, “... A escola [...] deve tomar para si a responsabilidade de 
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trabalhar a superação das deficiências circunstanciais das crianças que chegam em suas 

salas, respeitando as diversidades... (Aquino,1998, p, 44) 

Essa prática se repetia também na hora do banho. Meu coração doía, mas não 

podia fazer nada. Muitas das vezes ia para algum lugar isolado para me lamentar e refletir 

e sobre o que poderia fazer para mudar aquela situação. Como diz Paulo Freire, “A prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a subjetividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia” (Freire, 1996, p. 36). Como essa criança vai adquirir sua 

identidade, se é na escola seu primeiro meio social depois da família? Na escola a criança 

deve se sentir acolhida e protegida. 

Oliveira (apud Cavalleiro, 2005, p.33-34), chama atenção para esta questão: “A 

forma de o professor caracterizar a criança negra evidencia seu despreparo para lidar com 

situações de discriminação na sala de aula, pois em muitos momentos o professor julga a 

criança negra culpada pela discriminação sofrida.” 

Cavalleiro (2005) percebeu que a criança que sofre violência racial e 

discriminação, sofre calada. Assim eu me sentia. Sofria discriminação, mas para mim 

aquilo era normal. Tinha uma submissão embutida em mim que a escola não me dava 

apoio para reagir. As crianças sofrem preconceitos na escola sim e temos que mudar essa 

história. Que bom seria se não precisasse de uma lei para ensinar a história e a cultura da 

África nas escolas, não precisasse ter leis para respeitar o próximo. Não precisaríamos de 

datas para comemorar ou relembrar a trajetória do negro no Brasil. Somos negros todos 

os dias, temos que enfrentar desafios a todo o momento, não somente no dia 13 de maio 

ou no dia 20 de novembro.  

 

3.4 – Falando do 13 de maio e 20 de novembro na escola.  

Porque falar dessas datas somente nestes dias específicos? Somos negros todos os 

dias, temos que enfrentar desafios todos os dias, não somente no dia 13 de maio ou 20 de 

novembro. Em outra experiência minha em escola o trabalho posto pela professora para 

as crianças era recortar pessoas negras nas revistas para fazer um cartaz e expor na entrada 

da escola para se comemorar o Dia da Consciência Negra. Digo que foi uma dificuldade 

tremenda achar negros nas páginas das revistas. Na sala de aula havia apenas duas 

crianças negras. E como explicar às crianças que não havia representatividade deles nos 

livros didáticos e nem nas revistas? Eles não se viam ali representados “Mas tia aqui só 

te gente branca!” (fala de uma criança). A professora em resposta: “É assim mesmo 
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procura que uma hora você acha.” Um dia tão importante que a professora poderia trazer 

histórias interessantes sobre a cultura negra, comidas, costumes. Simplesmente se limitou 

a isso de recortar meia dúzia de pessoas negras em revistas e jornais. 

Nesse período na escola me deparei com várias situações. Exemplos: Cartazes 

com figuras somente de pessoas brancas, isso me incomodava muito. Fiquei com receio 

de falar alguma coisa porque não queria perder o emprego, mas arrisquei e reclamei com 

a diretora num tom de brincadeira. “Engraçado, não entendo. Se na escola, em sua 

maioria, as crianças são negras, você só faz crianças brancas. Onde elas vão se sentir 

representadas?”  Ela pensou e repensou e respondeu, “não é que você tem razão!” 

No outro dia me chamou na secretaria, fiquei apreensiva. É hoje que vou embora! 

Mas me chamou para mostrar os bonecos marronzinhos que ela havia feito e, por incrível 

que pareça, me pediu desculpa! Depois dali tudo que faziam de desenhos, bonecos elas 

incluíam crianças negras em seus temas. Fiquei feliz. De alguma forma pude contribuir 

para que ali aquelas crianças se sintam representadas. 

 

3.5 – Um dia muito especial na universidade 

Dia 26 de abril de 2017 poderia ter sido um dia muito especial para mim, mas 

também estava muito feliz pelas minhas amigas de Pedagogia da UFF em Angra dos Reis. 

Foi a formatura da turma. Ali estavam duas amigas negras. Uma estava muito feliz, 

sorridente por estar ali concluindo essa etapa e já estar começando outra. Creio que 

também por ter conseguido um patamar de estudo antes jamais sonhado ou esperado pela 

sua família. 

Observando-as e também emocionada, um misto de alegria e tristeza invadiu o 

meu ser e também chorei com a amiga que estava em prantos. Depois dali conversamos 

e compartilhamos e relembramos de momentos muito duros e conflitantes, passamos por 

muitas alegrias e tristezas tanto na universidade quanto na vida pessoal, foi muito difícil 

para nós chegarmos onde chegamos. Inúmeras vezes pensamos em desistir. 

Várias pessoas não acreditavam em nós. Eu particularmente ouvia que estava 

velha para estudar e que não iria aquentar cuidar de crianças e que por ser negra não tinha 

muita chance de terminar a faculdade. Logo respondia: não vou ser babá de criança, eu 

vou instruir, vou compartilhar minha experiência com pessoas e vou aprender também, 

vou tentar ser e fazer o que não tive em minha vida de estudante.  
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Desde que comecei o curso recebo bolsas estudantis e hoje com meu esforço e 

também com muitas dificuldades emocionais e financeiras, prolonguei minha estadia 

fazendo disciplinas de outras graduações para garantir o sustento de minha família, que 

sou eu e minhas duas filhas. Sou separada desde o segundo semestre da graduação. Os 

homens em geral reprovam que as mulheres tenham mais estudos que eles, e comigo não 

poderia ser diferente. Ouvi por várias vezes que nunca iria conseguir terminar porque eu 

não era capaz. Por várias vezes essa afirmação me abalou, mas hoje vejo que só me deu 

força para chegar até aqui, não que eu queira provar a essas pessoas que eu sou capaz, 

mas sim para provar para mim mesma que eu posso ir além, posso ir onde eu quiser. 

Quando começamos nossa graduação, nos prometemos que podemos ter vidas parecidas 

ou não, mas temos o mesmo objetivo de conquistar coisas e tentar construir uma 

sociedade mais acolhedora para nossas crianças negras. 
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4 – Uma conclusão 

Para Gandin (1995, p.35) “a escola é o espelho da sociedade que a cerca”. Creio 

que cada vez estamos mais perto de sermos uma sociedade acolhedora e mais longe da 

sociedade que julga. E cada vez mais a sociedade mostra que podemos sim viver sem 

discriminar as pessoas pela cor da pele ou pela estrutura do cabelo e percebendo que a 

humanidade é mista e que essa misturas das raças é linda. Sabemos que o negro enfrenta 

e sempre vai enfrentar esse preconceito na sociedade que sempre nos rotula incapazes. É 

compreensível que muitas pessoas negras usem outros termos para se referir a si mesmas, 

como "pardas” “morenas” “mulatas” e até se considerem “brancas” quando tem pele mais 

clara. É aí que o profissional da educação entra para ensinar e conscientizar as crianças 

desde cedo a se amar como negras. E que ser negro não é nada feio.  

Os movimentos negros também discutem como a cultura negra deve ser inserida 

na escola. O educador precisa ensinar com conhecimento e amor, e muitos deles não estão 

preparados. Precisam aprender a lidar com a diversidade e o diferente. Ajudar a 

transformar seus alunos em homens e mulheres capazes de construir cada um sua 

identidade. 

Temos que combater o racismo onde quer que ele esteja. Somos ofendidos e 

discriminados todos os dias, palavras são sempre ditas com chacota, ofensas e desprezos 

e não devemos nos calar. Não somos iguais, cada um tem sua particularidade. Somos sim 

todos nós seres humanos. Só temos que respeitar uns aos outros. Temos que ter muito 

cuidado porque o racismo dói, machuca e maltrata. 

Desde muito tempo o preconceito existe e cada vez mais está presente. Falo e 

repito que sempre existirá. O que devemos é começar educar pela escola para combatê-

lo. Há várias formas para que o preconceito, a discriminação e o racismo sejam banidos 

da sociedade. De nada irá adiantar se nós profissionais da educação, juntamente com a 

família, não tomarmos uma atitude. 

Devemos desconstruir essa imagem de marginalização que o negro representa e 

buscar uma sociedade acolhedora e tolerante com seu próximo. Não devemos nunca 

esgotar nossas possibilidades de lutar contra a disseminação do racismo ou qualquer tipo 

de discriminação. Na verdade as diferenças existem em qualquer lugar, devemos é saber 

conviver com as diversidades das pessoas, com o seu modo de ser e de viver.  

Hoje eu aprendi a me defender, me reconhecer e me aceitar como negra. Hoje 
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reconheço minha identidade e quero contribuir para que não haja a prática do racismo na 

escola e na sociedade através das crianças.  
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ANEXOS 

As fotos apresentadas são da própria autora e de suas duas filhas, Gabriela (19 anos) e 

Maria Fernanda (11 anos). 
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