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RESUMO 

 

A presente dissertação de Mestrado em Educação pretende investigar como a Lei n.º 10.639 

de 2003 – que trata da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e 

história brasileira – está sendo trabalhada no Curso de Pedagogia do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES) em contexto bilíngue (língua de sinais brasileira – língua 

portuguesa). Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar se a Lei consta no currículo do 

curso do INES e como acontecem as práticas pedagógicas no cotidiano da instuição, voltadas 

a essa questão. Os objetivos específicos estão respaldados em observar a história da educação 

de surdos no Brasil com a finalidade de mostrar um breve contexto sobre o INES; analisar os 

caminhos  percorridos durante a pesquisa; e discutir a aplicação da Lei no contexto acadêmico 

na visão e argumentação de alguns praticantes envolvidos. A metodologia tem como base os 

estudos nos/dos/com os cotidianos, através das narrativas de professores, pesquisadores, 

estudantes, e egressos do GERES (grupo de estudos sobre racismo e surdez do INES), tendo 

como cunho bibliográfico e documental, trazendo o embasamento de alguns estudiosos do 

campo dos cotidianos como: Alves e Garcia (2008), Andrade (2011), hooks (2017), Pérez 

(2017), Certeau (2014), Larrosa (2014), dentre outros. Em conclusão a pesquisa percebeu 

através das narrativas dos praticantes e da análise dentro do PPC do curso, que até 2006, não 

havia a integralização da Lei dentro da grade curricular, porém, no PPC de 2017 foi inserida a 

disciplina de “Educação e Direitos Humanos: Relações étnico-raciais, gênero e diversidade”, 

sendo apenas ministrada no sexto período do curso, não havendo a implementação aplicada na 

grade de todos os períodos. Observou-se que é de suma importância que haja um progresso 

dentro das instituições escolares confirmando as políticas educacionais que comportem a 

pluralidade étnico-racial e cultural, permitindo os fazeres docentes e a expressão dos seus 

saberes, de modo a incluir em suas práticas os saberes dos alunos, respeitando-os como 

sujeitos de conhecimento e sua cidadania, ao despertá-los para ações emancipatórias. 

Entende-se que os conteúdos curriculares precisam disseminar tais informações na instituição 

para tornar visível a história dos negros como parte da construção social, política e econômica 

do país, indo de encontro aos dizeres da Constituição de 1988, a LDBEN n.º 9.694/96 e os 

PCNS. Sendo necessária a implementação de novas pesquisas que abordem as temáticas 

étnico-raciais e a diversidade cultural para o combate ao racismo. 

 

Palavras-chave: Narrativas. Currículo. Relações Étnico-raciais. Educação. 

 



ABSTRACT 

 

The master thesis in education aims to investigate how the law No. 10,639 of 2003 – which 

deals with the mandatory teaching of history and Afro-Brazilian and African culture in the 

context of the entire school curriculum, especially in the areas of art education, brazilian 

literature and history– is being worked on in the course of pedagogy of the National Institute 

of education of the deaf (INES) in bilingual context (brazilian sign language-Portuguese 

language). This research aims to examine whether the general law in the curriculum of the 

course of INES and as pedagogical practices happen in the everyday life of the facility, geared 

to that question. The specific objectives are supported see the history of deaf education of 

Brazil with the purpose of showing a brief context on the INES; analyze methodological paths 

traversed during the search; and discuss the application of the law in the context of academic 

vision and argumentation of some practitioners engaged. The methodology is based on the 

studies in the/everyday, with through the narratives of lecturers, researchers, students, and 

graduates of the GERES study group on racism and deafness of INES, with bibliographic and 

documentary nature, bringing the basement of some scholars in the field of life as: Alves e 

Garcia (2008), Andrade (2011), Hooks (2017), Pérez (2017), Certeau (2014), Larrosa (2014), 

among other. In conclusion the survey realized through the narratives of practitioners and 

analysis within the current PPC until 2006 there was the creation of the law within the 

curriculum, however, in 2017 PPC was inserted into the discipline of "education and Human 

Rights: Racial-ethnic relations, gender and diversity ", being only given at the sixth period of 

the course, there is no implementation applied in all periods. It was noted that it is of the 

utmost importance that there is a progress in school institutions confirming educational 

policies entailing the ethnic-racial and cultural pluralism, allowing the make teachers and the 

expression of their knowledge, in order to include in your students ' knowledge practices, 

respecting them as subjects of knowledge and your citizenship, to awaken them to 

emancipatory action. It is understood that the curricular contents need to disseminate such 

information in the institution to make visible black history as part of the social, political and 

economic construction of the country, going against the sayings of the Constitution of 1988, 

the LDBEN No. 9,694/96 and PCNS. Requiring the implementation of new surveys dealing 

with ethnic and racial issues and cultural diversity to the fight against racism. 

 

Keywords: Narratives. Curriculum. Racial-ethnic relations.Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O começo dessa história... 

 

De repente, em um fim de tarde, um homem para na minha frente e tenta se 

comunicar, fazendo gestos com as mãos, mas eu não compreendia o que ele queria dizer. 

Levantei-me depressa, perguntei a algumas pessoas que estavam próximas quem podia me 

ajudar, mas ninguém sabia se comunicar com ele. Percebi que a expressão do seu rosto estava 

mudando, pois ele entendeu que eu não estava conseguindo compreendê-lo. Isso me fez 

lembrar a frase de Jorge Larrosa (2014, p. 58): 

 

[...] a linguagem não é apenas algo que temos e sim é quase tudo o que somos. É o 

que determina a forma não só do mundo, mais também de nós mesmos, de nossos 

pensamentos e de nossas experiências, que não pensamos a partir de nossa 

genialidade e sim a partir de nossas palavras, que vivemos segundo a língua que nos 

faz, da qual estamos feitos. E aí o problema não é só o que é aquilo que dizemos e o 
que é que podemos dizer, mas também, e, sobretudo, como dizemos: o modo como 

diferentes maneiras de dizer colocam em diferentes relações com o mundo, com nós 

mesmos e com os outros. 

 

 

Depois de tanto esforço, o homem pegou um papel, uma caneta e escreveu algumas 

palavras. Ficou muito evidente que ele era surdo, porém as frases sobre o que queria de fato 

não foram possíveis de compreender. Não havia conexões entre as palavras não fazendo 

sentido algum para mim. Nunca tinha visto uma escrita tão diferente.  

De acordo com Sueli Fernandes (2006 apud Stella, 2009) toda e qualquer produção 

textual apresenta diversidade linguística, compreende-se então que, a língua de sinais interfere 

nos textos escritos em português, produzidos pelos alunos surdos.As características principais 

dessas interferências seriam tanto na ortografia, como na utilização de artigos e de elementos 

de ligação, quanto em relação ao gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural), uso 

de verbos, na flexão de tempo, os verbos de ligação, na organização sintática e no que diz 

respeito à ligação dos conectivos para formação de frases e textos. 

Agora entendo o que aconteceu naquele dia. A escrita do surdo passa por 

transformações textuais, de acordo com o estágio de interlíngua
1
, até que alcance a sua língua 

alvo, que é o aprendizado do português como segunda língua. É preciso considerar que ele é 

aprendiz de uma segunda língua. Depois de toda aquela situação, o homem me olhou com um 

olhar de decepção, senti-me impotente e fiquei refletindo sobre aquele acontecimento. Poderia 

                                                   
1É quando alguém no processo de aquisição de uma segunda língua sofre na escrita a interferência da língua 

natural. 
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ter tentado mais um pouco, enfim, pedido seus documentos, procurado um telefone em sua 

carteira, ou seja, ajudado de alguma forma. 

Comecei a pensar no fato de que todos os dias, no mesmo bairro, cidade ou país, as 

pessoas não conseguem se comunicar. Os dias foram passando e o inconformismo estava 

crescendo dentro de mim. Pensando em Larrosa (2014) indagava que,muitas coisas nos 

acontecem, porém, quantas verdadeiramente nos tocam? A marca registrada em mim fazia 

parte de uma experiência que cada vez mais não acontece no mundo. Então, um dia refleti e 

decidi que precisava modificar de alguma forma aquela história. 

Busquei informações sobre como se comunicavam os surdos, onde era possível 

aprender sobre isso e fiquei completamente envolvida com aquela grande experiência que 

tive. Lembrei que duas primas estavam fazendo o curso de Libras, já sabiam como se 

comunicar com os surdos e sempre me falavam sobre o assunto, mas nunca me interessei, 

porque para mim, isso não tinha ainda importância. Para falar a verdade, achava tudo aquilo 

muito chato – mexer com as mãos sem falar. Parecia impossível aprender, sem contar que 

aquela quantidade enorme de sinais me deixava transtornada. 

No texto “O mito da caverna”, Platão descreve o momento em que o homem sai da 

caverna e se depara com a realidade do mundo. Eu me senti nessa situação de grande 

descoberta. Era o momento de sair daquele meu estágio de “conhecimento”, de acomodação 

na minha interpretação de mundo, da zona de conforto, e adentrar outro universo 

desconhecido. 

Minhas primas informaram-me que estavam abertas as inscrições para o curso de 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Então, combinei com elas de irmos juntas até lá. Aquele dia foi maravilhoso, andando pela 

calçada conseguia avistar uma grande quantidade de surdos conversando, pois os muros são 

baixos e as grades permitem uma visão plena do pátio.  

A comoção tomou conta de mim, tantos surdos sorrindo, conversando, brincando, 

parecia que eu estava em outro lugar. Entendi que aquele espaço pertencia a eles e eu era a 

estranha, o estrangeiro. Não conseguia parar de olhar para todos os lados, não queria perder 

nenhum detalhe daquele cotidiano de interação entre eles. Tudo era muito novo, os olhares 

direcionados a mim eram de estranhamento, porque aquele lugar era o “mundo” deles, e 

mesmo pertencendo a eles, a partir daquele dia, desejei que também pudesse ser o meu. 

Queria estar ali, com eles.  

Poderia ter estado ali há mais tempo, pois já haviam me informado que o instituto 

existia desde o século XIX, e que sempre ofereceu esse curso, visto ser de grande importância 



15 

 

para a comunicação dos (e com os) surdos. Segundo Larrosa (2014), o acontecimento é algo 

comum, mas a experiência é singular, não tem como se repetir, porém, antes que a experiência 

me tocasse tudo o que tive foi um saber ou uma mera informação, que naquela hora começava 

a fazer sentido para mim. 

Assim, comecei o curso de Libras e, logo depois, interessei-me pela graduação em 

Pedagogia Bilíngue no INES, então fiz minha inscrição. Mais uma vez, recorri à minha prima: 

mas, afinal, que curso seria aquele? Não consegui entender a explicação, então não 

convencida com a sua resposta fui à secretaria da instituição, explicaram-me que estudávamos 

juntos, surdos e ouvintes e que na sala de aula tinha um intérprete de libras e professores 

surdos.  

Enfim, fiquei entusiasmada! Contudo, desconfiada também, pensando se aquilo não 

seria uma grande mudança no meu pensar e agir, nos meus saberes e fazeres docentes. Nos 

primeiros dias de aula, a presença do intérprete era algo muito novo e sempre me pegava 

desviando o olhar para os sinais que ele fazia, ao invés de prestar atenção nos professores. 

A vontade de aprender sinais era muito grande. Eu ficava encantada com a rapidez 

com que as mãos iam e vinham, subiam e desciam, com fantásticos movimentos feitos 

durante a interpretação. Tudo era articulado, o corpo, a expressão facial, os gestos, as mãos 

sempre em movimento.  

A finalidade era proporcionar uma melhor compreensão da explicação do tema na 

aula. E, assim, os surdos entendiam os conceitos, podendo contribuir nas aulas, citando 

exemplos do assunto explicado pelo professor. Durante quatro anos convivendo no cotidiano 

de surdos, pude compreender como se faz necessário um profissional com uma formação 

específica para elaborar metodologias que possam facilitar o processo de ensino-

aprendizagem do educando. 

Cada aula era uma surpresa, novas metodologias de ensino, que nós ouvintes também 

precisávamos aprender com os alunos surdos. Era uma relação de troca entre sujeitos 

distintos, mais ainda, entre sujeitos com línguas distintas. Aquele ambiente bilíngue, que por 

um lado era rico para trocas e novas aprendizagens, também era palco para desentendimentos 

e desencontros. Brigas aconteciam, ofensas, xingamentos em Língua Portuguesa e em Libras 

também, era um lugar de tensões.  

Tudo era muito novo, às vezes falavam mal de mim e eu nem sabia e ria, achando que 

era uma coisa boa. Só descobria quando algum colega que sabia sinalizar bem e compreender 

falava.  No dia a dia, aprendi a lidar com as situações mais difíceis como: as brigas, a falta de 

comunicação, que aconteciam em sala e a entender como se dava o processo de ensino-
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aprendizagem para os surdose ouvintes, também inseridos nesse processo a partir do momento 

em que era preciso se expressar em Libras para realizar as tarefas que eram passadas pelos 

professores. 

Aqui, retorno à citação de Larrosa (2014, p. 68) citada no início do texto, quando diz: 

“o modo como diferentes maneiras de dizer colocam em diferentes relações com o mundo, 

com nós mesmos e com os outros”. E assim, os semestres foram se passando, estavaeu a cada 

dia, mais envolvida nessa relação entre surdos e ouvintes. Aprendendo em um mesmo espaço, 

queria que aqueles momentos nunca acabassem, mesmo passando por situações difíceis, como 

as apresentações de trabalhos que os ouvintes eram obrigados a expor em libras, mesmo sem 

ter o domínio da língua.  

Assim, como os surdos também precisavam escrever em português sem ter o domínio 

da mesma. Essa discussão ainda se perpetua, pois, os surdos precisam da língua portuguesa 

para estar imersos dentro do campo profissional no país, porém, os ouvintes não são 

obrigados a saber libras para conquistar um espaço no campo profissional. Essa era, e 

continua sendo uma grande discussão. 

Aprender a respeitar o outro, que pensa de uma forma diferente, por ter uma cultura 

distinta, requer respeito e compreensão de que todos são desiguais e assim nos construímos 

nesse processo. Cada experiência era única e me ajudava a fortalecer e amadurecer meu 

percurso formativo de educadora. Meus colegas foram me motivando a fazer escolhas diárias 

e a descobrir e reconstruir meus saberes.  

No ano de 2017, fiz prova concorrendo a vaga de professor substituto no concurso do 

INES. Caso fosse aprovada, assumiria a vaga de professora substituta. Então em dezembro de 

2017, lembro-me como se fosse hoje, exatamente no dia 14/12/17, me ligaram, e fui 

convocada para assumir uma turma como professora regente na classe de alunos surdos.  Ao 

longo da contextualização desse texto, as lembranças fazem parte da minha memória. 

Visualizo aquele momento em minhas recordações, a esperança, a alegria, o silêncio e as 

tantas outras emoções, vivenciadas nesse caminho que passei. 

Trago tais lembranças, pois as mesmas fazem parte dessa trajetória. A alegria em 

poder trabalhar com os alunos surdos, desde a mais tenra idade e poder executar a tarefa tão 

especial de professora. A esperança, por que como aluna aprendendo sobre a formação do 

professor para aluno surdo, já estava dentro de mim.  

Durante um tempo, estive imersa em algumas instituições de ensino e percebi o quanto 

nossos alunos surdos perdem quando não tem um ensino que atenda as suas especificidades. 

O professor  precisamos ter um olhar e, uma formação específica, para atender essa demanda. 
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As crianças surdas precisam de uma educação que contribua no seu processo de formação. 

O silêncio veio porque era um momento especial, o cenário profissional que tanto 

almejava aconteceu. O impacto daquele telefonema me deixou por alguns instantes sem fala. 

Somente pensativa em tudo que poderia fazer junto aquelas crianças. Dessa forma, os 

momentos vivenciados como aluna, pesquisadora e professora do INES recordaram-me de 

muitas indagações que surgiram durante o curso de graduação no Instituto. 

Logo comecei a lecionar na Educação Infantil, na turma EI4A, alunos de 4 anos de 

idade. Para além da surdez, alguns alunos tinham outras especificidades como, baixa visão, 

encefalopatia, autismo, síndrome de asperger, entre outros transtornos e dificuldades, que 

foram se apresentando durante a trajetória na instituição no percurso do ano letivo.   

E, toda essa experiência induziu ao embate do tema, que propõe dissertar sobre as 

narrativas que tecem redes de conhecimento sobre a lei 10.639/03 no currículo do curso de 

Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) que implementa uma 

educação voltada à diversidade.  

E, através de algumas experiências perpassadas no decorrer do curso, um dia, em uma 

aula do 3º período, consegui perceber que um tema me perseguia como questão. Precisava de 

respostas e por isso, me propus a entrar em um grupo de estudos para aproveitar aqueles 

quatro anos no instituto. A professora Larissa, uma bela e empoderada mulher negra, 

pesquisadora de relações étnico-raciais, que começava sua aula trazendo discursos de autores 

negros, principalmente Joaquim Nabuco, um dia, convidou-me para participar de seu grupo de 

estudos, e por sua forma de acolhimento, ela marcou a minha história de vida. Sua primeira 

fala no grupo foi inesquecível: “Não basta acabar com a escravidão é preciso destruir a sua 

obra”. 

Em cada fala era possível sentir a firmeza de sua voz e a coragem em sua alma. Eu, 

desde minha mocidade, vivi inserida em um contexto preconceituoso, onde aprendi, desde 

criança, que a vida tinha muitas restrições, apesar de nem sempre entender seus porquês. 

Ouvia falas do tipo, “você pode conversar com qualquer pessoa na escola, desde que não seja 

negra!”– referindo-se aos negros como pessoas que não eram dignas. Parecia que de cada 100 

pessoas negras, apenas uma minoria poderia ser honesta. Então, cresci nesse ciclo de 

preconceito e discriminação racial sem nunca entender o motivo.  

Aprender faz parte da vida do ser humano, mas, nem sempre aprendemos a lidar com a 

diversidade, o respeito à diferença e ao outro. Recordo de minha infância, que antes mesmo 

de começar a compreender o mundo, as pessoas já ensinavam modos de agir: fale sempre 

baixo; não pode chutar a mamãe; fica quietinha; comporte-se; pensa direito; não fale com 
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estranhos, principalmente negros; negros são todos iguais; não sente perto de um negro; senta 

direito; aquela menina tem cabelo duro; sua mãe é relaxada; dentre outras falas que 

despendiam ações que incitam à diferença e preconceitos. E assim, segue-se por toda a vida, 

ouvindo conselhos sobre modos de ser, pensar e agir.  

Desta forma, nas aulas da professora Larissa, todas as lembranças de minha infância 

tomavam conta de mim, sentia uma grande angústia e arrepios pelo corpo, pois durante 

aquelas aulas eu podia relembrar as falas tantas vezes ditas e ouvidas que me causaram 

tristezas, ao mesmo tempo sentia solidão e medo, fraqueza e decepção. Nunca aceitei os 

discursos preconceituosos que me cercavam durante minha infância, porém, de maneira 

alguma poderia questionar tais falas, pois corria o risco de até ser castigada.  

Com o passar do tempo, fui entendendo que os preconceitos que sempre escutava 

estavam completamente errados. Compreendi que era preciso aprender a respeitar as pessoas, 

sua religião, opção sexual e que tal posicionamento vai muito além de ser educado, 

comportado e obediente, é uma questão de valorização da diversidade, de compreensão das 

desigualdades e suas causas, da importância da diferença de cada um para abranger um 

mundo crítico em que a humanidade seja à base dos sujeitos. 

Depois que ouvi a fala “é preciso destruir a sua obra”, peguei-me pensando, no fato de 

quantas crianças também não teriam passado pela mesma situação que eu? E, quantas crescem 

acreditando e reproduzindo esses preconceitos? Considero um grande perigo que envolve 

situações traumáticas, por isso, decidi que enquanto eu puder, também vou contribuir não só 

na luta pela superação do racismo, mais do mesmo modo e forças, para o estabelecimento de 

pedagogias antirracistas, principalmente para desinvisibilizar aqueles silenciados e oprimidos 

socialmente.  

Nunca entendi o porquê de tanto preconceito ou raiva em relaçãoaos negros no meio 

familiar em que vivi. Mas, isso só serviu para provocar em mim uma inquietação potente e a 

vontade de fazer diferente. 

Segundo Kabengele Munanga (2005), não há preconceito racial que resista à luz do 

conhecimento, sendo assim, é fácil entender que a exclusão do preconceito na sociedade 

começa com a conscientização através da educação, os posicionamentos raciais que as 

crianças tomam são construídos em contato com o mundo adulto. E por ter vivido isso desde 

muito cedo, decidi estudar como tema de monografia na graduação sobre a “A criança negra 

surda”, que abrange dois contextos que podem inserir experiências negativas e 

discriminatórias.  
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Ao começar a fazer a separação dos materiais sobre o assunto, deparei-me com a 

carência de registros nas pesquisas acadêmicas dessa temática no Brasil, e por orientação fui 

buscar novos referenciais abrangentes ao tema. Houve um incômodo por tentar fazer uma 

pesquisa e não poder continuar por falta de material bibliográfico. Assim, resolvi ampliar meu 

tema que seria “A trajetória do negro surdo”. 

Logo comecei a realizar conversas com dez alunos negros surdos no Instituto que 

narraram como foram inseridas dentro das instituições escolares, suas relações afetivas com o 

outro e com suas comunidades. Cada um com sua particularidade, alguns filhos de surdos, 

outros de ouvintes. Com riqueza de detalhes eles contaram como foi marcante cada etapa do 

processo educacional em suas vidas. Narrativas ricas e repletas de sentimentos e afetos. 

Porém, devido a algumas mudanças internas na instituição, outro impedimento 

aconteceu em que todas as monografias deveriam passar por uma avaliação do Comitê de 

Ética para a aprovação e caso não fossem aceitas, o aluno teria que refazer o trabalho. Minha 

pesquisa não foi aceita, pois, envolvia trabalho com seres humanos, uso de entrevistas, o que 

seria inviabilizado sem o aval do Comitê de Ética.  

De novo estava escolhendo um novo tema. Com tantos problemas, a minha angústia 

estava me consumindo, se na segunda escolha estava com dúvidas, agora na terceira o 

desespero tomou conta da minha alma. Enfim, comecei a investigar materiais sobre questões 

raciais e fiz a monografia sem mencionar a surdez, para minha tristeza. 

Com base em minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica, fui motivada a trilhar 

esses caminhos e atualmente realizo a pesquisa do mestrado. Com o intuito de responder ao 

seguinte questionamento que embasa o trabalho: Como a Lei 10.639/03 tem sido trabalhada 

no curso de Pedagogia? Há projetos que visem o combate ao racismo, em um contexto que 

invisibiliza os alunos negros surdos? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar se a lei consta no currículo do curso do INES e 

como acontecem às práticas pedagógicas no cotidiano da instituição, voltadas para essa 

questão. 

Os objetivos específicos estão respaldados a observar a história da educação de surdos 

do Brasil com a finalidade de mostrar um breve contexto sobre o INES; analisar os caminhos 

metodológicos percorridos durante a pesquisa; e discutir a aplicação da lei no contexto 

acadêmico na visão e argumentação de alguns atores envolvidos. São estes alunos que fazem 

parte do grupo GERES, egressos, professores. 

Considerando tais questionamentos e dificuldades, foi elaborado em conjunto 

aorientadora uma pesquisa com a metodologia de cunho bibliográfico e documental, fazendo 
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uma relação entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos cotidianos que os 

praticantes trazem com suas narrativas nesse processo. Trago o embasamento de alguns 

estudiosos do campo dos cotidianos como: Alves e Garcia (2008), Andrade (2011), Hooks 

(2017), Pérez (2017), Certeau (2014), Larrosa (2014). 

A pesquisa conta também com recortes de diálogos sobre a problematização das 

políticas educacionais e suas consolidações dentro das instituições educacionais, como ainda 

seus desdobramentos referentes à pluralidade étnica e cultural. Nesse sentido, a investigação 

prevê o estabelecimento das narrativas de professores, pesquisadores, estudantes, e egressos 

do GERES grupo de Estudos sobre Racismo e Surdez do INES, sobre direito, cidadania e 

racismo no contexto educacional através da análise das práticas pedagógicas nos/dos/com os 

cotidianos e a implementação. 

E desta forma, o trabalho se justifica afirmando  que a escola cumpre importante papel 

social, uma vez que nestes espaços são possíveis práticas dialógicas que debatam as 

problemáticas sociais. Percebendo a necessidade maior de trazer este debate para a  

construção de novas culturas dentro dos currículos e firmar o primeiro olhar para o mundo em 

que desde cedo deve conter um contato com a diversidade e fazer com que os educandos e 

educadores aprendam a viver em comunhão com a pluralidade, estabelecendo diálogo com as 

diferenças socioculturais. 

 

 

Caminhando junto à pesquisa 

 

 

[...] mergulhando nas águas turbulentas do cotidiano, escavando o microcosmo onde 

o macrocosmo se revela em suas formas singulares, surpreendentes e embaraçosas, 
que por vezes nos obrigam a incursões sem âncora ou boia (GARCIA, 2003, p. 9). 

 

 

O pesquisador do cotidiano, não coleta dados, ele os produz, olhando coisas que 

aparentemente não possui nenhuma importância para o outro, os desperdícios, o que não tem 

valor, ou seja, o que é comum. Sendo assim, transforma o que não tem relevância para o outro 

em pesquisa entendendo que cada pesquisa é específica, sem afirmações, percebendo que os 

estudos são concluídos em função do momento de percepção, pois o cotidiano se inventa e 

reinventa a todo o momento. 

De fato, pensar no cotidiano assusta, fascina, ou seja, mexe com a nossa vida. E nesse 

enfoque, estou mergulhada em busca do escondido. Em minha concepção, a maior 
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provocação nessa pesquisa é desenvolver e descrever o que poderia ser encontrado, ser 

revelado ou apresentado nesse percurso. Falo de um lugar conhecido, pois estudei no INES 

durante anos, cursando a graduação de pedagogia. Mas, hoje a pesquisa me leva para outro 

caminho e Michael de Certeau (2014a) trata dessa temporalidade. 

O desafio do pesquisador é permitir entrar no campo desconhecido que não se repete, e 

essas mudanças são demonstradas, mas, somente são identificadas em um grande mergulho, 

sentindo as sensações, emoções, intrigas, os gestos, as expressões, o ouvir; é saber refletir 

sobre as perguntas que são feitas e as respostas que foram dadas, como embasa a autora 

Edwiges Zaccur (2003): 

 

Além de uma concepção intelectual, coordenando um conjunto de procedimentos, 

pesquisar o cotidiano demanda também um refinamento do sensível, um desses 

saberes mudos longamente exercitados e continuamente realimentados pelas 

contribuições teóricas. Não se trata de aplicar uma teoria, mas de recorrer a ela para 
nos ajudar a ler as pistas. Parafraseando Sojcher, a conversa mais cotidiana, tudo 

aquilo que fala, rumoreja, passa, aflora vem ao encontro de quem pesquisa o 

cotidiano, desde que tenha sensibilidade para captaras pistas das itenerâncias de um 

mostrar (ZACCUR, 2003, p. 192). 

 

 

Segundo  Zaccur (2003), por esse motivo a ciência e os métodos quantitativos não dão 

conta de compreender a complexa dinâmica que envolve a vida cotidiana dentro e fora das 

escolas.  

A partir desses estudos, Regina Leite Garcia (2003) afirma que, com o auxílio da 

teoria foram desenvolvendo uma leitura sobre as coisas que antes não conseguiam ver. 

Explicando que, pouco nos valeria produzir belas explicações teóricas se elas não 

contribuíssem para a transformação do mundo. E como lidar com as situações que nos são 

apresentadas na escola? É preciso lembrar que não existe uma fórmula pronta para a solução 

de cada problema, já que são muitas as especificidades dos alunos dentro da escola.  

Assim, a prática desvela o que está por trás dos acontecimentos e nos possibilita 

trabalhar a questão da prática-teoria-prática com a teoria ressignificada, atualizada e recriada, 

permitindo a intervenção pedagógica. Paulo Freire (2011, p.32) entende que “não há ensino 

sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...] enquanto eu ensino continuo buscando e 

procurando”. A teoria faz parte do processo, mas não como o produto principal. 

Ainda de acordo com Freire (2004), os objetivos da prática não podem estar de 

maneira nenhuma, esquecidos nem separados das formas de como se faz a prática. O autor 

explica que o meio mais correto de se pensar a prática é saber que esta não é individual, mas 

sim social.  
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Então, diante de tais colocações, entendo que meu objetivo como educadora não se 

resume a atender a estrutura de um sistema que foi criado para uma sociedade sem 

especificidades, mas consiste em adentrar nesse universo do cotidiano, fazendo descobertas, 

intrigando-me, questionando e buscando respostas em um caminho em que possamos 

entender as verdades. 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe a partilhar), nos 

pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia 

pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar é o peso da vida, a dificuldade de 

viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O 
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a 

meio caminho de nós mesmos, quase em retirada às vezes velada. Não se deve 

esquecer este “mundo memória”, segundo a expressão de Péguy. É um mundo que 

amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, 

memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja inútil 

sublinhar a importância do domínio desta “história irracional,” ou desta “não 

história”, como o diz ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador do cotidiano é 

o “Invisível” (CERTEAU, 2014a, p. 31). 

 

 

Assumir uma pesquisa nos/dos/com os cotidianos é viver desejos e desafios, com 

inúmeras perspectivas que se encontram nesse caminho que Certeau (2014b) aponta 

ziguezagueantes com suas subjetividades que formam os cotidianos. É pensando nessas 

subjetividades que, em muitos momentos, a metodologia dos estudos do cotidiano parece nos 

deixar mais soltos, mais livres. 

Quando me perguntavam sobre a metodologia da pesquisa sempre tinha dificuldade 

para responder. E, ainda não sei. Então, as pessoas assustadas me perguntavam, como assim? 

Você precisa de uma metodologia! 

 

Assim, ao assumirmos a pesquisa com os cotidianos, precisamos buscarvárias 

fontes, pistas das tessituras dos saberes, fazeres e poderes. Dessa forma, beber em 

todas as fontes é essencial quando pretendemos realizar esse tipo de pesquisa. 

(CARLOS EDUARDO, FERRAÇO; JANETE MAGALHÃES, CARVALHO, 
2012, p. 573). 

 

 

Além disso, a pesquisa se torna bibliográfica, documental e de campo, ou seja, o 

pesquisador do cotidiano não tem uma metodologia construída.  Ela se constroí no fazer 

cotidiano. De acordo com Garcia (2003), a metodologia também pertence a uma 

epistemologia peculiar que consegue responder às nuances mais sutis e complexas. Nossas 

pesquisas sempre estão ligadas à metodologias em movimentos.  

Garcia (2003) afirma que nesse processo somos capazes de estar envolvidos 

aprendendo, ensinando e aprendendo. Precisando estar sempre conhecendo, descobrindo com 
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o outro, nessa relação de eternos aprendizes. Contudo, são nessas buscas, que as certezas se 

tornam dúvidas, e, nos levam a descobrir novos caminhos.  

 A inquietação por pesquisar sobre a temática étnico-racial já estava dentro de mim 

desde a minha infância, quando ouvia histórias e conceitos tão excludentes e, discordava, 

ainda que fosse em silêncio. A entrada na universidade causou uma enorme efervescência 

dentro de mim a ponto de unir dois momentos que foram decisivos em minha vida: quando o 

desejo de aprender a língua de sinais teve sua marca; e quando ouvi os discursos e propostas 

tão importantes da professora Larissa .  Essas experiências de fato causaram impacto em mim. 

Então, comecei a avaliar em quais momentos durante o curso de Pedagogia tratamos das 

questões raciais. 

 Foi quando me atentei em algo muito interessante. Na maioria das vezes em que se 

tratava de assuntos direcionados às questões raciais, o professor era negro. Como a quantidade 

de professores negros era mínima, falava-se pouco. À vista disso, comecei a ler o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), apresentdo no Anexo 6. O documento, naquela época, era do ano 

de 2006, ou seja, três anos após a lei nº 10.639/03 se tornar oficial. Portanto, deveria constar 

no currículo a disciplina sobre “relações étnico-raciais”, mas não encontrei.  

 Como escopo principal, a pesquisa tem o foco de analisar como e quando se deu a 

inserção da temática étnico-racial no currículo do curso de pedagogia dentro do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES).  

No mês de janeiro de 2018 estive no Departamento de Ensino Superior do INES para 

ter acesso ao PPC 2017, porém, o professor Alberto me informou que o documento já estava 

pronto, entretanto ainda indisponível para análise. Utilizei algumas informações do PPC de 

2006 no qual já havia identificado à ausência da disciplina que se refere às relações étnico-

raciais. 

 Observei a necessidade de que é preciso analisar como ocorreu a inserção da Lei nº 

10.639/03 dentro do curso aqui pesquisado e investigar quais foram às resistências que 

surgiram nesse embate. Quem vivenciou tais questões? Quais são as respostas narradas acerca 

dos conflitos que se levantaram? São muitas as perguntas que ao longo dos séculos foram 

fazendo parte de uma naturalização. 

Em busca do surgimento desses dados, me propus a participar do grupo de estudos do 

professor Rogério que, em um momento dentro da sala de aula, mencionou essa questão. 

Indignado, narra que foi preciso brigar para que fosse inserida a disciplina dentro do currículo 

no PPC de 2017. Como afirmação a conjectura anterior, esse professor é negro. 

Em visão a um contexto educacional, que formam pedagogos para atuar desde a 
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educação infantil, percorrendo todo o ensino básico, e, entendendo que o INES é uma 

instituição que prima pela consolidação basilar da formação docente, capacitando-os para 

atuar na educação de surdos. É importante considerar a atuação do professor em sala de aula, 

com conhecimentos específicos empetrados na disciplina étnico-racial que, contribui no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Isso porque, quando falamos em diversidade e relações raciais, os alunos atribuem os 

significados desses temas com imagens e considerando as que constam nos livros didáticos, o 

processo de exclusão e manutenção do racismo continua perpetuado em muitos livros como 

informação para os alunos. 

As diversidades existentes na sociedade merecem ser visibilizadas e disseminadas. Por 

esse motivo, a pesquisa propõe essa análise no currículo, para tornar esse trabalho palco para 

os alunos negros surdos se tornarem protagonistas nessa história, investigando como eles 

percebem o assunto sendo abordado em sala de aula. 

Os capítulos que direcionam esta pesquisa estão organizados da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo, pretendo apontar para a educação de surdos e sua história tendo como 

principal referencial teórico a historiadora Solange Rocha, que atua na área da surdez. Através 

do “Panorama da Educação de Surdos no Brasil” de 2015, realizado pelo Instituto Nacional 

Anísio Teixeira (Inep) e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) no ensino superior e básico, temos a informação sobre qual a condição 

atual da educação dos surdos por meio do censo demográfico. 

Ressalto as filosofias usadas na educação de surdos, construídas historicamente, 

conhecendo, assim, suas lutas e conquistas. Para dialogar sobre tais questões, utilizo: a Ata do 

Congresso de Milão, de 1880; a Lei n.º 10.436 de 2002 e o Decreto n.º 5.626 de 2005; além 

das obras de Goldfeld (2002), Soares (2010), Damazio (2007) e Ciccone (1996),entre 

outros.Trago também uma discussão sobre a invisibilidade do  negro surdo dentro do 

Instituto, visto que sua identidade e histórias não são contadas.  

No segundo capítulo, o intuito é narrar  quais os caminhos metodológicos percorridos 

durante a pesquisa, refletindo sobre cada descoberta com pesquisadores do cotidiano, as 

incertezas nesse percurso e suas mudanças. O arcabouço teórico segue com: Alves e Garcia 

(2008), Certeau (2014), Andrade (2011), Ribeiro; Souza; Sampaio (2018), entre outros, nesse 

processo.  

Nesse sentido, o caminho para o terceiro capítulo da pesquisa segue com as conversas 

permanentes entre professores e alunos sobre direito, cidadania e racismo no contexto 

educacional, através das narrativas sobre as práticas pedagógicas nos/dos/com os cotidianos. 
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A investigação acontece nas reuniões do Grupo de Estudos sobre Racismo e Surdez (GERES) 

do INES, de qual participo atualmente como colaboradora, e nas aulas de Relações Étnico-

raciais da disciplina de Direitos Humanos que consta na grade curricular desde 2017, aplicada 

apenas ao sexto período.  

Enfim, trago as narrativas de participantes do grupo de estudos GERES que debatem 

as questões raciais, gênero e classe. E como esses conflitos não são debatidos. Assim, sigo 

para as redes de conhecimentos que são formadas pelos praticantes nesse processo que estão 

dando forma ao currículo com suas indagações dentro e fora da sala de aula como sujeitos que 

são praticantes do grupo e estudam no curso de pedagogia.  

Buscando na investigação entender como e quando aconteceu à inserção dessa 

temática no currículo para uma formação inicial antirracista na formação de professores, 

discutirei com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997), Souza (2008), Santos 

(2001), Munanga (2005), entre outros, sobre o combate ao racismo, práticas pedagógicas 

antirracistas e as suas contribuições, a fim de aprimorar o trabalho com a pluralidade cultural 

no contexto educacional, respeitando e valorizando as diferenças.  

 

 

O antes, o agora e o depois... 

 

O processo de tessitura deste trabalho se deu não somente no momento em que 

comecei a escrevê-lo, mas no percurso que tenho caminhado junto aos sujeitos – participantes, 

não participantes, os intrusos, os que questionam, entre outros. 

Foi preciso para a contrução desta pesquisa, abolir conceitos, teorias e aprendizagens 

que se construíram ao longo da minha vida, para hoje estar imersa na academia. De acordo 

com Certeau (2014a), as experiências particulares, solidariedades e lutas organizam o espaço 

onde essas narrações abrem um caminho. Os meus pensamentos se direcionaram em busca de 

um enfrentamento contra toda a dominação exercida sobre a minha vida. 

Hoje, quando reflito sobre as questões que Certeau (2014b) relata sobre a 

marginalidade de uma maioria, entendo o que aconteceu comigo. Moradora da baixada 

fluminense, sempre aprendi desde muito pequena o que significava ter uma marca.  

Márcia Goldfeld (2002) escreve que toda marca sobre a vida do ser humano, diferente 

do que a sociedade já estava acostumada, tornava essa pessoa amaldiçoada. A sociedade vai 

rotular as pessoas e suas diferenças como superiores ou inferiores, ou portadoras de algum 

problema. É necessário, refletir sobre os efeitos que são discriminatórios na vida das pessoas, 



26 

 

pois estes negam ao indivíduo a possibilidade de fazer parte da humanidade na qual se 

encontra inserido.  

Essa negação se estende ao lugar que você mora, à sua cor, à Instituição onde estuda, 

entre tantas outras coisas, que qualificam o ser humano. Desde a minha adolescência, aprendi 

que muitas coisas eram restritas para a classe popular. E o meu silêncio me tornou invisível e 

submissa. Então, os anos foram se passando, e ao chegarà juventude,  como quase todos do 

meu convívio, logo, fomos para o mundo do trabalho. Eu achava que nunca conseguiria cursar 

uma faculdade, pois era muito onerosa e eu pensava que só as pessoas que faziam cursos 

preparatórios poderiam passar. 

Acabei o Ensino Médio em 1998, e só retornei aos bancos escolares em 2012, no 

Instituto Nacional de Educação de Surdos, no curso de Pedagogia. Atualmente, participo da 

linha de pesquisa dos Estudos do Cotidiano da Educação Popular do Mestrado Acadêmico da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). Ainda hoje, quando relato minha experiência, a 

primeira pergunta que me fazem é: Como você conseguiu? É muito difícil? – como se o ser 

humano fosse limitado. Na verdade, nós nos limitamos por não conhecermos nossos direitos. 

É nesse contexto, que estou adentrando na pesquisa, imergindo nesse universo, de 

forma que as palavras deixam marcas e as ações trazem os vestígios. Garcia (2003) afirma 

que os encontros ocorrem e os imprevistos, não raros, são decisivos. Assim, sigo para o 

depois com os cotidianos, nesse emaranhado de questões que estão por vir e se desvelar nessa 

trajetória. 
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CAPÍTULO I 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL 

 

As temáticas ligadas às questões sociais, inclusivas e raciais ganham destaque. A 

mídia, a sociedade e o governo, passam a discuti-las, e surgem políticas de 

democratização, inclusão e ações afirmativas que cada vez mais ganham força.  

E, com a cobrança de grande parte da sociedade, como atores, políticos, 

escritores dentre outros, que detém certos poderes e influências, e passam a exigir 

políticas de democratização da educação, melhorias sociais, de meio ambiente, através 

de movimentos, que tiveram força, forma aprovadas algumas leis, que beneficiam ações 

à população que está submetida à margem de uma sociedade racista e preconceituosa. 

Algumas conquistas pelos direitos dos surdos começaram em 2002, quando foi 

promulgada a Lei de Libras n.º 10.436, que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.626 de 

2005, e tem por preponderância garantir como meio legal a comunicação em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), sendo considerada como uma forma de expressão e 

comunicação visual-motora que possui estrutura gramatical própria e sistema 

linguístico.  

Desta forma, algumas dessas consquistas serão ressaltadas no decorrer deste 

capítulo, permeando um aporte do panorama sobre a educação de surdos dentro do 

contexto brasileiro e principalmente ressaltando o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos. 

 

 

1.1 PANORAMA SOBRE A EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

No ano de 2017, o INES completou 160 anos de existência. A SECADI, 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), felicitava o Instituto por sua relevante e 

necessária contribuição para o “Panorama da Educação de Surdos no Brasil”, um estudo 

do Inep (2015), que proporcionou ao INES um mapeamento regional e nacional sobre o 

quantitativo de pessoas surdas que estão inseridas nas escolas. Essa estatística serve 

para mensurar números de matrículas e através desses dados poderão ser implantadas e 

formuladas políticas públicas governamentais para a educação de surdos no Brasil.  

As escolas devem oferecer desde a educação infantil até o ensino superior um 
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ambiente linguístico favorável para êxito no ensino. É um direito dos surdos e de seus 

familiares estarem inseridos em um ambiente bilíngue, desde que essa seja a sua 

escolha. A lei ainda deixa especificado que é preciso investir na formação de 

educadores bilíngues Libras-Português para a educação básica, graduando intérpretes e 

tradutores. 

Contudo, nem sempre os surdos e os portadores de necessidades especiais foram 

considerados sujeitos de direitos na legislação brasileira. Dirceu Esdras e Bruno Galasso 

(2017) trazem essa confirmação quando relatam que, pela primeira vez, os censos do 

Nível Superior e da Educação Básica estão registrando a situação dos estudantes surdos 

no Brasil. Tais dados foram coletados de instituições municipais, estaduais, federais e 

particulares pelo Inep (2010-2015), a fim de mostrar como a educação de surdos tem se 

desenvolvido nas regiões do país. 

Segundo o censo do MEC que se encontra no Panorama da Educação de Surdos 

do Ensino Superior (2010), em todo o território brasileiro há 9,7 milhões de pessoas 

com deficiência auditiva. No país, 7.131 pessoas com deficiência auditiva, surdas ou 

surdocegas estão matriculadas no ensino superior; na educação básica, esse quantitativo 

é de 63.613 alunos matriculados. A região Sudeste apresenta a quantidade de 2.613 

matrículas de estudantes no ensino superior e na educação básica há 22.614 discentes. 

Já no Rio de Janeiro, esse número é de 445 matrículas no ensino superior e 4.149 no 

ensino básico (BRASIL, 2010). 

A partir dos dados apresentados nos quadros a seguir é possível perceber a 

dificuldade para a inserção dos alunos nas redes de ensino federais, municipais e 

estaduais.  
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Quadro 1-Dados de alunos surdos, deficientes auditivos e surdocegos no Ensino Superior 

Alunos Surdos, deficientes auditivos e surdocegos com matrículas ativas no Ensino 

Superior 2015 

Categoria 

Administrativa 

Deficientes 

auditivos 

Surdos Surdocegos Total % 

Estadual  240 55 3 298 4,2 

Federal 1.395 368 40 1.803 25,3 

Municipal 23 21 0 44 0,6 

Privada 3.716 1.206 64 4.986 69,9 

Total 5.374 1.650 107 7.131 - 

Fonte: Panorama da Educação de Surdos no Ensino Superior 2017 de Esdras e Gallasso (2017). 

 
 

Quadro 2 -Dados de alunos surdos, deficientes auditivos e surdocegos no Ensino Básico  

Alunos Surdos, deficientes auditivos e surdocegos com matrículas ativas no Ensino 

Básico2015 

Categoria 

Administrativa 

Deficientes 

auditivos 

Surdos Surdocegos Total % 

Estadual  13.141 11.412 134 24.687 38,8 

Federal 427 451 5 883 1,4 

Municipal 17.358 12.441 229 30.028 47,2 

Privada 4.716 3.223 76 8.015 12,6 

Total 35.642 27.527 444 63.613 - 

Fonte: Panorama da Educação de Surdos no Ensino Superior 2017 de Esdras e Gallasso (2017). 

 

O censo traz informações sobre a atual situação da educação de surdos no Brasil. 

Tais dados se estendem não só aos pesquisadores da área da surdez, mais também 

possibilita a toda a sociedade ter conhecimento sobre a situação educacional dos surdos 

no país. 

Mesmo com a presença de alunos surdos nas instituições de ensino, sabe-se que 

a língua é uma barreira e a falta de informações aumenta a insegurança docente em lidar 

com alunos surdos, impedindo o crescimento deles nas instituições. Existem leis que 

amparam os direitos dos surdos, como a Portaria n.º1.679, de 2 de dezembro de 1999, 

que descreve: 
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[...] alunos com deficiência visual, compromisso formal da instituição de 

proporcionar, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, 

sala de apoio contendo: máquina de datilografia braile, impressora braile 

acoplada a computador, sistema de síntese de voz; gravador e fotocópia que 

amplie textos, luvas, réguas de leitura [...]. Para alunos com deficiência 

auditivaquando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização deprovas[...] materiais de informações 

aos professores para que se esclareça a especificidade linguística (BRASIL, 

1999).  
 

Ao analisar a portaria n.º1.679, que menciona os direitos para alunos com 

deficiência auditiva, é importante ressaltar que a presença do interprete será efetivada 

para o aluno quando necessário. Então, partindo do pressuposto de que a Libras é a 

língua materna do surdo e este se encontra inserido em um ambiente de comunicação 

oral, a presença do interprete é fundamental. 

 

 

1.2 CRIAÇÃO DO INES NO SÉCULO XIX 

 

A história da educação de surdos no Brasil está entrelaçada com a do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES)
2
. Essa trajetória teve seu início em 1855, 

quando o professor francês, E. Huet, diretor do instituto de surdos-mudos de Bourges, 

em Paris, apresentou ao imperador D. Pedro II um relatório em forma de carta, em 

francês, com a finalidade de fundar uma escola para surdos no Brasil, sendo este omarco 

inicial da história da educação de surdos no paíse também um dos marcos da Educação 

Especial. 

De acordo com César Delgado (2002),E. Huet nasceu em Paris, no ano de 1822, 

e ficou surdo aos 12 anos de idade, depois de ter contraído sarampo. Segundo a 

historiadora e pesquisadora Solange Rocha (2010), era comum que surdos formados na 

Europa disseminassem seus conhecimentos, ajudando a fundar estabelecimentos para 

seus semelhantes. No período de 1781 a 1851, estava sendo fundada a primeira escola 

de surdos na América do Sul.  Então, acredita-se que essa era uma tendência da época. 

Na carta ao Imperador, Huet expõe duas sugestões para a criação do Instituto, 

pois segundo ele, uma grande quantidade de surdos era oriunda de famílias pobres e não 

poderiam pagar por suas despesas referentes à educação. O Instituto poderia ter um 

âmbito de instituição particular, através de doação de bolsas, e de caráter público, sendo 

os gastos assumidos pelo governo. Nessa carta, Huet menciona ter dirigido outro 

                                                   
2 O INES está localizado à Rua das Laranjeiras, nº 232, bairro das Laranjeiras – Rio de Janeiro-RJ. 
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Instituto em Paris com as mesmas condições que relata ao Imperador D. Pedro II, e que 

assim poderiam aumentar a quantidade de alunos com as bolsas de estudos. 

Segundo o documento “Almanak” (1856), a escola de surdos no Brasil começou 

a funcionar no espaço educacional do Colégio de M. de Vassimon, em primeiro de 

janeiro de 1856
3
, como um modelo de escola privada, situada à Rua dos Beneditinos, n.º 

8, Rio de Janeiro. Transferiu-se a data de sua fundação porque no artigo 7.º do Decreto 

n.º 6.892, de 19 de março de 1908, a promulgação da Lei n.º 939, de 26 de setembro de 

1857, artigo 16º, inciso 10, explicita que o Império passaria a subvencionar o instituto.  

Rocha (2010) menciona que o Instituto teve seu início no Colégio M. de 

Vassimon, porque Huet tinha um elo com a família Vassimon. O “Almanak”(1856) 

explica, ainda, como funcionava o colégio, onde os alunos deveriam estar com idade 

entre 7 e 16 anos, e ter a carteira de vacina, para que fossem matriculados no Collégio 

Nacional dos Surdos Mudos. Seu foco principal era de conhecimentos agrícolas para os 

meninos, pois eram as características do país no momento, observando as mesmas 

exigências para as meninas, com a responsabilidade de organizar uma sociedade voltada 

à senhoras distintas que ofereciam o trabalho com as agulhas.  

O Colégio era de natureza mista, mas, a educação das meninas seria mantida sob 

a responsabilidade de Madame Vassimon e suas filhas. Mesmo com o acolhimento de 

ambos os sexos, os alunos realizavam tarefas separadas. Os refeitórios eram separados e 

os dormitórios diferentes. Os meninos eram de responsabilidade do Diretor da 

Instituição e das meninas se responsabilizava a esposa do Diretor.  

O curso no contexto de estudos apresentava o programa de ensino que se 

baseava em escrita e leitura; elementos da língua nacional gramática; noções de religião 

e dos deveres sociais; catecismo; aritmética; geografia; história do Brasil; história 

sagrada e profana; desenho e escrituração mercantil. 

Conforme o registro no “Almanak” (1856) – documento que eu li no acervo do 

INES – mais também consta essa informação no livro do INES, o colégio seria 

destinado à regeneração intelectual e moral dos surdos-mudos brasileiros. O curso tinha 

a duração de seis anos, contendo uma proposta desde seu início com um ensino 

profissionalizante. 

 

“A casa atual não está em condições higiênicas favoráveis à saúde dos 

alunos... As camas apertadas uma contra a outra o mais perto possível; eu 

                                                   
3 A fundação aconteceu em 1856 e assim foi tida como a data de 1º de janeiro de 1856, até que houve a 

mudança para 1857, devido a sersubvencionado pelo Império. 
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mesmo me vejo obrigado a dormir fora por falta de espaço, e como os meus 

exercícios acontecem num salão, o uso do giz e dos quadros cobre os móveis 

de uma poeira que as deteriora” (ROCHA, 2010, p. 30). 

 

Os comentários descritos por E. Huet expõem que era necessário construir um 

local apropriado para atender às necessidades dos alunos naquele momento. Apesar de 

ter iniciado naquele local, o espaço cedido não era propício, devido à falta de conforto 

nas acomodações e estruturas. Como também não seria permitido aumentar o tempo de 

aula no Colégio Vassimon, os horários seriam de 10 às 12h e das 15 às 17h.  

Rocha (2010) registra que Huet havia relatado para a Câmara de Deputados que 

era necessário um investimento na educação de surdos-mudos no Brasil, assim como foi 

beneficiado o Instituto de Cegos. Então, o senhor Marquês de Abrantes
4
, como 

presidente da Comissão Diretora do Instituto
5
 ficou responsável por acompanhar tal 

processo. 

Logo, após um ano e meio depois da solicitação de Huet, foi finalmente 

estabelecido à Escola de Surdos-Mudos no Morro do Livramento, conforme mostra a 

figura 1, com respaldo na aprovação da Lei n.º 939, de 26 de setembro 1857, que 

estabilizava as despesas e contava com a receita do Império. Oinciso 10 do artigo 16º da 

citada lei estabelece: 

 

Conceder, desde já ao instituto dos Surdos-Mudos a subvenção annual de 

5.000$000, e mais dez pensões, também annuaes, de 500$000 cada huma, a 

favor de outros surdos-mudos pobres, que nos termos do Regulamento do 

mesmo Instituto, foram aceitos pelo Director e Commissão e approvados pelo 

governo (BRASIL, 1857). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Antes de ser inserido na comissão, Marquês de Abrantes já tinha uma ligação com a família imperial. 

Em 1827, a convite de D. Pedro I, foi eleito deputado constituinte, logo Ministro da Fazenda e depois 

Ministro dos Estrangeiros. Formado em direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, no ano de 

1829. Em sua vida recebeu diversos títulos de nobreza. 
5 A comissão era composta também por: Marquês de Olinda, Marquês de Monte Alegre, Conselheiro de 

Estado Eusébio de Queiroz, Abade de S. Bento, Provincial do Carmo, Reitor Dr. Manoel Pacheco da 

Silva e Conego Fernandes Pinheiro. 
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Figura 1 - Instituto Nacional de Educação de Surdos 

 

Fonte: Arcevo Histórico INES. 

 

Assim sendo, com a aprovação da Lei, Marquês de Abrantes começou a realizar 

um trabalho de tornar público que a educação de surdos-mudos estava acontecendo no 

Instituto que no momento se chamava Collégio Nacional para Surdos-Mudos de ambos 

os sexos. Esse trabalho disseminaria tal informação para toda a sociedade e 

provavelmente as famílias e os responsáveis por pessoas surdas, poderiam procurar uma 

educação que atendesse às necessidades dos surdos-mudos na época.  

A preocupação de se ter mais alunos surdos era porque, conforme Rocha (2010), 

estavam matriculados, na época, apenas 19 alunos, sendo 13 meninos e 6 meninas. As 

províncias estavam divididas entre 12 alunos do Rio de Janeiro, sendo 1 de Niterói e 3 

irmãos (2 meninos e 1 menina) de Barra Mansa, 2 alunos de Minas Gerais, 1 aluno de 

São Paulo. O documento que menciona o quantitativo de alunos no Instituto é intitulado 

“Imperial Instituto dos Surdos-Mudos: mapa do pessoal ensinado no Instituto”, datado 

de 1858 e informa o nome, idade, naturalidade, condição de admissão, data de 

admissão, comportamento de inteligência dos alunos, entre outras questões. 

Como o Instituto era o único colégio em toda extensão do Brasil, com ensino 

para surdos, recebia alunos de outros países, inclusive alguns europeus para tal 

educação, representando uma Instituição de referência na Educação de Surdos. Com a 

presença de um professor francês, a língua de sinais utilizada pelos surdos tinha grande 
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influência da língua de sinais francesa. Isso aconteceu devido à falta de formação de 

profissionais especializados na educação de surdos no Brasil. Sendo assim, professores 

surdos de toda Europa viajaram o mundo na intenção de educar os surdos-mudos e 

dissiminar essa língua. 

Huet esteve presente na educação de surdos-mudos no Brasil como diretor de 

1856 a 1861. Com sua saída, o Marquês de Abrantes realizou uma reunião, combinando 

com Huet uma indenização e, por ser fundador da primeira escola de surdos no Brasil, 

ele também recebeu reconhecimento pelo Império. Com isso, Huet receberia uma 

pensão anual. De acordo com Rocha (2010), Huet se retirou do Instituto devido a 

conflitos com sua esposa que prejudicavam o trabalho do Diretor na Instituição. Tais 

acontecimentos foram registrados no documento Almanak
6
 de 1898, Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores, Memória XXV. 

Após a saída de Huet, havia um professor se especializando no Instituto de 

Surdos, na França, para tomar posse da cadeira de Diretor no Instituto. No entanto, a 

instituição não poderia ficar sem um diretor, e ficou sob a responsabilidade do Frei João 

do Monte do Carmo que, de acordo com Rocha (2010), logo se afastou do cargo devido 

a problemas que o instituto apresentava. 

Tais questões estão registradas no livro “O INES e a Educação de Surdos no 

Brasil” em 2008, que registra em torno de 1859, as provocações a cerca da disciplina e 

preocupações com relação à economia, a questão da moralidade e até os graves conflitos 

que Huet e sua esposa causaram. Além de problemas internos a cerca moralidade dentro 

do instituto. Então, sob a solicitação do diretor do Instituto de Cegos e com o apoio do 

Marquês de Olinda, o senhor Ernesto do Prado Seixas ficou com a responsabilidade 

sobre o instituto. 

Chega, ao Brasil,em julho de 1862, o professor contratado Dr. Manoel de 

Magalhães Couto, que se tornara o novo diretor do Instituto, porém com um trabalho 

que se apresentou insatisfatório para Fernando Torres, o então Ministro do Império. 

Nesse período, foi registrado em relatório pelo chefe da Sessão de Secretaria do Estado, 

Dr. Tobias Leite, que no ano de 1868não havia ensino e sim um lugar que servia de 

asilo para os surdos, sendo assim, o Dr. Manoel foi exonerado do cargo. 

Após essa exoneração, quem assumiu o cargo como interino foi o Dr. Tobias 

Leite. Isso se prolongou até 1872, quando sua nomeação como diretor efetivamente 

                                                   
6 Almanak documento disponível no site CENTER FOR RESEARCH LIBRARIES (CRL) é utilizado para 

conhecimento histórico dos 1800. 
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aconteceu. Tobias Rabello Leite era médico sanitarista, filho do capitão Tobias Leite, 

proprietário do Engenho de São Bento, em Laranjeiras. Tobias foi o primeiro Ministro 

da Instrução Pública e, como médico, verificou que havia um surto de febre amarela no 

Hospital dos Estrangeiros do Rio de Janeiro. 

Nesse período, o Instituto era de responsabilidade do Império, conforme está 

registrado no relatório de 12 de abril de 1880. O diretor Tobias Leite, deixou escrito que 

o Instituto de 1856 a 1861 era uma empresa particular; de 1861 a 1868 funcionou como 

estabelecimento subvencionado pelo governo sob a direção de uma comissão composta, 

segundo registro em relatório, por homens eminentes; e de 1868 a 1879 torna-se 

estabelecimento público. Então, ficou registrado que, como estabelecimento particular, 

recebeu 24 alunos, como subvencionado 16, e como instituição pública 55. 

 Durante a gestão de Tobias Leite, a demanda de alunos surdos no instituto 

crescia cada vez mais e o diretor explica que era necessário criar outros institutos para 

corresponder à grande quantidade de surdos no país. Segundo a historiadora Rocha 

(2010), o instituto podia atender no máximo 20 alunos. 

Foi nesse período, que a comunicação gestual, ou seja, a Língua Brasileira de 

Sinaisfoi disseminada em todo o Brasil. Isso aconteceu com o empenho dos alunos que 

aprendiam no Instituto e, ao retornarem para suas casas, propagavam a Libras. Outra 

forma de divulgação aconteceu com publicações a partir de 1875, por um ex-aluno 

Flausino José da Gama. Esse ex-aluno, com surdez congênita, teve sua imersão no 

instituto em 1º de julho de 1869. Conforme Rocha (2010) descreve, durante a direçãode 

Tobias Leite, Flausino desenhou o primeiro dicionário de língua de sinais produzido no 

Brasil. O documento original encontra-seno acervo da Biblioteca Nacional. 

Um dos objetivos do diretor Tobias Leite era oferecer a instrução 

profissionalizante para o aluno, fundamental para a sua sobrevivência e autonomia. É 

importante lembrar que esse ensino era primário e agrícola, pois esta era a característica 

do Brasil naquele momento. O instituto tinha um terreno vasto, logo, foi separado um 

lugar para trabalhar tais atividades.  

O objetivo, portanto, não era a formação de homens para a academia, e sim de 

pessoas com uma profissão, interagindo com a sociedade, prontos para o mercado de 

trabalho. O diretor relata que era importante o surdo se apropriar de uma língua para 

facilitar a sua comunicação com o mundo. No Instituto, os alunos surdos poderiam se 

expressar e desenvolver sua língua materna, contudo, a educação de surdos passaria por 

muitas mudanças: 
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Existem no Instituto duas alunas que se aproximam da puberdade. Chegando 

a esta idade, sou de opinião que sejam retiradas do Instituto, embora não 

tenham como terem concluído a instrução litterária porque sem 

inconvenientes não podem n’elle continuar a residir (ROCHA, 2010, p. 55). 

 

 

Sob a direção de Tobias Leite, houve a mudança no internato para a educação de 

surdos. Apesar de o instituto ser criado como uma instituição mista, na trajetória do 

diretor Tobias Leite como responsável, permaneceu com as alunas que já haviam sido 

matriculadas no instituto. Logo, como ressalta Rocha (2010) o diretor concordava com a 

saída das alunas surdas do instituto. Por esse motivo o colégio sofreu uma grande perda.  

Aconteceu à saída da professora D. Amélia Emília da Silva Santos, porque não 

seriam mais necessários seus serviços, já que não haveria mais meninas no instituto. Ela 

era responsável pela educação das meninas. Somente em 1930, após algumas mudanças 

sobre a educação de surdos, que acompanharemos adiante, aconteceo retorno das alunas 

surdas. 

Apesar das mudanças que foram realizadas no Instituto com o passar dos anos 

uma das que mais prejudicou os surdos foi a que aconteceu após o Consgresso de 

Milão. Ao meio dia, de 6 de setembro de 1880, representantes de vários países se 

reuniram em Milão, na Itália. Nesse dia, realizou-se um Congresso Internacional para 

discutir sobre a Educação dos Surdos-Mudos de todos os países. Contudo, a reunião foi 

suspensa por motivo de atraso, até o dia seguinte, às 9h30 da manhã. Na terça-feira, 7 de 

setembro de 1880, começa a reunião com as Atas do Congresso. Foram realizadas 

leituras de documentos referentes aos assuntos que seriam tratados no evento. Então, o 

comitê organizador avançou para a discussão com ênfase sobre “Métodos”. 

As questões que foram decididas no congresso de Milão, circularam por toda 

América Latina, Europa e EUA. A escolha pelo projeto da aquisição da fala, pelo 

método oral, aconteceu devido ao que havia de mais atual naquele momento, embora 

fosse à última proposta decida no Congresso em Milão, desde 1880. Rocha (2010, p. 

85) ressalta que, “naquele período, o instituto trabalhara com sinais e fala com foco na 

escrita, e que na verdade, os sinais nunca se abstraíram da vida dos surdos e a 

comunicação continuava acontecendo em muitos momentos, mesmo que em segredo”.  

Além da prevalência do ensino ser primário, o diretor Tobias Leite defendia a 

instrução da língua escrita como necessária para a articulação na sociedade. Porém, no 

ano de 1883, o diretor Tobias Leite e o professor Dr. Menezes Vieira tiveram um 

discussão sobre o que ocorreu no Congresso de Milão, em 1880, e suas opiniões eram 
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opostas.  

Segundo Maria Cecília de Moura (2000) o Dr. Menezes Vieira, tinha como foco 

o ensino da língua oral, enquanto o Dr. Tobias Leite, defendia a linguagem articulada. 

Tobias Leite, nascido em São Luís do Maranhão, em 1848, tinha como especialidade 

médica a área da otorrinolaringologia. Ainda muito jovem no ano de 1871, o estudante 

de medicina, assumiu como professor a disciplina de linguagem escrita do instituto. 

 

 
Em 1883, foi iniciado o ensino da “linguagem articulada” [...] não haviam 

obtido nenhum rendimento com este treinamento enquanto que o ensino 

através da escrita havia se mostrado útil. Por esta razão, em 1889, o Governo 

ordenou que o ensino da “linguagem articulada” fosse feito apenas para 

alunos que pudessem se beneficiar, a critério do professor e do diretor sem 

que existisse prejuízo à instrução da linguagem escrita. O Dr. Viera era um 

oralista fervoroso, e insatisfeito com a decisão pediu jubilação em 1890. Para 

o Dr. Tobias Leite não se devia adaptar o aluno ao método, mas método ao 

aluno (MOURA, 2000, p. 82). 

 

 

 

Antes deinseriro ensino de língua articulada, durante 7 anos no Instituto, o 

professor Menezes Vieira viajou pela Europa com o intuito de trazer conhecimentos que 

fossem contribuir para o ensino da educação de surdos. Menezes Vieira começou em 

1882, estendendo-se até 1889 quando, o diretor Dr. Tobias Leite encaminhou um oficio 

para o governo, anunciando que os alunos inseridos no programa de linguagem 

articulada não conseguiram reter nenhum conhecimento.  

Entretanto, os alunos que frequentaram a classe de linguagem escrita estavam 

com desempenho superior. Com a saída do professor Menezes Vieira e também a morte 

de Tobias Leite no ano de 1896, o professor Joaquim Borges Carneiro assumiu a 

direção até fevereiro de 1897 e, depois dele, de acordo com Rocha (2010), tomou posse 

o Dr.João Paulo de Carvalho. 

O Instituto passou por muitas mudanças na direção e nas questões políticas. Em 

uma conversa informal com a historiadora Solange Rocha, fica evidente que muitas são 

ainda as lacunas a serem preenchidas ao longo desse processo de construção histórica 

do INES. 

O problema esbarra no fato de haver poucos pesquisadores interessados na área 

da surdez e interessados principalmente em se aprofundar nesse processo sócio-

históricode construção da instituiçãoe da história da inclusão desses surdos-mudos na 

sociedade, bem como, na busca de igualdade, que marca uma sociedade que os viam 

como seres excludentes e de forma discriminatória, dando origem ao termo preconceito. 
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1.3 FILOSOFIAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

1.3.1 Oralismo 

 

A discussão sobre o oralismo que aconteceu em Milão no ano de 1880 analisou 

qual a metodologia de ensino mais adequada para os surdos. Para tal decisão, era 

preciso levar em consideração o desenvolvimento mental e social dos surdos. A partir 

disso, as questões levantadas pelo congresso foram às seguintes: 

 

1. Relate as vantagens do Método de Articulação em contraposição ao 
Método de Sinais e vice-versa. 

2. Explique em que consiste o Método Oral Puro e mostre a diferença entre 

este e o Método Combinado. 

3. Defina exatamente o limite entre os chamados Sinais Metódicos e os 

Naturais.  

4. Qual é o meio mais natural e efetivo pelo qual o surdo os surdos-mudos 

poderão adquirir, sem dificuldade, sua própria linguagem? 

5. Quando e como a gramática deve ser usada no ensino da linguagem? 
Deve ser usada a linguagem articulada ou a de sinais? 

6. Quando os alunos deverão fazer o uso de manuais ou livros? Em que 

disciplinas devem ser suprimidas? 

7. Não deveriam fazer parte integral da educação do aluno surdo-mudo 

atividades básicas de desenho, isto é, desenho à mão livre? 

8. Que quantidade de conhecimento um surdo-mudodeve alcançar em 

diferentes matérias de estudo, em um determinado período de tempo 

(primeiro pela articulação e segundo por meio de gestos)? 

9. Através de que sistema educacional se consegue alcançar o melhor 

regime em uma escola de surdos-mudos? (ATAS CONGRESSO DE 

MILÃO, 2011, p. 14). 

 

 

Essas foram algumas perguntas e questões que surgiram e fizeram parte das 

deliberações expostas nas Atas do Congresso em Milão, sendo de grande relevância 

para a sociedade. Constituindo-se embase para a questão central da discussão dando 

preferência ao Método Oral no que se refere ao ensino do surdo-mudo. 

Os participantes presentes estavam de alguma forma, envolvidos com a 

educação de surdos. Professores, diretores, pais entre outros. Cada integrante 

contribuiria com leitura de seu documento, elaborado para o congresso, visando como 

principal objetivo as respostas das questões descritas nas Atas. Foi considerada a 

decisão da maioria dos membros que compareceu ao congresso.  

Tendo em vista que a maior parte representada erade ouvintes, como informa 
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Goldfeld (2002, p. 31), “os surdos estavam em menor quantidade nessa assembléia, a 

estes foi negado o direito de votação”. Após muito debate sobre como seria o método 

para educação de surdos, foi declarado no congresso que: “a preferência seria do 

método oral, ao invés do método de sinais para a educação e ensino do surdo-mudo”. 

Como dito, cada participante poderia ler seu texto produzido para o congresso. O 

mais interessante foi à leitura realizada pela senhora Ackers que descreveu, de forma 

surpreendente, as longas pesquisas que realizou com sua filha surda, em conjunto com 

seu marido. Ambos declararam que o oralismo era o método superior para a 

aprendizagem de sua filha. A repercussão de seu texto foi tão intensa que o presidente 

solicitou sua publicação pelo comitê. 

O Sr.Ackers e sua esposa viajaram pela Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 

Bélgica, Alemanha, Suíça, França e Escócia para analisar como estava acontecendo o 

processo da educação de surdos nos diversos países. Em busca de uma melhor educação 

para sua filha surda, após uma grande jornada por esse ideal, registraram suas 

conclusões: 

 

1º Mesmo os surdos congênitos, que aprenderam por meio da articulação, não 
se esquecem da maior parte dos ensinamentos adquiridos na escola, mesmo 

após seu término. 

2º Os surdos não preferem nem a língua gestual nem a língua escrita à 
articulada, ao conversarem com pessoas ouvintes ou com outras pessoas 

surdas. 

3º A censura, mencionada na pergunta cuja resposta se encontra nessa 
apresentação, só é aplicada aos alunos e professores que praticam formas de 

articulação ilegítimas e imperfeitas, e não ao sistema “Alemão” puro (ATAS, 

2011, p. 121). 

 

 

A decisão pelo oralismo foi baseada em resultados de longas pesquisas sobre os 

surdos-mudos, que antes não estavam frequentando as escolas pela falta de 

comunicação. Com a leitura de lábios eles poderiam compreender o outro e, na 

conversação, obterem o conhecimento. Então, essa foi à decisão para o momento, visto 

por todos como a melhor. Rocha (2010) afirma que um aspecto importante, mais pouco 

lembrado é que a aquisição da língua oral não era para todos. Nesse caso específico, a 

minoria linguística é de surdos.  

 

Esse destaque estaria fundamentado no exame da etiologia da surdez; se 
fosse de natureza congênita, seria mais difícil e pouco indicada a utilização 

do método oral, a de natureza adquirida, era a mais indicada, ressalvando se o 

surdo tivesse a inteligência preservada (ROCHA, 2010, p. 109). 
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O oralismo tinha como objetivo desenvolver a fala da criança surda. Goldfeld 

(2002) explica que a corrente oralista identifica a surdez como incapacidade, podendo 

ser reduzida com a estimulação auditiva. Esse incentivo proporcionaria o aprendizado 

da língua portuguesa, oportunizando a criança surda a uma interação com a comunidade 

ouvinte. O principal intuito era levar o surdo a uma normalidade, ou seja, à 

comunicação com o dito “normal” ouvinte.  

De acordo com as Atas do Congresso de Milão (2011, p. 24), para transformar o 

bebê surdo em um ser humano falante, basta dar a ele o que as nossas mães nos deram: 

a linguagem; e descrevem, ainda, que as nossas ideias são compreendidas somente 

através da fala. 

O processo de alfabetização tradicional por método oral, que foi aprovado no 

Congresso de Milão, pressupõe habilidades de reconhecimento das letras e sons, mas 

essa metodologia de ensino para surdos seria um grande desafio, pois eles não possuem 

experiências auditivas. Mesmo assim, as Atas do Congresso deixaram registradas as 

condições adotadas pela escola e família para que o aluno surdo desenvolva a fala. 

 

1. Que a idade mais favorável para o ingresso de uma criança surda na escola 
é entre oito e dez anos. 

2. Que o período escolar se deve estender, no mínimo, por sete anos. 

Entretanto recomenda-se oito anos. 

3. Que nenhum professor consegue efetivamente transmitir ensinamentos 

pelo Método Oral Puro a uma classe com mais de dez alunos (ATAS, 2011, 

p. 40). 

 

  

 Apesar da aquisição da fala por parte dos surdos, ainda existia um conflito. 

Muitas pessoas se referiam ao Método Alemão que era o oralismocomo mecânico e que 

quando as crianças surdas começavam a falar pareciam papagaios treinados. Um dos 

primeiros propósitos do oralismo era que o professor e o aluno interagissem. Assim 

sendo, no decorrer desse processo, o próximo passo era a interlocução, através da fala e, 

logo, da escrita. 

Compreendo que o ensino da língua falada não é primordial para que o 

desenvolvimento educativo aconteça na vida dos alunos surdos. Com relação ao 

posicionamento da filosofia oralista, Tobias Leite reconhece que a limitação do surdo 

está em sua diferença linguística. Segundo G. Vianna (2004), ainda que o método 

oralista, tenha sido impostos durante o Congresso de Milão, muito surdos, que 
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conheciam os sinais e os tinham como dialetos já estabelecidos, não desanimaram e 

nem se deram por vencidos e continuaram a fazer escondido o uso da língua, 

articulando-se e resistindoao que foi imposto como melhor educação.  

De acordo com Magda Soares (2010, p. 20), “Não basta saber ler e escrever, é 

preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de 

leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente, isso é letramento”. O mundo gira 

em torno de informações que são constantemente compartilhadas com o outro através da 

interação social e, assim, o surdo precisa estar envolvido nesse processo. 

A construção do Brasil e dos brasileiros, ao contrário do que normalmente se 

divulga nos manuais clássicos de história, foi objeto de lutas e confrontos entre projetos 

políticos distintos e de tensões entre sonhos, caminhos possíveis e formas plurais da 

nação e da educação brasileira. 

 

1.3.2 Comunicação Total 

 

 

No século XX, surgiu nos Estados Unidos a comunicação total. Esse 

acontecimento se deu a partir das necessidades dos pais surdos que precisavam educar 

seus filhos surdos, juntando-se à grande insatisfação com o movimento oralista. 

Como afirma Goldfeld (2002, p. 42) “a comunicação total tem uma eficiência 

maior do que a filosofia do oralismo, que permite que o aluno use a língua de sinais e 

outras formas de comunicação, como a leitura labial, expressão facial, corporal e 

diversas maneiras de interagir com o outro”.  

Deve-se levar em consideração que entre crianças surdas com pais ouvintes a 

comunicação se torna quase impossível. Então, essa filosofia contribuiu para a 

compreensão e desenvolvimento infantil dos filhos. Goldfeld (1997) relata que a família 

deveria resolver qual seria a melhor forma de comunicação para seus filhos surdos, uma 

vez que essa criança precisa interagir com a família.  

Na comunicação total, a criança pode usar a datilologia, representada pelo 

alfabeto manual das letras do alfabeto. De acordo com Maria Marta Ciccone (1996): 

 

A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimento 

e a educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método na área 

e seria realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal [...]. A 

Comunicação Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se 

preocupa com ideais paternalistas. O que ela postula isto sim é uma 
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valorização de abordagens alternativas, que possam permitir ao surdo ser 

alguém, com quem seja possível trocar ideias, sentimentos, informações, 

desde sua mais tenra idade. Condições estas que permitam aos seus familiares 

(ouvintes, na grande maioria das vezes) e às escolas especializadas, as 

possibilidades de verdadeiramente, liberarem as ofertas de chances reais para 

um seu desenvolvimento harmônico. Condições, portanto, para que lhe sejam 

franqueadas mais justas oportunidades, de modo que possa ele, por si mesmo 

lutar em busca de espaços sociais a que, inquestionavelmente, tem direito. 

(CICCONE, 1996, p. 6). 

 

Percebemos que a comunicação total não nasce devido ao prejuízo 

proporcionado pelo oralismo na educação de surdos, uma vez que a língua oral também 

é utilizada como recurso comunicativo da filosofia da comunicação total. O. Schindler 

(1988) delimitou a filosofia não somente como uma metodologia, mas também como 

um conhecimento que reúne diversas formas de interação e comunicação na sociedade 

para a pessoa surda. 

É importante destacar que, ao contrário do oralismo, na comunicação total, o 

surdo poderia utilizar sua língua de sinais, misturado a outros recursos para alcançar a 

sua competência linguística. Moura (2000, p. 1) afirma que: “oralização, dentro da 

comunicação total, não é objetivo em si [...] mas uma das áreas trabalhadas para 

possibilitar a integração social do indivíduo surdo”. Essa filosofia não privilegiava a 

oralidade, mais a integração social do sujeito surdo. 

Contudo, acomunicação total não apresentou tanto êxito quanto o esperado, visto 

que o foco da filosofia defendia a aplicação das duas línguas simultaneamente, que era a 

fala e os sinais. O uso dessas duas línguas juntas afetou o aprendizado do aluno surdo, 

uma vez que são duas línguas, com estruturas gramaticais diferentes. Para tentar 

direcionar de forma satisfatória o método escolar dos alunos surdos, surgiu a filosofia 

do bilinguismo.  

 

1.3.3 Bilinguismo na Educação de Surdos 

 

 

A proposta do bilinguismo surgiu em 1990, com a finalidade de proporcionar 

aos alunos surdos uma educação de qualidade, reconhecendo sua especificidade 

linguística-cultural e criando um ambiente linguístico favorável para a aquisição da 

língua de sinais da criança surda. A educação bilíngue tem como objetivo principal 

garantir a capacidade de aprendizagem das línguas envolvidas para a construção de sua 
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identidade linguística e cultural.  

Durante anos, o aluno surdo precisou se adequar às formas de ensino que lhe 

foram impostas, mesmo que a metodologia não apresentasse bons resultados. Ter acesso 

a uma educação bilíngue pressupõe uma ação pedagógica adequada e certamente 

construirá um aprendizado significativo, levando em consideração que, na maioria dos 

casos, o aluno surdo não consegue ter acesso natural à sua 1ª língua (Libras) e ao input 

devido. Isso comprometerá o desenvolvimento biológico, necessário para a criança. Na 

maioria das vezes, os familiares não sabem se comunicar em língua de sinais. Então, o 

bebê fica em um ambiente restrito e a interação com os pais e familiares fica 

impossibilitada pela falta de diálogo. 

 

A Educação Bilíngue de surdos envolve a criação de ambientes linguísticos 

para a aquisição de Libras como primeira língua (L1) por crianças surdas, no 

tempo de desenvolvimento linguístico esperado e similar ao das crianças 

ouvintes e a aquisição do português como segunda língua (L2). A Educação 

Bilíngue é regular, em Libras integra as línguas envolvidas em seu currículo 
e não faz parte do atendimento educacional especializado. Oobjetivo é 

garantir a aquisição e a aprendizagem das línguas envolvidas como condição 

necessária à educação do surdo, construindo sua identidade linguística e 

cultural em Libras e concluir a educação básica em situação de igualdade 

com as crianças ouvintes e falantes do português estabelecido dentro do 

Relatório sobre Política Linguística (BRASIL, 2013, p. 6). 

 

 

 

A inserção de conteúdos de língua portuguesa escrita para alunos surdos se dá 

através do letramento, uma vez que os alunos surdos não possuem experiências 

auditivas. Como ensinar uma segunda língua sem o auxílio de pistas orais para um 

sujeito surdo que ainda não transita fluentemente em sua L1?Como inserir nesse ensino, 

dito “bilíngue”, um profissional desprovido de informações do que seja a surdez e suas 

especificidades? Quando se trata de ensinar a este alunado para se apropriar do 

português na modalidade escrita, o que fazer? 

O processo de construção da escrita pelo aluno surdo não está associado à língua 

oral/auditiva, mas por sua língua materna, Libras, que se encontra presente durante todo 

o processo da escrita, pois o surdo possui uma língua visual-espacial, com estruturas e 

regras gramaticais próprias. Diante dessas especificidades, é importante lembrar que o 

aluno surdo não pode ser estigmatizado como incapaz, mas sim, buscar conhecer os 

meios visuais de ensino. Ao avaliar suas produções textuais faz-se necessário considerar 

que ele é um aprendiz de uma segunda língua. 

Compreende-se, então, que o ensino do português para surdos se caracteriza por 
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práticas de letramento através da utilização de caminhos visuais. O educador tradicional 

é aquele que nega o conhecimento de mundo que o aluno traz consigo no dia a dia em 

sala de aula como um saber necessário para a sua formação. Está inserido em um 

sistema de ensino único, sem variações ou modificações para aperfeiçoamento no 

aprendizado do educando. Com isso, desenvolve-se somente de forma mecânica, 

interferindo diretamente no desenvolvimento cognitivo do educando. 

De acordo com Regina Maria Souza (2000 apud Quadros, R. M. e Lillo-Martin, 

2005, p. 35), se no início do seu desenvolvimento a criança surda tiver oportunidade de 

contar com pais dispostos a aprender a língua de sinais e ter contato com adultos surdos, 

com colegas surdos, ela terá a reciprocidade, ao comunicar-se com língua de sinais a 

dimensão do seu processo educacional será outra. Como cita Souza (2000) “As crianças 

surdas precisam desde cedo ter acesso à sua língua materna, estar imersa nela para obter 

um desenvolvimento educacional satisfatório”. 

 

A psicolinguística se volta para investigações que envolvem diretamente a 

linguagem, não pode omitir-se de verificar, também, os mecanismos mentais 

que se organizam naturalmente sem a interação com os instrumentos 

linguísticos, bem como os produtos resultantes dos processos mentais dos 

indivíduos privados da aquisição de uma língua, especialmente, no que toca 

aos mecanismos em que a presença de uma língua é considerada fator 

indispensável ao desenvolvimento de processos mentais (QUADROS e 

LILLO-MARTIN, 2005, p. 76). 

 

 

Para M. F. Damázio (2007), o bilinguismo é uma proposta educacional que foi 

estruturada após a regulamentação do Decreto n.º 5.626/05. Turmas bilíngues, 

compostas por alunos surdos e ouvintes, professores bilíngues, cuja língua portuguesa e 

a língua brasileira de sinais são utilizadas no mesmo espaço. 

A educação bilíngue precisa proporcionar aos alunos surdos a construção 

linguística de sua língua materna e nesse mesmo espaço educacional oportunizar o uso e 

contato com a sua L2 (língua portuguesa), constituindo-os assim, sujeitos bilíngues. 

Dessa forma, não podemos negar ao aluno surdo o acesso à língua de sinais, pois o uso 

de ambas as línguas no programa escolar desenvolverá suas habilidades e 

potencialidades. Além de proporcionar o acesso à língua nas instituições escolares, 

Fernandes (2006) apresenta uma ideia de bilinguismo para interlocução entre surdos e 

ouvintes se estendendo à comunidade surda e imergindo no meio social. 

O relatório sobre a Política Linguística de Educação Brasileira, defende o direto 

de escolas bilíngues para alunos surdos. O texto mencionado a seguir vincula a Libras à 



45 

 

educação bilíngue de surdos, trazendo como proposta: 

 

4.7 garantir a oferta da educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – 

Libras como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 

de (0) zero a (17) dezessete anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas nos termos do artigo 22 o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, e dos arts. 24 e 30 da convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 

surdo-cegos (BRASIL, 2013, p.5). 

 

 

Portanto, o ensino do português como segunda língua tem como base a língua de 

sinais, pois sem o auxílio de uma língua materna o aluno surdo fica perdido, sem ter 

como construir o pensamento. Por isso, é de grande relevância que o aluno surdo esteja 

imerso em sua língua materna, mas também em língua portuguesa. Esse processo 

possibilita sua socialização e interação para o exercício da cidadania, tornando-o 

protagonista da sua própria história. 

 
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas (BRASIL, 2013, p.35). 

 
 

A escola precisa avaliar suas políticas de ensino e formação de seus docentes, 

pois as falhas com a metodologia e técnicas já impostas no ensino acarretam para os 

discentes a falta de motivação no aprender. É preciso que todos os envolvidos no ensino 

de surdos atentem para esses fatos e reflitam sobre como o conhecimento está sendo 

transmitido e também recebido por nossos alunos no processo de escolarização.  

 

 

1.4 PROBLEMATIZANDO: POR QUE PESQUISAR SOBRE O NEGRO SURDO NO 

INES? 

 

Pesquisar sobre os surdos não é nada fácil, pois envolve questões políticas, 

sociais e culturais que permeiam a sociedade. E se tratando do negro surdo, há duas 

“marcas” um por ser surdo e outro por ser negro. Então, desde que decidi pesquisar a 

história que envolve o negro surdo dentro da instituição, sempre ouvi que seria quase 

impossível fazer essa pesquisa. A autora Lia Vainer Schuman (2014) afirma que: 
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[...] naturalizado o fato de que um número muito pequeno de negros convive 

entre nós, ou seja, naturalizaram que os nossos professores, nossos médicos, 

nossos advogados, nossos psicólogos, nossos senadores, deputados etc., são 

brancos, assim como naturalizam que os pedintes na rua, os lixeiros, os 

catadores, as empregadas, não são brancos (SCHUMAN, 2014, p. 33). 

 

 

Na sociedade brasileira, ser branco é pertencer a uma classe que possui regalias 

e isso é natural. A cor e os fenótipos determinam quais direitos têm o indivíduo. Esses 

privilégios foram preservados até os dias atuais, sendo naturalizados pela elite 

hegemônica. Se a minha cor é branca, segundo Schuman (2014), tenho que manter o 

privilégio branco e a subordinação não branca. Refletindo sobre essa frase, pergunto: 

por que a subordinação precisa ser do não branco? Ter a pele clara proporciona 

privilégios e benefícios. 

Grande foi minha inquietação quando, em um dialógo com a historiadora 

Solange Rocha (2010) implementei o questionamento da carência de trabalhos 

publicados sobre negros surdos. Ela me informou que as pesquisas com tal conteúdo são 

escassas e menciona em seu livro a necessidade de explorarmos esse assunto. 

Rocha (2008) afirma ter algumas imagens de alunos do ano de 1881, que inclui a 

presença de um aluno de ascendência negra, sendo todos os demais brancos. Nesse 

período, o Instituto funcionava como estabelecimento público e, pelo que se pode 

entender, não havia impedimentos por causa da cor. As fotografias dos alunos do 

período do Império estão aguardando a restauração no acervo histórico do INES. Então, 

por esse motivo não foi possível manuseá-las.  

No período imperial, durante o século XIX, era restrita a quantidade de pessoas 

que tinham acesso à educação, os que pertenciam às classes populares, logo eram 

inseridos no mundo do trabalho. Por questões políticas, os negros ficaram afastados dos 

bancos escolares, mas o acesso à aprendizagem da leitura e da escrita, como apontam 

algumas pesquisas, aconteceu no período escravista. Segundo José Gonçalves Gondra e 

Alessandra Schueler (2008) ficam evidentesa existência de formas de educar nas 

instituições escolares e não escolares: 

 

[...] “Tutor e Imperador da Liberdade” conhecido como Preto Cosme7 abriu 

                                                   
7
Cosme Bento e seus seguidores (aproximadamente 2.000 escravos) foram derrotados na repressão. 

comandada por Duque de Caxias à Balaiada, em fevereiro de 1841. Com a maioria dos escravizados 

exterminados, Preto Cosme como era conhecido foi preso. Segundo Engel (2002, p. 591) em 1842, foi 

executado por enforcamento, julgado como líder da insurreição escrava de Itapecuru- Mirim, não tendo 

sido beneficiado pela anistia concedida pelo governo imperial em agosto de 1840 aos balaios, grupos 

liberais que participaram da revolta e não reconheceram Preto Cosme como um dos seus integrantes. 
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uma escola de primeiras letras, localizada na Fazenda Amarela para 

alfabetizar cerca de 3.000 negros fugidos das fazendas ou aquilombados na 

região do Codó. Mais do que a condição de alfabetizador, a breve experiência 

do preto Cosme, ao criar uma escola para os negros insurretos que o 

apoiavam na revolta balaiada, nos faz refletir nas múltiplas formas de 

educação e estratégias de acesso à escolarização e à aprendizagem das letras 

na sociedade oitocentista (GONDRA e SCHUELLER, 2008, p. 221). 

 

 

A Igreja e o Estado não eram exclusivos nos processos educativos. Durante esse 

período mesmo sendo impedidos de frequentarem os bancos escolares, os negros 

demonstraram formas de luta e resistência. Segundo Gondra e Schueller (2008), desde o 

período colonial, organizar-se em grupos sociais e étnicos em busca de seus ideais era 

um alvo para os mesmos.  

O desfavorecimento que recaiu sobre suas vidas nesta época não conseguiu 

anular o sonho de uma vida liberta, pois muitos eram livres na África. O autor Certeau 

(2014a) nos faz pensar que, é preciso jogar com o terreno que lhe é imposto. Tomando 

como base as estratégias que Preto Cosme utilizou para alfabetizar mais de 3.000 mil 

negros em um tempo de opressão, em um contexto desfavorecido de oportunidades. 

De fato, forammúltiplas fases para organização da educação do negro. Então 

nesse acesso participaram os negros escravizados envolvidos. Certeau (2014b) ainda 

nos convida a refletir que, todo o jogo tem uma tática, e nessa o tutor Preto Cosme 

arrisca em uma sociedade racista e escravista, ainda no campo do inimigo, uma vez que 

eram escravizados no Brasil. 

A educação é um direito de todo o cidadão e, sendo assim, é interessante que, 

mesmo com as leis e decretos que impediam os negros de frequentarem os bancos 

escolares, um homem negro no século XIX era considerado “Tutor e imperador da 

liberdade”. A ampliação da instrução pública ocorreu a partir de 1820, em conjunto com 

a construção do Estado independente e do amadurecimento da ideia de formação de um 

novo Império.  

O direito à instrução primária foi sendo estabelecido no decorrer século XIX, 

com base no processo de construção das leis educacionais e dos sistemas de instrução 

pública provinciais. No entanto, em primeiro lugar, os escravos, como não cidadãos, 

eram expressamente excluídos das políticas de instrução oficial. 

Em 1824, a Constituição
 
outorgada, que durou todo o período imperial, 

enfatizava em relação à educação que: “A instrução primária é gratuita para todos os 

cidadãos” e, no artigo 179, parágrafo 32, indicava que as escolas foram criadas com a 
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finalidade de ensinar a ler, escrever e contar. E no artigo 6: 

 

São Cidadãos Brasileiros: 

        I. Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de 

sua Nação. 

        II. Os filhos de pai Brasileiro, e os illegitimos de mãe Brasileira, 

nascidos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Imperio. 

        III. Os filhos de pai Brasileiro, que estivesse em país estrangeiro em 

serviço do Imperio, embora eles não venham estabelecer domicilio no Brasil. 

        IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas possessões, que sendo já 

residentes no Brasil na época, em que se proclamou a Independencia nas 

Províncias, onde habitavam, aderiram á esta expressa, ou tacitamente pela 

continuação da sua residência. 

      V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei 

determinará as qualidades precisas, para se obter a Carta de Naturalização 

(BRASIL, 1824, TITULO 2,  ARTIGO 6). 

 

 

Em uma sociedade que, desde o início das civilizações, carrega a marca das 

desigualdades, esse ensino para as letras se destinava aos filhos da nobreza. Aos pobres 

e livres, a finalidade era ensinar-lhes a ler e contar para o mundo do trabalho. O Ato 

Adicional de 1834 tem sido interpretado por parte da historiografia da educação como 

um obstáculo ao desenvolvimento da educação escolar no Brasil Imperial, devido às 

diversidades regionais e à insuficiência de recursos destinados ao ensino nos 

orçamentos provinciais, ou ainda, em razão do desinteresse das elites políticas 

provinciais na difusão da instrução primária e secundária, ocasionou uma enorme 

distância entre as leis e a prática educacional. 

Esse ato foi uma medida legislativa que atendia aos interesses de grupos liberais. 

Então na tentativa de conter os conflitos entre liberais e conservadores, sem a presença 

do poder régio, as novas tendências políticas pretendiam equilibrar-se no poder. 

 Nessa época, alguns negros já estavam soltos nas províncias. Vale lembrar que, 

segundo Maria Lúcia Muller (2008, p. 53), um grande percentual da população negra 

estava em liberdade, na segunda década dos oitocentos, “mesmo antes da abolição, já 

tínhamos um significativo número de pessoas livres. Aproximadamente 95% da 

população negra no Brasil eram livres antes da época da abolição do cativeiro”. 

Na ausência do cumprimento dessas políticas, algumas entidades negras passam 

a alfabetizar os adultos e dar oportunidade às crianças negras de aprenderem com eles. 

Em algumas províncias isso aconteceu, porém, dependia da aceitação por parte da 

sociedade. Em outras, mesmo os escravos ou homens já livres eram rejeitados pela 

sociedade e inclusive alguns professores não os aceitavam dentro de suas salas de aula.  
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Para a sociedade importava que no período da lei a educação acontecesse 

somente para escravos que viviam em fazendas de padres jesuítas, sempre com intuito 

de introduzir o ensino de catecismo, aprendendo somente as primeiras letras, pois não 

podiam ter acesso à instrução média ou superior.  

 

Tendo como público-alvo o indivíduo livre e liberto, pôde-se concluir que, 

desde sua origem as escolas noturnas eram vetadas aos escravos. Tal veto 
caiu em abril de 1879, um ano após a criação dos cursos de jovens e adultos, 

com a Reforma do Ensino primário e secundário apresentada pelo próprio 

Leôncio de Carvalho. Alguns estudos registram que, em algumas províncias 

escravos frequentavam as escolas noturnas. Já em outras como a de São 

Pedro do Grande Sul, vetava-se completamente a presença dos escravos e dos 

negros libertos e livres (FERNANDES, 2006, p. 101). 

 

 

Janaina Bastos (2016, p. 216) afirma que, a categoria cor da pele, foi criada para 

demarcar as diferenças entre as raças, com o intuito de inferiorizar a classe dominada. 

Segundo Amaral (1998), o ser ideal para a nossa sociedade não está ligado às 

características que os negros apresentam, nem tão pouco aos seus estereótipos. Existe 

um padrão já estabelecido, que seperpetua ao longo dos séculos. A intenção é de tornar 

a sociedade hegemônica e, dentro desse contexto, nem todos são contemplados, pois a 

perfeição não faz parte dos grupos excluídos, como os negros entre outros. 

A marca da desigualdade entre brancos e negros é o resultado de um país que 

teve um sistema escravista cruel e longo, a ponto de ser o último das Américas a 

terminar com a escravidão. É comum lermos nos textos que envolvem a temática sobre 

questões raciais que, o negro esteve ou ainda continua em uma condição de exclusão e 

abandono na sociedade brasileira. 

No intuito de encontrar novas fontes para análise, no decorrer das leituras me 

debrucei sobre algumas cartas, eram em torno de 30 as que pude ler. Essas eram cartas 

de pais de alunos que estudavam no Instituto, solicitando alguns pedidos a direção da 

instituição. O acervo tem uma documentação administrativa que cobre do final do 

século XIX até 1949, com quase 150 livros contendo correspondências entre 

instituições do início da República e cartas de pais solicitando vagas ou materiais 

pedagógicos para orientação dos filhos em vários lugares do Brasil.  

As cartas me causaram uma grande inquietação. Como pesquisadora sobre a 

temática de relações étnico-raciais, observei um fato narrado por um pai se 

autodenominando “trabalhador de raça”. E em outra a solicitação da internação de um 

menino com 12 anos de “cor parda”, sem pai, por motivo de falecimento, sua mãe 
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muito pobre que não podia mantê-lo. Ao fazer as leituras de muitas cartas, pude 

perceber que entre as lidas, somente essas duas se referem a “pessoas de cor”, porém, 

todas as outras não mencionam, em nenhum momento, a cor ou raça branca.  

Nessa época, os alunos do Instituto pagavam uma mensalidade para a finalidade 

de se manter e ter acesso à educação. No relatório enviado ao Ministro da Educação e 

Saúde, Gustavo Capanema, em 1937, o diretor Armando Paiva de Lacerda explica que, 

a educação tornaria o aluno surdo útil à sociedade e iria garantir-lhe o futuro. Ele 

afirma, ainda, que tinha um quantitativo de 127 alunos em regime de internato, 

externato e semiexternato.  

Alguns alunos das camadas populares conseguem uma bolsa para ingressar na 

instituição através de pedidos realizados por meio de cartas enviadas por pais e outros. 

Essas cartas mencionam a súplica de pais que não podiam pagar pela instrução de seus 

filhos. 

Nessa época, o Instituto se preocupava com a profissionalização, para que os 

alunos tivessem um ofício. Entendia-se que era necessário terem autonomia e uma 

profissão para que houvesse um retorno financeiro. Rocha (2010) menciona que as 

oficinas aplicadas eram de trabalho com madeira, couro (sapataria) encadernação para 

os meninos e de costura e bordado para as meninas.  

Em meio às cartas encontradas nos acervos da INES (1932), alguns trechos que 

embasam os argumentos acima citados em que relato a exclusão de cor, raça e etnia em 

meio aos achados: 

 

 

Solicito-vos a internação nesse Instituto do menor surdo-mudo Manoel Raul 

da Silva, brasileiro, pardo, com 12 anos deidade, filho de Raul da Silva 

falecido e Maria Petronilha. Esse menor foi apresentado neste juízo pela 

delegacia do 5º distrito por andar vagando pelas ruas e ser sua mãe muito 

pobre, sem recurso para mante-lo (CARTA, DOCUMENTO DO ACERVO 

INES,1932). 

 

Transmitindo-vos, em cópia inclusa, o oficio em que o presidente do 
conselho de assistência Proteção aos Menores solicita a internação, nesse 

instituto, do menor Simão Geraldo, peço vossa informação a respeito, para 

completar o processo organizado nessa Secretaria de Estado (CARTA, 

DOCUMENTO DO ACERVO INES, 1932). 

 

[...] é verdade que meu filho entrou no Instituto no ano passado como 

contribuinte devido o excesso de aluno que assim me disse o Senhor velho 

diretor e me prometeu que só pagaria pelo primeiro ano e que depois em 

diante ele permanecia como gratuito. Ora eu o ano passado fiz um esforço e 

arranjei 800$000 para poder conseguir interná-lo. Agora recebendo sua gentil 

carta de cobrança que fiquei um tanto impressionado.Assim atualmente me 
acho na impossibilidade de fazer tal pagamento. E sendo como eu um pobre 

trabalhador de Raça, pai de 11 filhos de menor idade que se trabalha para 
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poder viver, sem outro recurso, que como se vê a crise para nós trabalhadores 

de Raça é uma causa incrível. Portanto venho perante Vossa Senhoria 

pedindo de contemplar este fenômeno e ver se o meu filho pode continuar 

como gratuito, que ao contrario me vejo na obrigação de mandar buscá-lo 

(CARTA, DOCUMENTO DO ACERVO INES,1932). 

 

 

Muitas são as cartas da década de 1930 e dentre elas selecionei algumas para a 

leitura
8
. A escolha foi realizada segundo a perspectiva que a pesquisa buscava nesse 

caminho. Em busca de saber se haviam alunos negros matrículados na instituição nessa 

época. Então percebi que, poucas eram de pais que se autodeclaravam como negros ou 

que seus filhos fossem descendentes de negros. Grande é a disparidade entre negros e 

brancos dentro do INES. Mesmo que sejam poucos os documentos que mostrem a 

presença dos negros surdos dentro do instituto, não podemos afirmar que, o aluno negro 

surdo, não estudava na instituição.  

Grande é a ausência de estudos sobre negros surdos que estudaram nesse período 

no INES. Nessa época, o ensino era laico, gratuito e público. Instrução pública, tendo 

como pano de fundo o objetivo de reestruturação dos mecanismos de controle das 

camadas populares. Houve uma adaptação escolar para o atendimento de uma sociedade 

industrial e de regime democrático.  

Segundo Pierre Bourdieu (2003), a memória é estimulada a lembranças de 

pessoas que viveram fases de sua vida, oportunizando olhares de um mesmo espaço. 

Sendo assim, as histórias que são registradas tem uma função social e política na 

sociedade. Essa realidade não pode se tornar uma história esquecida como muitas outras 

na vida dos negros. 

 O legado da escravidão desvaloriza a cultura, os valores, a crença dos africanos, 

assim, como a importância deles na construção social do País. Essa marca ideológica 

construída ao longo dos anos, perpassa todas as instâncias na sociedade brasileira. Nas 

diversas mídias, a presença dos negros é mínima, já em se tratando do surdo negro, não 

há representação qualquer nas novelas, nos programas de televisão, teatro, política, 

sendo insuficiente a presença do negro e, quando há a presença de um, ele se torna alvo 

de prestígio por sua conquista. Enquanto isso, há décadas, os brancos ocupam cargos de 

privilégios e esse processo acontece de forma natural, como se ali fosse o seu lugar e 

não o do outro. 

Maria Aparecida Silva Bento (2002) discute a situação da pobreza, na qual o 

                                                   
8 Algumas cartas de pais, solicitando vaga, no Instituto para seus filhos. Esses documentos são fontes 

primárias do acervo, que se encontram no anexo do trabalho. 
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branco tem o privilégio simbólico de sua brancura, enquanto o negro enfrenta o 

preconceito devido a sua cor e raça. Para Mariana de Melo Souza (2008, p. 130) a 

suspeita que um dia recaiu sobre o negro, sempre um possível escravo, continua a pairar 

sobre os indivíduos de pele mais escura, que é visto como um arruaceiro ou 

contraventor em potencial aos olhos da ordem dominante.  

Levando em consideração que, dentro de uma instituição que possui um Curso de 

Pedagogia Bilíngue é preciso percorrer um caminho desconstruindo o olhar da 

sociedade de que o surdo não aprende, as relações se tornam cotidianas, ressignificando 

as diferenças do surdo negro, com foco na desconstrução dos estereótipos que foram 

reforçados durante muito tempo. 

Com base nessa trajetória, de que o negro surdo possui uma dupla discriminação, 

esta pesquisa busca despertar investigadores para adentrarem a esse tema, visando 

contribuir contra o racismo, a discriminação e promover a visibilidade e o protagonismo 

dos negros surdos dentro do INES e a observância dos aspectos curriculares abordados 

dentro do departamento do Ensino Superior.  

 

 

1.5  SURGIMENTO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO SUPERIOR (DESU)  

 
 

A proposta de formar professores especializados na educação de surdos surgiu 

muito antes de ser inserido no INES o curso de pedagogia, que data de 2006. O Instituto 

investia na formação docente específica para a área da surdez. No ano de 1944, foi 

publicado pelo Instituto um regulamento com o apoio no Decreto n.º 6.074, de 7 de 

dezembro de 1943, assinado pelo presidente Getúlio Vargas e pelo Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema. Cuja intenção era responsabilizar o INES a promover a 

alfabetização de surdos em todo o país. 

Esse Decreto em seu item III, do mesmo artigo, tem como propósito que o 

instituto habilite professores na Didática Especial dos alunos surdos-mudos com 

formação específica em Educação de Surdos. Sendo assim, em associação com o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, foi estruturado o ensino para surdos 

nacionalmente. No dia 31 de agosto de 1946, com a publicação do Decreto n.º8.605-A, 

foi instituído o Ensino Normal do INES, pelo Distrito Federal, em consonância com o 

Decreto n.º 8.530, de 2 de janeiro de 1946, referente à Lei Orgânica do Ensino Normal. 
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Essa lei serviu de base para a criação do curso normal especializado dentro do instituto.  

Naquele período, o curso normal foi estabelecido em dois ciclos: o primeiro de 

quatro anos, para formar Regentes de Ensino Primário; e o segundo de três anos, para 

formar professores do ensino primário. Essa nomenclatura não é usada nos dias atuais 

dentro do campo da educação, contudo, tem um significado relevante na nossa história. 

Encontramos na Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946 (Decreto-Lei n.º. 8.530 de 

02/01/1946).  

No contexto da Educação Brasileira dos anos 1940-1960, o Regente do Ensino 

Primario diverge do Professor do Ensino Primário em dois aspectos: o Regente era 

formado para trabalhar no ginasial, que nos dias de hoje é do quinto ao nono ano do 

Ensino Fundamental. Já o professor do Ensino Primário sua formação lhe permitia 

executar suas funções no chamado Colegial que, hoje é o Ensino Médio.  

Apesar de serem apresentados às leis e decretos para a criação do curso normal 

no âmbito da instituição, isso só ocorreu em 1951. No início, os docentes e profissionais 

do próprio instituto formaram a primeira turma. De acordo com Rocha (2010), tal curso 

com um foco tão específico não existia no Brasil, sendo este o primeiro nacional, 

classificado como o terceiro na América Latina. 

O currículo do Instituto tinha um arcabouço igual ao do Curso Normal do 

Instituto de Educação. Sua duração era de três anos, com um foco específico na 

educação de surdos, elaborado com as disciplinas: noções de física, histologia, ensino 

emendativo, elementos de fonética, anatomia geral e especializada, didática especial, 

psicologia da linguagem, anatomia, fisiologia e patologia da audição e da fonação, 

educação pré-escolar da criança deficiente da audição e da fonação. 

No ano de 1952, sendo o segundo ano de funcionamento do Curso Normal, 

convidaram a professora uruguaia, Ângela de Liza de Brienza, vinda da Argentina, para 

ministrar as aulas de fonética. Com sua chegada ao Instituto, as disciplinas de filosofia e 

prática do oralismo se fortaleceram com base no método oral puro
9
.  

No Instituto Ninas Sordo Mudas, de Buenos Aires, Ângela Brienza exerceu a 

profissão de professora por usar o método oralista, tendo sido vice-diretora dessa 

instituição. Maria Sofia Sarraial, diretora da escola argentina, indicou Ângela para 

desenvolver o trabalho pelo método oral no Instituto Nacional de Surdos-Mudos no Rio 

de Janeiro, já que estavam precisando de uma especialista no assunto. Esse pedido foi 

                                                   
9
O método oral puro tinha como principal objetivo o treinamento da articulação da fala e a leitura labial. 
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realizado por Ana Rimoli, diretora do instituto naquele momento. 

O ideal em questão, defendido por Ângela de Brienza, era que o surdo 

interagisse com a sociedade a que pertencia, apropriando-se, principalmente, da língua 

de seu país. E com um trabalho desenvolvido com o método oralista satisfatório em 

outra Instituição, a professora era uma profissional desejada para contribuir no 

desenvolvimento da comunicação dos surdos.  

Essas ideias com foco no oralismo seguiam em extensão por outros países. Em 

1957, a diretora Ana Rimoli conseguiu o tão esperado aval para a mudança no nome do 

instituto. A palavra “surdo-mudo” seria modificada, pois os surdos conseguiam se 

comunicar através dos sinais e com a fala. O decreto é assinado pelo presidente da 

República, Juscelino Kubitscheck, e também pelo ministro da educação, Clovis 

Salgado. A partir do decreto assinado, o nome passa a: Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES). 

Em 1962, o INES criou o Ginásio Industrial e causou grande interesse para os 

surdos, com grandes festividades pela passagem do primeiro centenário. Outras 

conquistas foram alcançadas, como na atividade artística o Instituto demonstrou uma 

produção excelente dos alunos, houve também a primeira Olimpíada Nacional de 

Surdos e nessa trajetória de avanços, o intuito era de continuar intensificando as 

discussões para uma educação bilíngue de qualidade. 

Na década de 1990, começou a efervescência da luta pelos direitos dos surdos. 

Pesquisadores, surdos e todos que estavam envolvidos por um ideal na área da surdez se 

reúnem em um congresso em Porto Alegre, no final da década de 1990, com o intuito de 

reivindicar políticas e práticas educacionais para surdos. O V Congresso Latino-

Americano de Educação Bilíngue para Surdos (NUPS/UFRGS) teve como ponto 

positivoa aprovação do documento “A educação que nós surdos queremos” 

(DELGADO, 2002). 

Movimentos da comunidade surda começaram a interagir com as universidades 

e familiares em busca de seus direitos. O principal resultado dessa luta foi o 

reconhecimento de Libras como língua, em 24 de abril de 2002, pela Lei n.º 10.436. 

Mais tarde, a lei foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.626/05 que, entre outros 

progressos, assegurou a obrigatoriedade da Língua Brasileira de Sinais como disciplina 

em todos os currículos de Licenciatura ea oferta de Cursos para a Formação de 

Professores de Libras no Curso de Letras/Libras ou no Curso de Formação da 
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Pedagogia em uma perspectiva bilíngue. 

Como já relatado, o INES vem desenvolvendo uma educação voltada para 

aeducação de surdos desde um longo percurso. Nessa trajetória, é importante explicar 

como se iniciou o curso de Pedagogia no Brasil e suas mudanças, como também o curso 

de Pedagogia Bilíngue no INES. 

É necessário lembrarmos que o Curso de Pedagogia teve seu início na mesma 

época em que houve o Movimento dos Pioneiros
10

. Mas, a partir do momento em que o 

ensino se profissionalizou, ele rompeu com a Escola Nova.  

Já em 1939, pelo Decreto n.º 1.190, foi criado o Curso de Pedagogia no 

Esquema 3+1, considerando a formação do Bacharel em Pedagogia. Nos três primeiros 

anos, ocuparia cargos técnicos, logo, cursaria mais um ano para cargo de didática, 

conseguindo a Licenciatura. A Lei permaneceu até 1961 com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB)n.º 4.024/1961, cujo artigo 70, tratava do currículo mínimo e 

da duração dos cursos, sendo capaz de assegurar privilégios para o exercício da 

profissão liberal, fixados pelo Conselho Federal de Educação. 

O curso, desde o princípio, ormava Licenciandos e Bacharéis em Pedagogia. 

Durante três anos, o pedagogo se dedicava às disciplinas e conteúdos. No 4º ano, o 

curso seguia para outra vertente, com seu propósito voltado para disciplinas de didática 

geral, didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos 

biológicos da educação, fundamentos sociológicos da educação. Para se formar em 

Bacharel era necessário cursar as duas primeiras, porque as demais já haviam sido 

inclusas no programa do curso. 

Surge, então, uma dicotomia da teoria x prática na formação do pedagogo. Isso 

acontece devido ao processo de formação que ele estava inserido. O pedagogo que fazia 

o curso de didática estava restrito a apenas ensinar a dar aulas. Enquanto o bacharel 

ocupava os cargos técnicos.  

Carmem Silva (1999) apresenta quatro períodos que perpassam essa questão. Do 

ano de 1939- 1972 são considerados como primeiro período. Nessa época, o curso 

passou por regulamentações. Decretos são inseridos para tentar definir o curso e a 

profissionalização de seus egressos.  

                                                   
10Manifesto lançado em 1932 por um grupo de 26 educadores e intelectuais propondo princípios e bases 

para uma reforma do Sistema Educacional Brasileiro. Redigido por Fernando de Azevedo, foi assinado 

entre outros por Anísio Teixeira, M. B. Lourenço Filho, Heitor Lira, Carneiro Leão, Cecília Meireles e A. 

F. de Almeida Júnior. 
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Silva (1999) afirma que o curso de Pedagogia já havia nascido em meio a 

dúvidas e discussões, questionando se realmente existia um conteúdo próprio e mais, se 

este justificaria a sua permanência. A única definição que fica evidente para o 

profissional formado em Pedagogia era a sua atuação, se fosse bacharel estava ligado às 

funções técnicas, porém, se licenciado, suas atribuições se destinariam à sala de aula. 

Até o ano 1961, o curso permaneceu com o esquema 3+1. O Parecer nº251/62 do 

Conselho Federal de Educação (CFE), criado por Valnir Chagas, é elaborado com o 

intuito de entender os conflitos que cercavam essa formação. Nesse caminho, a partir de 

1968, com a Lei n.º 5.540, o Curso de Pedagogia não estaria mais ligado às faculdades 

de filosofias. A partir dessa ruptura, seria oferecido pela Faculdade de Educação. Surge, 

então, outro regulamento para o curso, com o Parecer n.º 252, de 11 de abril de 1969, 

determinando regras de como seria seu funcionamento em compatibilidade aos 

princípios da Lei n.º 5.540 de 1968. 

O Parecer n.º 252/1969 acompanhava a Resolução n.º 2 /1969, com autoria de 

Valnir Chagas, determinando a duração do curso e sua estrutura curricular. O currículo 

foi dividido em duas partes: a comum, como base do curso e a diversificada, 

disponibilizando diversas competências de duração completa. Com o novo regulamento 

para o ensino normal, os especialistas foram formados e habilitados para o 

planejamento, supervisão, orientação educacional e administração. 

Contudo, as leis e a estrutura curricular do curso não foram alteradas. A LDB n.º 

9.394/96 trata da formação docente em mais um momento de transição, especificamente 

em seu artigo 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, 1996). 

 

As atribuições destinadas ao curso de pedagogia, segundo o Parecer n.º 252 de 

1969, foi o grau de licenciado invalidando o bacharelado. Para se tornar habilitado, o 

aluno precisava comprovar experiência no magistério. A partir dessas exigências, foi 

gerado o Parecer n.º 867 de 1972.  

 

Para a certificação das habilitações, o Parecer n.º 867/1972 estabeleceu a 

necessidade de comprovação de experiência docente de um ano para 

Orientação Educacional e um semestre para as demais habilitações. A 
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obrigatoriedade da experiência docente determinada no Parecer n.º 867 

pressupunha que o aluno do curso de Pedagogia já tivesse atuado como 

professor, ainda que não tivesse recebido a titulação para exercício de tal 

função (SILVA, 1999, p. 61). 

 

  

O crescimento do curso de licenciatura em pedagogia ocorreu de 1960-1980. 

Mas, nos anos de 1980-1990 houve discussões, pois se pensava em um novo modelo de 

educação. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (DCNP) 

também repercutiram as mudanças da década de 1990, uma vez que, as finalidades 

supostas estavam ligadas à implementação do Curso Normal Superior, conforme o art. 

63 da LDB, que afirma: Os institutos superiores de educação manterão:  

 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;  

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

 

 

Nessa direção à discussão aponta para a formação de professores para a docência 

na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, elencando a possibilidade 

de formação de gestores educacionais também na pós-graduação, por sua vez, o art. 64 da 

LDB expressa: 

 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação Básica, será 

feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional (BRASIL, 1996).  

 

 

Logo o Curso de Pedagogia se estende e se estabelece, sendo orientado pelas 

diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE) e seus infinitos pareceres 

reescritos diversas vezes. Isso ocorreu em busca de um pedagogo com um perfil para 

atender a demanda naquele período. 

 

Sendo a docência a base da formação oferecida, os seus egressos recebem o 

grau de Licenciados (as) em Pedagogia, com o qual fazem jus a atuar como 
docentes na Educação Infantil, nos anos inicias do Ensino Fundamental e em 

disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, na modalidade Normal e 

de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras em 

que disciplinas pedagógicas estejam previstas, no planejamento, execução e 

avaliação de programas e projetos pedagógicos em sistemas e unidades de 
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ensino, e em ambientes não escolares (BRASIL, 2005, p. 10).  

 

 

Desta forma, é notório que o desempenho da docência não fica atrelado a uma 

Pedagogia Tradicional, porém, requer um docente que possa transformar essa 

fragmentação de conteúdos em um desafio, oportunizando aos alunos pensar, refletir, se 

posicionar frente a uma pedagogia para a vida. Assim sendo, a formação de professores 

possibilita uma articulação entre a teoria e a prática, oportunizando o desenvolvimento 

do educando enquanto sujeito de forma integral.    

Nessa perspectiva de formar docentes, o objetivo do Curso de Pedagogia do 

INES tem o intuito de formar profissionais com competências para atender às 

especificidades de alunos surdos e ouvintes em um espaço bilíngue. O perfil desse 

pedagogo estaria atrelado ao processo político, histórico e sociocultural durante a sua 

formação.  

O INES apresentou uma proposta ao MEC, através do processo nº 

200410004112, em 21 de outubro de 2004, pleiteando a permissão para um curso 

superior bilíngue de pedagogia, inserido na modalidade de licenciatura. Essa 

intervenção já estava prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o 

quadriênio de 2004-2008. O Decreto n.º 5159 de 2004 determinou a oferta do Ensino 

Superior da seguinte maneira: 

 

 
Art. 35, Inciso V - Promover a educação de deficientes auditivos, por meio de 

sua manutenção como órgão de educação básica e de educação superior, 

visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de 

pessoas surdas, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico na 

área de deficiência auditiva (PPC INES, 2017, p. 9 -grifos nossos). 

 

 

Mediante ao Ofício n.º 2122/2005-MEC/SESU/DESUP/CAP, o Curso de 

Pedagogia foi a princípio formalizado como Normal Superior, de acordo com as 

Diretrizes do Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE n.º 133/2001 e Res. CNE-

CP n.º 1/2002). Em 18 de agosto de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) a Portaria n.º 2.830, de 17 de agosto de 2005, que homologou o PDI do INES 

(2004-2008). 

Essa portaria aprovava a formação de professores para exercer suas atividades na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ainda por esta portaria 

foi aprovado o regimento do INES que previa a criação do Instituto Superior Bilíngue 

de Educação. 
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Em maio de 2006, começou a funcionar o curso superiorno INES. A 

homologação ocorreu em 15 de maio de 2006, com o Parecer CNE n.º 03/2006 e a 

resolução CNE/CP n.º 01/2006, que formaas Diretrizes Nacionais para Cursos de 

Pedagogia e, no que diz respeito ao referido Curso Normal Superior do INES, é 

importante destacar que as novas normas apresentaram as seguintes possibilidades: 

 

 

Art. 11. As instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados 

como Normal Superior e que pretenderem a transformação em curso de 

Pedagogia e as instituições que já oferecem cursos de Pedagogia deverão 

elaborar novo projeto pedagógico, obedecendo ao contido nesta Resolução. § 

1º O novo projeto pedagógico deverá ser protocolado no órgão competente 

do respectivo sistema de ensino, no prazo máximo de 1 (um) anoa contar da 

data da publicação desta Resolução (BRASIL, 2006). 

 

 

Então, o perfil do pedagogo estaria atrelado ao processo político, histórico e 

sociocultural do INES durante a sua formação. Segundo Freire (2004, p. 31), o ser 

humano está sempre pronto a aprender, já que em sua concepção é um ser “histórico e 

inacabável”. Faz-se necessário a presença de educadores que tenham um olhar 

diferenciado para os educandos. Começo a refletir “A cabeça pensa a partir de onde os 

pés pisam”, a prática do educador precisa estar próxima da realidade de mundo do seu 

educando, portanto, sentir-se inserido dento do contexto que lhe é apresentado 

propiciará uma relação de troca e interesse.  

Nesse momento, percebo que a experiência profissional que se dá através da 

prática cotidiana dentro de uma sala de aula é de suma importância para o papel do 

professor, sendo a teoria de muita relevância e parte integrante nesse processo, porém 

não o principal. 

Freire (2004) narra como a prática não pode estar de maneira nenhuma 

esquecida nem separada das maneiras de como se fazer essa prática. É preciso que o 

discente seja o nosso objetivo nesse aprendizado.  

O ensino está associado a uma educação que é construída através da interlocução 

do educador e educando, encontrando a liberdade para discussão e a melhor 

compreensão das questões sobre educação. Como manter uma relação de troca com o 

aluno surdo sem a língua? Então Libras e Língua Portuguesa precisam interagir nesse 

processo de ensino-aprendizagem. O curso tem como objetivo geral: 

 

Formar pedagogas e pedagogos, surdos e ouvintes, em uma perspectiva 
bilíngüe (Libras/Língua Portuguesa) e intercultural, para atuar na área da 
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docência (EducaçãoInfantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), na 

gestão educacional e na educação emespaços não escolares(PPC, 2017, p. 

26). 

 

 

É preciso pensar na formação do pedagogo para uma educação bilíngue. Nessa 

relação, a língua de sinais e a língua portuguesa se entrelaçam durante o processo de 

ensino-aprendizagem. Com isso, trabalhar nesse campo é lidar com grandes desafios. 

Ainda são poucos os profissionais inseridos nos campos escolares para atender essa 

demanda. É preciso desconstruir a ideia de que a educação inclusiva está relacionada ao 

aluno com deficiência, uma vez que a inclusão deseja atender a todas as crianças 

especiais. A inclusão precisa ser social, pois todos nós precisamos ser incluídos, cada 

um com a sua diferença. 

 

“[...] crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, 

crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a 

minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos 

marginalizados.” (CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, 1994, p. 4). 

 

 

Freire (2011) explica que o meio mais correto de se pensar a prática é saber que 

essa prática não é individual, mas sim social. Então, diante de tais colocações, entendo 

que meu objetivo como educadora não se resume a atender a estrutura de um sistema 

que foi criado para uma sociedade sem especificidades.  

O Projeto Político de Curso do INES (2006) visa à necessidade de se ter um 

profissional com um perfil desejado para o sistema de ensino e da escola, enquanto 

realidades concretas para atender às dimensões afetivas, individuais e grupais em um 

contexto bilíngue, trabalhando na formação da cidadania, da mesma forma em que foi 

observado o mesmo conteúdo no PPC de 2017.  

 

Propõe-se a promover a formação de profissionais que sejam capazes de 

enfrentar problemas referentes à própria prática educativa em suas diferentes 

modalidades, que use o conhecimento pedagógico para inovar práxis na 
escola e em diversificadas comunidades educativas, assim como em outros 

espaços organizacionais (PROJETO POLÍTICO DE CURSO, 2006, p.15). 

 

O Instituto pretendia formar pedagogos para atender aos alunos do INES, assim 

como aqueles que atuam em escolas com educação inclusiva. É necessário preparar 

educadores para trabalhar com compromisso e responsabilidade. O pedagógico pode 

alcançar a vida de crianças, jovens e adolescentes que precisem de ajuda. Nesse 

emaranhado de questões, a vida afetiva, econômica e social faz parte do processo de 
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construção do sujeito, e diante dessa tarefa é necessário que todos estejam imersos nesse 

processo de forma positiva. Resgatar a autoestima com a inclusão de cada um nesse 

processo escolar é primordial para o desenvolvimento do aluno como cidadão. 

Os surdos estão presentes em todos esses espaços, mas se tornam invisibilizados 

pelo fato de não termos na sociedade profissionais capacitados para atendê-los em suas 

especificidades. Essa práxis pedagógica precisa estar presente em outros espaços, pois 

ao contrário do que muitos pensam a educação não acontece somente na escola, ela se 

apresenta de diversas formas no dia a dia de todos.  

Libâneo  (2011) deixa registrado que a educação está presente em outros 

espaços, como nas igrejas, nas academias, nas escolas, na família, nos clubes, entre 

outros lugares. Entendemos que esse processo acontece de diversas formas e sob muitos 

aspectos que não são considerados na sociedade, uma vez que, para muitos, o ato de 

educar é o dever da escola. 

 O valor da igualdade e da justiça social é para todos, pois temos direitos que 

precisam ser respeitados, não podemos aceitar que nos coloquem em uma posição de 

inferioridade. O sistema não atende de forma satisfatória à população, seja o da 

educação, o político, o econômico ou o social e diante de tantas necessidades são as 

lutas políticas que proporcionam grandes conquistas. A comunidade surda tem o 

reconhecimento da Língua de Sinais Brasileira pela Lei n.º 10.436/2002 como um dos 

avanços e reconhecimentos na históriados surdos no Brasil.  

Outro momento de grande importância para essa história foi à provado Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, ter como tema da redação: “Desafios para a 

formação educacional de surdos no Brasil”. Em 2017, o INES completou 160 anos na 

História da Educação dos Surdos no Brasil e o tema proposto pelo Enem marcou a 

educação de surdos. Milhares de pessoas foram incitadas a pensar e refletir sobre os 

desafios para essa formação. 

 Recentemente, o Núcleo de Educação Online de Pedagogia Bilíngue (NEO) do 

INES ganhou o prêmio internacional ReimagineEducation, organizado pela 

Universidade da Pensilvânia (Estados Unidos) e pela instituição QuacquarelliSymonds 

(QS). O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) foi contemplado com o 

reconhecimento junto aoMEC, pela efetivação de políticas públicas brasileiras na área 

da surdez. 

Essa homenagem foi para contemplar o INES em primeiro lugar nas categorias 

Global e de Educação Híbrida com o projeto do curso on-line de Pedagogia Bilíngue 
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(Libras/Língua Portuguesa), tendo como objetivo formar professores para trabalhar com 

estudantes surdos em todo o Brasil.  

Este capítulo teve como foco mostrar um pouco da história dos surdos e a 

criação do INES e seus departamentos. Converso, nesse momento, com Lia Schuman 

(2014), Ligia Amaral (1998), Gondra e Schueler (2008), mostrando o porquê da história 

dos negros surdos viverem em um contexto de silêncio desde a época do Império se 

perpetuando aos dias atuais. Então, sigo para a investigação de como aconteceu à 

inserção do Departamento de Ensino Superior dentro do INES, usando fontes 

documentais, como leis, decretos, pareceres, resoluções entre outras, com a finalidade 

de mostrar que a instituição se perpetuou em sua missão de oferecer uma educação de 

qualidade através de uma pedagogia bilíngue. 

No capítulo seguinte abordarei a metodologia e as maneiras pelas quais a 

pesquisa teve seguimento, pontuando de forma minunciosa os critérios utilizados para 

alcançar o objetivo do trabalho e responder ao questionamento que embasa o mesmo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA: MANEIRAS DE FAZER  
 

 

 

Esta análise tem como referencial teórico-metodológico a pesquisa nos/dos/com 

os cotidianos. O campo dos cotidianos, segundo a autora Inês Barbosa Oliviera (2008) 

descreve uma metodologia que permite o surgimento de práticas pedógicas 

desenvolvidas cotidianamente, através de conversas com os praticantes. Desta forma, 

pretendemos interagir com os sujeitos e os seus fazeres cotidianos.  

Esse caminho vem sendo trilhado com um grupo de estudos e suas histórias. 

Este grupo é o GERES (Grupo de Estudos sobre Racismo e Surdez) do Departamento 

de Ensino Superior do Intituto Nacional de Educação de Surdos (INES) em contexto 

bilíngue (Língua Brasileira de Sinais LIBRAS/Língua Portuguesa) que tem como 

objetivo investigar a trajetória de estudantes negros (surdos) no Ensino Superior do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

Em conversa com os participantes do grupo de estudos, optamos em identificar 

as pessoas por nomes fictícios, mesmo com as devidas autorizações, por questão de 

respeito à identidade e a história de cada um deles. O GERES está cadastro no CNPQ e 

em processo de análise na plataforma Brasil.  

Percebo que durante os encontros, os textos que são discutidos, as indagações 

levantadas em muitos momentos, não faziam parte do currículo oficial da instituição, 

pois, como já mencionado neste trabalho, somente em 2015/2016 que a temática sobre 

questões raciais entra na grade curricular do curso de Pedagogia. Aprofundar em 

assuntos de gênero, classe, religião e questões raciais entre outros, podem provocar um 

movimento que transcende esse currículo. Uma vez que, até então, não se discutia sobre 

questões raciais na instituição. 

 

Fizeram-nos acreditar que aquela maneira de criar conhecimentos (através do 

contato com o outro, em casa, na rua, no trabalho, nas situações em que a 

vida nos desafia a resolver questões, “enredando” ou “tecendo” saberes) era 

um modo pouco ou nada importante, quando não, “errado” (ALVES e 

GARCIA, 2015, p. 82). 

 

 

Nessa tessitura que vai se formando, busco compreender as diferenças nas suas 

singularidades. Entender as experiências de pessoas diferentes, porém, lutando por uma 

causa em comum. Durante a construção desse texto, conheci histórias de moradores da 
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Baixada Fluminense, Niterói, da Zona Norte do Rio de Janeiro, e até mesmo da Zona 

Sul. Eles falam de suas opiniões, escolhas, opção sexual, religiosidade entre outros. O 

inesperado surge nas conversas, assim como aponta Eduardo Coutinho (2008), 

compreendo que na conversa é necessário ouvir o outro. 

 

Interessam-me as pessoas que realmente eu sinto que elas têm o que contar... 

conversar... As falas delas têm que valor afetivo, não pode ser pura 

informação. Se embaixo da informação, que pode existir, um valor afetivo, 

isso me interessa (COUTINHO, 2008, p.145). 

 

 

 E foi conversando com o grupo GERES, formado por mulheres, homens, 

professores, alunos egressos, que compartilhamos experiências em alguns momentos tão 

parecidas para uns e distantes para outros. Abordo no próximo capítulo as narrativas 

dessas histórias que nos atravessam todos os dias.   

Apresento a metodologia com estudiosos do campo dos cotidianos como: Alvese 

Garcia (2008), Andrade (2011), Hooks (2017), Pérez (2017), Certeau (2014), Larrosa 

(2014). 

 

 

 

2.1 PEDRAS NO CAMINHO... 

 

 

Ao pensar no desenvolvimento deste trabalho me recordei de muitos momentos 

em que fui traída por minha própria vontade. Durante a introdução explico como 

ocorreu o processo de motivação e construção dessa pesquisa. E, de como se tornou 

incerto cada passo nesse caminho, desde o primeiro tema escolhido durante a 

graduação. A partir das mudanças, aprendi a lidar com as incertezas e a esperar. Em 

conformidade com as ideias de Certeau (2014a) resolvi esperar pelos passos regulares 

ou ziguezagueantes, encima de um terreno habitado há muito tempo. 

Meus desejos faziam parte do processo nessa busca, os sonhos, as expectativas 

em pesquisar sobre questões raciais. Ainda durante a introdução, trago a motivação pela 

investigação sobre o tema, aliás, costumo dizer que já estava escrito em mim. Sei que, 

se trata de um assunto polêmico, aflorando uma efervescência nas discussões.    

 

Os relatos de que se compõe esta obra pretendem narrar práticas comuns. 

Introduzi-las com as experiências particulares, as frequentações, as 

solidariedades e as lutas que organizam o espaço onde essas narrações vão 

abrindo um caminho, significará delimitar um campo. Com isto, se precisará 
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igualmente uma “maneira de caminhar”, que pretence aliás, às “maneiras de 

fazer” de que aqui se trata (CERTEAU, 2014a,p.35).  

 

 

Em alguns momentos o “medo” se tornava o protagonista nesse percurso. 

Refletia se conseguiria, já que muitos eram os obstáculos. Na verdade, o maior deles era 

como descrever a metodologia, já que, ainda não tinha a certeza de nenhuma. Então, no 

dia seis de outubro de 2018, fui à UNIRIO, e aceitei fazer parte de uma roda de 

conversa, em que participaram alguns integrantes dos Estudos dos Cotidianos. Entre tais 

participantes estava o Jorge Larrosa. Ah! Que alegria em poder ouvir suas palavras, suas 

experiências. Naquele dia, tive uma certeza, à vontade e a determinação ocuparam o 

lugar do medo e então comecei a caminhar, mesmo que tropeçando em pedras, nunca 

desistir era a minha escolha. 

 

Em relação ao método, tenho que começar por admitir que me pego sempre 

cheia de dúvidas e sobre ele tenho muito que aprender. Mas, como sempre 

digo aos meus orientandos: "É preciso fazer, para saber". O poeta António 

Machado é lembrado nessas ocasiões: Caminhante não há caminho/ Se faz 

caminho a andar... Admito, ainda, que como a vida, o cotidiano é um 'objeto' 

complexo, o que exige também métodos complexos para conhecê-lo (ALVES 

e GARCIA, 2015,p.1). 

 

 

Assim, as certezas, não fazem parte mais da minha procura, porém, as 

indagações continuam. Segundo Coutinho (2008, p.144) a conversa é o meio de 

encontrar o que ainda não sei, “aquilo que você já sabe, não interessa”. Um olhar para 

entender a prática e seus praticantes no universo dos cotidianos. Nessa perspectiva, me 

refiro a um olhar para as incertezas na qual o cotidiano mergulha em uma busca 

incessante.  

Para Carmem Lúcia Vidal Pérez (2017) o direcionamento para pesquisa estava 

nas conversas e narrativas que aconteciam durante os encontros do grupo GERES que 

se revelou desafiador.  

 

A narrativa no espaço escolar abre a possibilidade de valorizar a trajetória 

histórica e cultural dos grupos que o habitam e de constituir-se em um espaço 
para aprender a própria história, o que já representa uma forma de resistir, de 

mostrar para si (professoras e professores) que produzimos cultura (PÉREZ, 

2017, p. 19). 

 

 

Saliento que nas conversas as narrativas iam se tecendo, assim como Angela 

Fiori; Kelen Lyrio; Carlos Eduardo Ferraço (2012) mencionam que, narrar é a 

possibilidade de compartilhar dessas experiências. Então, sem saber quando e onde se 
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iniciava a pesquisa, a trajetória metodológica encontra-se organizada através de 

conversas realizadas no grupo GERES. Sendo assim, esse caminho foi construído e 

reconstruído com base nas narrações dos participantes nesse processo. 

 

Desta forma, é importante considerar que a metodologia não é apenas uma 

questão de método, de modos de fazer a pesquisa. Vai além, está atravessada 

por quem somos e pelo lugar de onde pensamos. Tem haver com a maneira 

como nos posicionamos diante do conhecimento e da possibilidade de sua 
produção (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018,p.167).    

 

 

Não conseguir me enquadrar em nenhuma metodologia teórica, me consumia, 

visto que, existe um prazo para a academia durante os desdobramentos da pesquisa. Eu 

e minha insignificante experiência, nesse caminho, ousávamos nas apresentações de 

trabalhos acadêmicos, mencionar que não tínhamos ainda uma metodologia. Motivo de 

muitos questionamentos. Mais do que, ousar em dizer não ter uma metodologia, 

comecei a mencionar Larrosa, porém, quem era eu! Frente ao autor Jorge Larrosa, 

enfim, segui nesses passos. (...) minha metodologia se por elas entendemos meus 

procedimentos ou minhas maneiras de fazer (LARROSA, 2014, p. 69). 

O autor segue com a reflexão que é importante sabermos como fazer? Narra 

sobre a necessidade de entender as maneiras de fazer e seus procedimentos enquanto 

professor, assim como Fiori; Lyrio; Ferraço (2012) que também contribui com o 

pensamento de que: 

 

Uma metodologia que se produz com os sujeitos e suas vozes em um 

movimento dinâmico, rizomático, imprevisível. A cada nova palavra, a cada 

novo acontecimento, a cada nova experiência ressignificada na palavra do 

outro, a pesquisa abria-se para uma nova trilha. Caminhos abertos pela 

conversa (FIORI; LYRIO; FERRAÇO, 2012, p.95). 

 

 

Como fazer e o que fazer?A partir então, das anotações sobre os encontros no 

grupo de estudos e as gravações, sigo para construção desse trabalho. O grupo GERES é 

o único grupo de estudos que discuti sobre questões raciais e surdez dentro do Instituto. 

Durante os encontros as conversas aconteciam e de acordo com Ribeiro; Souza; 

Sampaio (2018) tem a ver com a experiência da alteridade do outro, e de sua existência 

como sujeito e não objeto. 

Então, sem a intenção que os participantes fossem inseridos como objetos dessa 

pesquisa, sigo para produção de dados com um olhar de participante nos/dos/com os 

cotidianos nas maneiras de fazer a pesquisa. Os encontros, as narrativas, se tornariam 
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parte do processo nessa pesquisa, parto de um olhar sobre as memórias que foram 

narradas nesse longo caminho que se apresentam de forma individual e coletiva.  

Realizar uma pesquisa nos/dos/com os cotidianos dentro do grupo de estudos no 

Instituto tem sido uma conquista, em virtude de este ser o único grupo com a 

intencionalidade de proporcionar discussões sobre questões raciais. A investigação pelo 

tema requer aprofundamento nas leituras e interlocução sobre o tema proposto. Assim 

são os estudos nos/dos/com os cotidianos entrando em uma rede de subjetividades que 

só a Ciência não resolve. Caminhar, se encantar, descobrir, foram algumas das trilhas 

seguidas pelos passos de uma estudante sem certezas de como iria caminhar. 

 

 

Defendo, e não estou sozinha, que há um modo de fazer e de criar 

conhecimento no cotidiano, diferente daquele aprendido, na modernidade, 

especialmente, e não só, com a ciência. Se for isto, para poder estudar esses 

modos diferentes e variados de fazer/pensar, nos quais se misturam agir, 

dizer, criar e lembrar, em um movimento que denomino prática/ 

teoria/prática, é preciso que me dedique, aqui e agora, um pouco, a 

questionar os caminhos já sabidos e a indicar a possibilidade de traçar novos 

caminhos (...) (ALVES E GARCIA, 2008, p.11). 

 
 

 Defender uma metodologia, que para muitos não é científica é se arriscar. 

Larrosa (2014) menciona que a metodologia não é nada menos do que, se jogar com as 

regras do jogo. Ainda ressalta que, não adianta apenas jogar ou simplesmente saber as 

regras, mas sim estar em um jogo em que as regras não limitem ou impeçam o jogador. 

Com essa lógica me inspiro em Larrosa (2014) porque limitar é enquadrar a pesquisa 

como se não houvesse descobertas durante o percurso da pesquisa. 

 

 

 

2.2 ENTRE PASSOS E CONVERSAS 

 

 Maravilhar-me, descobrir, surpreender-se, foram algumas sensações que 

surgiram no decorrer dessa caminhada. Aprendi que é preciso enfrentar as dificuldades 

que surgem nesse trajeto. Debruçar-me nas leituras fazia parte do processo, contudo, ao 

ler o livro “Lugar de Fala” da autora Djamila Ribeiro (2017), me fez entender cada 

momento da nossa história. Nele encontramos depoimentos de pessoas que narram qual 

posição cada um de nós ocupa na sociedade. 
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A autora procura discutir algumas questões que estão entrelaçadas com a 

pesquisa. Como, a quem pertence esse lugar de falar? Observada nas conversas narradas 

pelos participantes. 

 

(...) quem possui o privilégio social, possui o privilégio epistêmico, uma vez 

que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência 

dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica 

eurocêntrica conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do 

que seria conhecimento válido, estruturando como dominante e assim 

inviabilizando outras experiências do conhecimento (RIBEIRO, 2017, p.24). 

 

 

 Porque as vozes que relatam as suas histórias não podem ser legitimadas como 

conhecimento? Em Ribeiro; Souza; Sampaio (2018) e suas pesquisas encontram mais 

aliados que são autores do campo dos cotidianos como: Ribeiro (2018), Ferraço e 

Carvalho (2012) entre outros que seguem afirmando: 

 

 

(...) o que pode ou não ser considerado como científico, como pesquisa, como 

teoria e/ou conhecimento? Já vêm pronto às cartilhas metodológicas, o rol de 
procedimentos e instrumentos possíveis, os passos mais ou menos 

esquematizados... Pouco ou nenhum espaço sobra para a experiência do viver 

o processo, a invenção, a criação, a singularidade (RIBEIRO; SOUZA; 

SAMPAIO, 2018, p.8).   

 

 

Como pesquisadores e estudantes percebemos que existe na academia um 

modelo a seguir e esse padrão é monopolizado pelo científico. Estudar nos/dos/com os 

cotidianos é assim, se inquietar, correr riscos, buscar perguntas e respostas que surgem 

nas conversas tecidas ao longo do processo. Cada praticante com sua singularidade, 

suas certezas que nessa rede de conhecimentos se movimentam para inquietações.  

Então, me pergunto: o que é certo ou errado? Aprendemos que não existem o 

certo ou o errado. Nesse campo construímos e reconstruímos a partir de cada pergunta e 

suas respostas.  

 

Pesquisa é um conjunto de procedimentos que visam ao esclarecimento de 

uma dúvida ou a confirmação de uma hipótese ou, isso sim, o movimento de 

inquietação, deinconformismo e indagação diante do mundo e das respostas 
que ele nos apresenta? Pesquisar é responder e criar novas e incômodas 

perguntas? E a ciência, o que é? Um conhecimento neutro e objetivo ou uma 

forma de conhecer e perguntar histórica e culturalmente produzida?  

(RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p. 10). 

 

 

 Pensar no outro, não somente como um objeto de pesquisa, é uma das 

divergências que temos diante do que apresenta a pesquisa científica. Segundo Alves e 



69 

 

Garcia (2015), nos últimos quatro séculos as formas de se criar conhecimento nos 

cotidianos não é importante, mas sim errado para a Ciência. Contudo, viver a pesquisa 

nos/dos/com os cotidianos, vai além do saber científico e de tudo que ele pode dar 

conta. É olhar, escutar, entender a particularidade e singularidade que cada um tem 

dentro de si. É saberes tecidos juntos, construindo um conhecimento das diferenças. 

 

 

Vida e conhecimento estão interligados, intui Bergson com essa peculiar 

metáfora. A pesquisa mais do que uma exigência acadêmica de construção do 

conhecimento, se nos apresenta como um poderoso instrumento de ação 

transformadora da vida, na busca incessante de ultrapassagem das situações 

limites existente no mundo (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p.16). 

 

 

 Se cuidadosamente analisarmos que cada praticante tem um conhecimento que é 

específico, temos em um mesmo grupo de pessoas uma riqueza de conhecimentos que 

não são valorizados na sociedade. O não científico serve para quê? Se por outra vertente 

entendemos que a Ciência não dá conta sozinha da complexidade que o ser humano 

apresenta. Então reflito sobre o que Ribeiro; Souza; Sampaio (2018) explicam a ciência 

e a tecnologia, enquanto grandes promessas de humanização do trabalho e das formas 

de produção, inclusive do conhecimento, faliram. 

 Assim, seguimos com a pesquisa sempre em um caminho que encontra com os 

seres que estão em um permanente processo de construção e reconstrução. Partindo do 

princípio que a sociedade se modifica de tempos em tempos, e esse processo é 

inacabável. Sendo assim, somos todos seres inacabáveis também. Ribeiro; Souza; 

Sampaio (2018, p.17), ainda explicam que, a pesquisa se constitui em um movimento 

fílmico e tende para a mudança, para o outro, para o movimento.   

 Nessa perspectiva, o mais importante nessa caminhada é entender como os 

saberes se produzem nessa rede de conhecimentos. 

 

 

2.3 A POTÊNCIA DAS CONVERSAS 

 

Durante os encontros do Grupo GERES em 2018, foram narrados através de 

conversas, fatos importantes que aconteceram na vida de praticantes negros que fazem 

parte do grupo de pesquisa. Tais relatos contribuíram no processo de organização nessa 

dissertação de mestrado. 

 



70 

 

Ou seja, conversas são situações que insurgem nas redes de relações que 

estabelecemos com as pessoas em nosso dia a dia, sujeitos as 

indeterminações e aos acasos que fazem das nossas vidas uma permanente 

abertura diante do imprevisto (FERRAÇO e CARVALHO, 2012, p.42).  

 

 

Em primeiro lugar a palavra metodologia é uma palavra derivada de “método” 

do latim “methodus” cujo significado é caminho ou a via para a realização de algo. 

Método se define como processo para se alcançar um objetivo ou para se chegar ao 

conhecimento. Metodologia é área em que se estudam os melhores métodos 

praticados em determinada área para a produção do conhecimento. 

 Então, a partir da compreensão, de que a pesquisa tinha como base, a conversa e 

as narrativas dos praticantes como caminho. Procurei conhecer alguns autores que 

defendiam essa ideia. O mais complexo nesse caminho foi a todo o momento afirmar 

que a conversa pode sim, ser uma forma de metodologia frente a uma pesquisa 

científica. E que, ela apresenta segundo Ferraço e Carvalho (2012, p. 43) importância na 

criação de diferentes sentidos para os acontecimentos vividos cotidianamente. (...) 

conversas guardam uma intima relação com a vida cotidiana (...).    

 

 
As conversações/conversas se constituem na atitude política de pensar com 

ele, se não para ou sobre eles, possibilita fluxos, acasos, experiências, 

encontros, devir, multiplicidades e permanentes aberturas para os 

acontecimentos... tecidos com afeto (SCHWARCZ, 2012,p.19).  

 

  

Em um movimento de discussão a conversa permite que os praticantes se 

pronunciem com posições ideológicas e políticas transformando esse espaço em um 

ambiente de resistência e lutas contra as hierarquias que nos são apresentadas em todos 

os momentos. Essa problemática aumenta quando se trata de um posicionamento como 

no livro “Conversa como metodologia de pesquisa porque não?” de Ribeiro; Souza; 

Sampaio (2018), que traz à pergunta “É possível à conversa como metodologia de 

pesquisa?”. 

Através das conversas podemos pensar juntos, tentar lembrar quando e como 

começamos uma conversa? A partir de qual necessidade? Uma conversa se liga a outra 

e quando percebemos estamos mergulhados em um emaranhado de questões que não 

estavam ligados a um dos objetivos pensados. Assim, são as conversas como o vento 

que por vezes sopra para o sul, norte, leste e oeste e nem sempre entendemos de onde 

vem e para onde vai. Em uma conversa, os assuntos nunca se esgotam, pois, somos 
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seres pensantes e como tal somos diferentes. Então, pensamos de forma diferenciada. 

 

Contudo, talvez seja oportuno perguntar: conversa como metodologia de 

pesquisa? Que implicações éticas e estéticas e políticas traz para o debate 

metodológico tal possibilidade? Como seria isso de pensar a metodologia a 
partir de idéias como escuta, partilha alteridade, hospitalidade e diferença? É 

possível pensar uma metodologia nestas bases? Em que contextos de 

pesquisa?(RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p.166).   

 

 

Ao analisar a citação acima, compreendo a conversa como um caminho 

metodológico, pois, não está limitada apenas ao método de como fazer uma pesquisa. 

Transpõe as regras e aos métodos, uma vez que, como seres históricos, somos 

atravessados por questões sociais, políticas e culturais. Permitem um posicionamento 

frente a nossa realidade e como pensamos a partir dos nossos valores.       

 A conversa como uma potência nessa construção metodológica dialoga com 

questões políticas, éticas, métodos, e com a epistemologia. Contudo, apesar do saber 

científico não dá conta mais das questões que envolvem as subjetividades apresentadas 

pelos praticantes. Ainda assim, essa epistemologia a qual falamos nos trazem teorias e 

práticas do saber científico legitimado pela ciência por sua evolução nessa trajetória 

científica. Mas, por que pensar em uma metodologia fora da ordem epistemológica, da 

política metodológica?  

 

 

Ora, até que ponto uma pesquisa pautada em métodos e procedimentos 

predefinidos de investigação em se tratando de uma pesquisa da experiência 

educativa, com ênfase na relação entre sujeitos e sentidos por eles 
construídos, não nos cega para as riquezas, as multiplicidades, as minimezas 

tão importantes e muitas vezes refugadas que surgem no processo 

investigativo e nas relações entre as pessoas? Prender-se a procedimentos 

metodológicos rigorosamente planificados e roteirizados não seria um risco 

de reproduzir, na pesquisa, o mito grego de Procustes? 

Procustes ou Procusto era um ladrão que recebia, em sua casa, diversos 

viajantes, sempre oferecia sua cama para estadia. Contudo, os visitantes que 

eram maiores que a cama oferecida, cortava-lhe os membros; aos que eram 

menores, esticava-lhe as extremidades até caberem milimetricamente na 

cama (RIBEIRO; SOUZA; SAMPAIO, 2018, p.168). 

 

 
 

Então, como definir metodologia para uma pesquisa? O que usar como 

procedimentos? Pesquisar nos/dos/com os cotidianos é estar imerso em uma 

investigação na qual o roteiro, as regras não são suficientes para dar conta do que pode 

se revelar nesse percurso. Não podemos apenas recolher dados para analisar. Em uma 

conversa surge o imprevisível.  
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Uma metodologia distante da Metodologia dentro da academia de acordo com 

Larrosa (2014) se há um caminho, não é lei, não antecede percurso, mas vai se 

revelando, inventando, experimentando ao sabor e saber da pesquisa, tal qual nos 

provoca.  

 

 

2.4 ALÉM DO QUE SE VÊ 

 

Segundo Nívea Andrade (2011, p. 27) “a narrativa é, portanto, uma forma de 

espalhar nossas conversas, nossas experiências porque queremos ser ouvidas”. Meditar 

em escolhas, como, qual narrativa se discutir? Qual a mais importante? Que critérios 

foram usados? Essas foram algumas perguntas que eu mesma como aluna, professora e 

pesquisadora fiz. E o mais interessante foi que, em todas as escutas, as falas traziam 

consigo histórias por caminhos percorridos, mostrando as características de um grupo 

múltiplo, heterogêneo e cheio de potência. 

Então, não foram exatamente escolhas ou critérios, mas narrações que tocaram e 

afetaram a todos no grupo. Nessa relação de troca e conhecimento das histórias 

contadas, busco a compreensão com Djamila Ribeiro (2017, p.13)“ ao nomear as 

opressões, de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar 

opressões”. Portanto, pensar em discutir questões raciais dentro de uma instituição que 

não valoriza tais assuntos, é justamente romper com todas e quaisquer formas de 

desigualdade, preconceito imposto pela sociedade. 

Por isso, o grupo de pesquisa GERES, não se resume apenas em um grupo, vai 

muito além do que as pessoas possam compreender. Este grupo trabalha em prol de uma 

sociedade melhor. De acordo com a fala de Rogério, é preciso doses homeopáticas para 

que o efeito aconteça, o coordenador do grupo nos leva a uma reflexão. Como trabalhar 

com tal urgência para que haja uma mudança? Sendo assim, como fica registrado por 

Ribeiro (2017) é pensar em um novo modelo de sociedade.   

 

 

O propósito aqui não é impor uma epistemologia de verdade, mas de 

contribuir para o debate e mostrar diferentes perspectivas. Com vendas em 

bancas de jornal e a um preço acessível, nosso objetivo é contribuir para a 

disseminação dessas produções. (...) é importante pontuar que essa coleção é 
organizada e escrita por mulheres negras e indígenas, homens negros de 

regiões diversas do país, mostrando a importância de pautarmos como 

sujeitos as questões que são essenciais para o rompimento da narrativa 
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dominante e não sermos tão somente capítulos em compêndios que ainda 

pensam a questão racial como recorte (RIBEIRO, 2017,p.15). 

 

 

 Na perspectiva de pensar contra o que é hegemônico Ribeiro (2017) se tornou 

um suporte teórico nas rodas de conversa durante alguns encontros, nos fazendo refletir 

um pouco sobre esse lugar de fala. Vivemos em uma sociedade com um olhar do 

colonizador, porque assim aprendemos. Logo, para nos despir dessas marcas que nos 

atravessam, somente através de lutas e movimentos de resistência. É de fato fazer com 

que tais informações atinjam a muitos na sociedade na intenção de combate a essas 

opressões. 

Assim, o grupo GERES se apresenta em congressos, eventos acadêmicos sempre 

com o propósito de levar a discussão e reflexão para os sujeitos temas que se entrelaçam 

com as questões raciais. Assuntos esses que são debatidos a cada reunião sempre 

cruzando com histórias de vida dos participantes. Segundo Inês Barbosa Oliveira e P. 

Sgarb (2008), isso requer, sobretudo: 

 

(...) procurando nelas, não as marcas de estrutura social que as iguala e 

padroniza, mas, sobretudo, os traços de uma lógica de produções de ações de 

sujeitos reais, atores e autores de suas vidas, irredutível à lógica estrutural, 
porque plural e diferenciada é, para esse tipo de pesquisa, a ação fundamental 

(...) (OLIVEIRA e SGARB, 2008, p.52-53).   

 

 

Nesse tipo de investigação, ultrapassamos as questões que generalizam os 

participantes, os rótulos que são impostos pela visão do colonizador. Percebemos as 

grandes e diversas surpresas que nos acontece nos cotidianos. Sendo algumas delas, a 

pluralidade, diversidade, a realidade de cada sujeito nesse processo. E essas vozes não 

são legitimadas? Serão omitidas, silenciadas, anuladas até quando? Audre Lorde nos 

instiga a pensar na necessidade de reconhecermos nossas diferenças e não mais vê-las 

como algo negativo (RIBEIRO, 2017, p.51). 

Ribeiro, 2017 ainda ressalta que, a grande complexidade surge a partir do 

momento em que as diferenças tomam o lugar de desigualdades na vida dos sujeitos. É 

preciso lembrar que partimos de lugares diferentes, com ensinamentos de vida 

singulares, culturas de acordo com o meio em que vivemos. Assim, nos formamos como 

sujeitos, aprendendo com a diversidade. Esses foram os autores e atores Rogério, 

Sandra, Kelly, Mara, Índia, Lara e Valéria que trazem histórias de luta e resistência 

dentro e fora da instituição, e que conheceremos no próximo capítulo. 
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O capítulo buscou através de embasamento em diversos autores como: Garcia e 

Alves 2015, Coutinho 2008, Andrade 2011 entre outros, encontrar uma metodologia 

que estivesse adequada ao tipo de pesquisa que a linha dessa dissertação tende a seguir. 

Observou-se que a conversa está inserida em todos os lugares e em todas as culturas, 

permeando dúvidas, discussões e na formação de ideias e ideais por gerações, e permite 

tendenciosamenteo embasamento como metodologia dos trabalhos de cunho acadêmico. 

No próximo capítulo serão relatadas as narrativas que foram retiradas nas 

discussões ocorridas nos encontros dentro do GERES e suas repercussões nesse 

caminho, que permitem a visualização de narrativas racistas no âmbito acadêmico e o 

impacto que essas falas têm em concomitância junto à aplicação da Lei 10.639/03. 
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CAPÍTULO III 

 

NARRATIVAS ACADÊMICAS RACISTAS: O IMPACTO DAS 

FALAS 

 

 
Essas narrativas discutem as particularidades e singularidades de cada indivíduo 

e as possíveis relações na área da educação em um contexto bilíngue de formação de 

professores. Sendo assim, a partir desses relatos que serão mencionadas no decorrer do 

texto poderemos refletir, sobre a pergunta. Como dialogam os professores com a 

História e Cultura Afro-Brasileira no Curso de Pedagogia do INES ? 

Então, como pensar em uma instituição que tende a formar professores e não 

discutir a História e Cultura Afro-Brasileira? Tal questionamento surge através das 

narrativas de estudantes que fazem parte do grupo GERES desde 2014. Levando em 

consideração que a Lei n.º 10.639 foi aprovada em 2003 e a instituição INES continuou 

silenciando tal assunto no curso de Formação de Professores e Pedagogos. 

A investigação está em andamento em um diálogo que tem causado desejos de 

mergulhar cada vez mais nas histórias dos participantes, com prazer e expectativas em 

cada encontro e suas narrações.   

De acordo com a autora bell hooks (2017)os alunos trazem para a sala de aula 

experiências que são narradas a partir de suas memórias. Essas histórias narradas 

agregam valores, conhecimentos ao nosso aprendizado em uma relação de troca. 

Neste contexto, apresento neste capítulo as transcrições para o público, que 

tratam das narrativas oriundas das reuniões que participei com o grupo GERES. Os 

encontros são semanais e a participação durante a pesquisa foram de 40 encontros. 

Consistindo em retiradas de algumas falas e assuntos que são pertinentes à pesquisa de 

minha dissertação de mestrado. As falas estão registradas em formas de citação e visam 

à preservaçãoda identidade dos participantes. Apenas foi coletado o que pôde servir 

como suporte à pesquisa no caráter de responder aos questionamentos relacionados ao 

tema. 

Em uma das reuniões do grupo de pesquisa, surge uma clássica discussão sobre 

cor. O coordenador do grupo de pesquisa apresenta através de slides o tema: Cor e 

Raça.  
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Então, o cordenador lança uma pergunta para os componentes do grupo: 

“Qual seria a cor de cada um?”.  

Eu, distraída, respondi que era amarela.  

Com base na resposta o professor começou a rir e disse:  

“Até esse exato momento ,eu acho que meus óculos ainda estão bons e que, 

eu não era de descendência chinesa”. 

 

Quando o assunto se trata de uma pergunta que parece simples, qual é a sua cor? 

Um grande conflito interno ascende. Alguns respondem, outros são rotulados como: 

branco, pardo, moreno, marrom bombom, café com leite, moreno escuro, mulato, 

mulatinho, preto, entre tantos outros pseudônimos que criaram para se referir a uma cor. 

Por que a qual raça se pertence? De acordo com a aceitação de cada um, eis que surge à 

resposta.  

Esta é uma das muitas perguntas feitas ao longo desses anos que vivemos com 

este sistema escravocrata. Se for parda, logo, é chamada de morena que pode ser clara, 

escura ou morenaça. Nesse caso, não importa o cabelo liso ou cacheado sou morena ou 

parda. A raça é negra, mas alguns não consideram porque a cor da pele não é preta. 

Neste contexto, busco o auxílio de Kabengele Munanga (2006) que aponta ser o 

conceito de raça parte de uma construção social do país e estão atreladas as 

especificidades de cada grupo. Dentre os povos as desigualdades sociais, culturais, 

políticas e econômicas existem, e são elas que proporcionam separações de grupos 

religiosos, classes, grupos políticos, raça, gênero, entre tantas outras questões.  

Podemos observar que existe um padrão estabelecido se perpetuando ao longo 

dos séculos em tornar esse grupo de pessoas hegemônico e dentro desse contexto nem 

todos são contemplados, pois a perfeição não faz parte das minorias. O autor E. 

Goffman (1988) escreve que toda marca sobre a vida do ser humano diferente do que a 

sociedade já estava acostumada tornava está pessoa amaldiçoada.    

 

“Um estigma é, então, na realidade um tipo especial de relação entre atributo 
e estereótipo, embora eu proponha a modificação desse conceito, em parte 

porque há importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade levam 

ao descrédito.” (GOFFMAN, 1988, p.13). 

 

 

Sendo assim, o estigma sempre está associado às características negativas ou 

classificado como ruim na vida do ser humano caracterizado por abominações do corpo, 

crenças falsas e rígidas, desonestidades, distúrbio mental, vício, alcoolismo, 

homossexualidade, nação, religião, raça, cultura etc. A sociedade vai rotular as pessoas 

e suas diferenças como superiores ou inferiores. Assim podemos entender que tais 
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atitudes que mencionamos estão ligadas ao sistema racista que se perpetua até os dias 

atuais. 

A palavra racismo tem como tradução um sistema que afirma a superioridade de 

um grupo racial sobre outros, particularmente, a separação destes dentro de um país 

(segregação racial) ou mesmo visando o extermínio de uma minoria (FERREIRA, 

2010). 

O racismo se espalha pelo mundo, contudo, o grande problema é a perpetuação 

da diferença entre a superioridade e a inferioridade das raças. Isabel Aparecida dos 

Santos (2001) antes de descrever racismo tenta entender as raças. A autora escreve que 

na raça é fácil perceber a diferença entre os povos. Essa desigualdade se torna visível e 

classifica como seres superiores ou inferiores diante da população como, a cor da pele, a 

textura dos fios de cabelo, o tamanho e o formato do nariz, entre outras que são 

características anatômicas.  

 

Se pudéssemos despir as pessoas dessa anatomia, veríamos por dentro outro 

elenco de características– as características genéticas. Pois bem, este elenco 
de características internas pouco tem haver com as exteriores. Os cientistas 

chamam esses conjuntos internos de “raças invisíveis”. A raça preta, por 

exemplo, estão formadospor inúmeras “raças invisíveis”. Como a espécie 

humana sempre se misturou, conclui-se que uma “raça invisível” de pele 

preta pode ser igual a uma “raça invisível” de pele branca, ou amarela, ou 

vermelha, etc.(SANTOS, 2001, p.12).  

 

 

Então, a raça está associada a um grupo de indivíduos iguais em seu interior. 

Como o autor descreve habitantes neste planeta e que, possuem antepassados em 

comum diante da mistura de povos.  

Segundo Amaral (1998) o ser perfeito para a nossa sociedade é correspondido 

por aquele que possui marcas com características específicas. (...) jovem, de gênero 

masculino, branco, cristão, heterossexual, físico e mentalmente perfeito, belo e 

produtivo, assim conseguimos compreender porque os negros, surdos, cegos, 

cadeirantes, entre outros que fazem parte das minorias não estão inseridos nesta visão 

positiva continuando estereotipados. Seguiremos com as narrativas que nos revelam os 

sujeitos e suas histórias considerando a pluralidade, diversidade e complexidade. 

 

 

 

 



78 

 

3.1 NARRATIVAS DE SANDRA 

 

Como mencionado anteriormente os nomes são fictícios para preservar a 

identidade dos participantes e serão expostas apenas as narrativas que condizem com a 

necessidade de sua apresentação a pesquisa. Esta é a narrativa de uma professora 

intérprete de libras a alguns anos do Instituto Nacional de Educação de Surdos, 

intitulada como Sandra, uma mulher negra, que sofreu e ainda sofre com preconceitos e 

perjurias raciais dentro e fora de seu trabalho. 

Sandra explica que, durante uma reunião, no auditório de uma Instituição 

Federal de Ensino, uma professora do curso de Pedagogia, pede para a intérprete chegar 

para o lado, à mesma ressalta que, não estava conseguindo enxergar a profissional 

devido à sua cor. O corpo negro da intérprete é rotulado como problemático?  

A intérprete, narra que, a dificuldade da professora foi devido a sua cor e não 

porque aquele lugar precisava de mais luz. 

 

Sandra: 

“A minha experiência aqui no departamento, é reflexo daquilo que realmente 

o departamento é!”.  

Não discuti questões raciais. Um departamento que forma pedagogos, porém 
não discuti questões raciais vai ser reflexo disso nas suas ações.  

Por exemplo, você ir para um auditório e ouvir uma professora doutora falar:  

“É preciso à intérprete ficar em um lugar com luz. Senão, não consigo 

enxergá-la”. 

 

 

Durante essa narrativa de Sandra, percebemos que existe uma atribuição de 

culpa para o outro, o colocando em uma posição de inferioridade. Como podemos 

mudar esse quadro construído ao longo de tantos anos? Como essa professora atua com 

a formação de professores, já que, os alunos negros estão imersos na sala de aula? 

Como lidar com as questões raciais? Muitas são as perguntas que nos permeiam e como 

respondê-las?  

O Ministério de Educação e Cultura (MEC) tem se posicionado a favor de um 

trabalho que contemple a Formação de Professores e Pedagogos no que tange à proposta 

das questões raciais no campo da educação? Essa medida se estende à universidade, os 

centros de formação de professores? 

No ponto de vista de Nilma Lino Gomes (2003), todos dialogam e aceitam que é 

preciso formar professores adequadamente. O MEC tem investido em formação inicial e 

continuada que visa à diversidade. Contudo, entendemos que somente isso não basta. 



79 

 

Ter em sala de aula um profissional para lidar com as questões raciais cotidianas é está 

inserido em: 

 

Projetos Inovadores de Curso oferecem oportunidades para que os 

professores recebam orientações complementares à disciplina de atuação e 

possibilita o fazer pedagógico atento às questões étnico-raciais. Realizam 

oficinas pedagógicas sobre racismo e educação,  criam oportunidades para a 

circulação de subsídios sobre a temática (livros, vídeos, cartilhas, artigos, 
jornais etc.) e informações jurídicas que atualizam os professores (BRASIL, 

2007, p.11). 

 

Em uma sociedade capitalista à cor está entrelaçada há interesses políticos, 

sociais, econômicos e pessoais que implicará diretamente em benefícios específicos, de 

vantagens ou negação pelo outro. Segundo Bastos (2016, p. 216) a categoria cor da pele 

foi criada para demarcar as diferenças entre as raças com o intuito de inferiorizar a 

classe dominada. Nesse contexto, é muito comum a negação a origem por parte de 

muitos.  

De acordo com Santos (2001) os brasileiros sempre tentaram buscar no passado 

uma linhagem que não é africana, indiana, ou brasileira. Sempre que o assunto é 

descendência familiar usam as seguintes colocações: meu avô, bisavô, tataravô era 

português, italiano sempre afirmando ter uma descendência branca. 

Na visão de Gomes (2003) somos sujeitos corpóreos e usamos o nosso corpo 

como linguagem, como forma de comunicação: 

 

O que será que o aluno negro nos comunica com o corpo! Com a sua 

postura!(...) Será que essas representações, quando negativas tornam-se mais 

fortes no exercício do trabalho docente, a ponto de nos tornar cegos e surdos 
para entender o que os alunos tentam nos comunicar! Quantas vezes ouvimos 

frases “o nego fede”,”o cabelo rastafári é sujo(...)”, “o nego que alisa o 

cabelo tem desejo de embranquecer”;(...) docentes, dentro de sala de aula, nas 

conversas informais e nos conselhos de classe! Quantas vezes essas frases 

não são emitidas nos corredores das faculdades de educação e nas 

universidades! (GOMES, 2003, p.173).     

 

 

Se analisarmos a fala da professora na colocação de Sandra: “É preciso à 

intérprete ficar em um lugar com luz. Senão, não consigo enxergá-la”.Tal discurso é 

discriminação racial que seria junção do racismo e o preconceito se efetivando através 

de atos que reprovam e humilham um grupo causando-lhe prejuízos agredindo os 

direitos humanos. E se pararmos para ponderar essa discriminação vem acompanhando 

a sociedade durante anos.  
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Já estava presente desde a Idade Média (século XV), quando levado em 

consideração a condição social e a cultura dos povos envolvidos. A Grécia valorizava 

sua cultura e os gregos se achavam superiores aos demais povos, pois o país tinha como 

referência, filósofos como: Sócrates, Platão e Aristóteles, com o princípio de 

desenvolver intelectualmente (filosofia e arte) e capacitar o ser humano para refletir e 

tomar decisões moralmente e politicamente. 

Segundo Santos (2001) os romanos são considerados como bárbaros e não 

possuem capacidades de apreciar aspectos superiores da vida, são discriminados por sua 

condição social, pois eram homens preparados para serem guerreiros em seu país.  

A concepção racista que prevaleceu sobre os romanos foi de tornar escravos os 

mais fracos, através das lutas violentas nas guerras pela disputa de territórios. No século 

XVII tanto os negros
11

 quanto os brancos poderiam ser vendidos como escravos só 

dependeriam da condição social que estivessem inseridos. A partir da discriminação 

racial logo acontece à segregação de um grupo devido à sua raça ou etnia. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1998 afirma o seguinte conceito sobre a 

discriminação racial: 

 

Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferências baseadas em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou ética, que tenha como objeto ou efeito a 

anular ou restringir, o reconhecimento, o gozo ou exercício, em condições de 

igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, no domínio 

político, social ou cultural, ou em qualquer outro domínio da vida pública ou 

privada (BRASIL, ONU, 1998, p.12). 

 

 

De acordo com a Constituição 1988, Capítulo I, artigo 5º, caput XLI “a lei 

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.” 

Através da consolidação da lei
12

, uma vez que é percebido qualquer tipo de atitude 

discriminatória por parte do outro o negro pode fazer a denuncia com base nos seus 

direitos.  

Quanto ao ato de punição, em seu caput XLII “a prática do racismo constitui 

crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei”. Tais 

leis supracitadas foram criadas no intuito de minimizar e/ou eliminar a discriminação 

                                                   
11A palavra “negro” segue a definição do IBGE que classifica como negro os grupos de pretos e pardos e 

será este termo utilizado no trabalho.  
12 Lei n.º 7.716 de 05 de janeiro de 1989, estabelece que os negros passem a ter seus direitos garantidos 

por lei, porém com o passar dos anos e continuas lutas por direitos de igualdade dos movimentos negros a 

Lei n.º 7.716 passa por alterações e a Lei n.º 12.228 de 20 de julho de 2010 substitui agregando o Estatuto 

de Igualdade Racial. 
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racial no país. A luta é contra tais atos de crueldade que impedem o reconhecimento do 

outro como um ser humano, essas práticas precisam ser combatidas como um caminho 

para educar a sociedade.  

O Estatuto de Igualdade Racial (Lei n.º 12.228) é um documento que teve seu 

reconhecimento perante a lei em 20 de julho de 2010, que garante os direitos aos negros 

ao sofrerem à discriminação racial direta ou indireta. A discriminação direta é 

identificada, pois a pessoa é insultada com xingamentos, humilhada, com atos negativos 

direcionados a cor de sua pele, seus cabelos, isso quando não acontece a agressão física. 

Assim a punição acontece com base na Legislação Nacional Constituição 1988 em seu 

artigo 5º, caput XLII e documentos internacionais da ONU, através do Programa dos 

Direitos Humanos de 1998. 

 Já a discriminação indireta, ocorre quando as atitudes racistas são ocultadas com 

caráter discriminatório subentendido. A discriminação se mostra encoberta perante as 

leis nacionais, políticas públicas, meios de comunicação, entre outras práticas comuns 

no dia a dia e sem percepção imediata de qualquer aspecto discriminatório.  

A discriminação indireta permite a justificação do autor que seus atos não 

tiveram intenção discriminatória, concedendo há ele tempo para articular provas em 

favor da sua defesa. 

Em mais um momento a discriminação racial perpassado na vida de uma jovem 

negra com atos de racismo e o preconceito se efetivando, a intérprete Sandra, ainda 

expressa a seguinte narrativa: 

 

Sandra: 

“Em 2009, enquanto aluna, não tive nenhum professor negro e não se 

discutia sobre racismo, no currículo não se falava nada sobre esse assunto!” 

 

É notório que esses atos reprovam e humilham, não sendo condizentes, atacam o 

próximo e não levam em consideração os direitos humanos. Neste contexto, ao analizar 

os artigos 26 A e 79 B inseridos na Lei de Diretrizes e Bases LDB n.º 9394/96, pela Lei 

Federal n.º 10.639/2003, de 09 de Janeiro de 2003, tornou-se obrigatório à inclusão nos 

currículos das instituições de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira (Art. 

26 A)” e no calendário escolar a inclusão do dia 20 de novembro como “Dia da 

Consciência Negra” (Art. 79 B). 

A execução da lei dentro das instituições de ensino permitiu uma construção 

social baseada nos princípios de equidade e direito na educação de todos com 
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reconhecimento de suas histórias como participantes da construção da sociedade 

brasileira respeitando a diversidade e dialogando com as diferenças.  

E aos professores a responsabilidade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira para a educação das Relações Étnico-Raciais através do Parecer n.º 003/2004 

e Resolução n.º 001/2004 do Conselho Nacional de Educação (CNE), além de promover 

estudos e Formação de Professores sobre histórias e Culturas Africanas e Afro-

Brasileiros e Relações Étnicos Raciais e Educação das Relações Étnicas Raciais. 

Profissionais preparados podem atender às demandas para que haja uma 

educação de qualidade, que envolva a todos como nos assegura a Constituição 1988 em 

seu Art. 3º, IV –“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” e a LDB n.º 9.394/96 nos assegura 

em seu Art. 26. VI § 4º “O ensino da História do Brasil que levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia”. 

O tema pluralidade cultural (BRASIL, 1997) está inserido no currículo depois de 

muitas lutas, rupturas, e avanços do movimento negro em seu histórico de políticas 

públicas desde a década de 30. A Frente Negra Brasileira tinha três finalidades 

principais: “congregar, educar e orientar
13

”. 

 Tais movimentos estão ligados às entidades de grupos étnicos que perseveram 

contra os padrões culturais estabelecidos pela sociedade injustamente como principal. A 

hegemonia deve ser criticada e métodos como denunciar as interpretações racistas nos 

conteúdos didáticos, as brincadeiras com piadas, apelidos, toda e qualquer forma de 

racismo deve ser repudiada da sociedade e prioritariamente excluída do ambiente 

escolar.    

A diversidade de acordo com os PCNs (1997) está dentro da sala de aula, 

quando nos deparamos com alunos de diversos lugares, com histórias de vidas 

diferentes, com religiões e culturas arraigadas a sua descendência. Diante de tais 

situações, o educador se encontra dentro de um contexto plural e nesse momento o seu 

compromisso é colocar em ação uma prática educacional que atenda as singularidades 

de cada educando.  

Com base nos PCNs sobre Pluralidade Cultural, o educador poderá utilizar o 

documento, como instrumento que atenderá a realidade da instituição, sendo útil na 

                                                   
13 Frente Negra Brasileira e suas finalidades e obras realizadas. Documento redigido em fins de 1936, de 

autoria do Dr.Raul Joviano do Amaral, apud Fernandes (2006, p. 345-7). 
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elaboração de projetos pedagógicos, nas práticas educativas, no planejamento de aulas, 

na reflexão do material didático a ser utilizado por parte do professor respeitando a 

pluralidade cultural brasileira.  

 

O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais nas 

diversas instituições educacionais contribui para que as diferenças de 

fenótipo entre negros e brancos sejam entendidas como desigualdades 

naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros como 

sinônimos de seres inferiores. O silêncio escolar sobre o racismo cotidiano 

não só impede o florescimento do potencial intelectual de milhares de mentes 

brilhantes nas escolas brasileiras, tanto de alunos negros quanto de brancos, 

como também nos embrutece ao longo de nossas vidas, impedindo-nos de 
sermos seres realmente livres “para ser o que for e ser tudo” – livres dos 

preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas, entre outros males. Portanto, 

como professores (as) ou cidadãos(ãs) comuns, não podemos mais nos 

silenciar diante do crime de racismo no cotidiano escolar, em especial se 

desejamos realmente ser considerados educadores e ser sujeitos de nossa 

própria história(BRASIL, 2005, p.11). 

 

 

Diante da leitura e reflexão do texto acima, os educadores não podem se calar 

mediante atitudes racistas, sejam por parte dos alunos, colaboradores da instituição, 

pais, professores, enfim, é necessário lutar contra esses atos de discriminação e 

preconceitos que são levantados por quaisquer indivíduos desse convívio.  

É preciso desenvolver práticas antirracistas e promoção de igualdade racial 

dentro da sala de aula, com projetos que possam atingir a todos nos espaços escolares, 

como fóruns, debates, apresentações de teatro que valorize a Cultura Afro-Brasileira 

principalmente no que se refere atender a real necessidade do aluno, trabalhando as 

diferenças sociais e culturais, ajudando os mesmos a construírem novos significados e 

aprenderem a respeitar as diferenças.  

A Constituição de 1988, em consonância com os princípios de equidade e direito 

na educação, declara que é essencial a garantia e valorização da diversidade cultural 

inseridos na sociedade, em seu Art. 210: “serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). 

É com esse intuito, que educadores precisam estabelecer uma relação de 

confiança com seus alunos, assegurando a compreensão sobre os temas de questões 

raciais e diversidade cultural no combate ao racismo dentro da escola.  

 

Para reeducação com relação às relações étnico-raciais, no Brasil, é 

necessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. É preciso 

entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da 

desigualdade impostas a outros. E então, decidir que sociedade se quer 
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construir daqui para frente (BRASIL, 2004, p.14). 

 

 

Tal prática afeta na construção de um processo que socializa o negro uma vez 

que ele internaliza tratamentos desrespeitosos e desagradáveis. É importante que o 

educador, desenvolva um trabalho dentro de sala de aula, com livros que trate de 

questões raciais, pois a existência do trabalho contribui para uma educação antirracista. 

O professor mesmo com a falta ou carência do material didático-pedagógico precisa 

buscar informações para proporcionar aos alunos o conhecimento devido. 

O papel da escola e as práticas docentes são de suma importância para que a 

socialização no contexto escolar aconteça com intuito de valorizar a diversidade e a 

diferença numa relação de respeito mútuo, a fim de melhorar o trabalho com a 

Pluralidade Cultural em sala de aula, numa perspectiva de educação antirracista.  

A abordagem do tema Pluralidade Cultural, de fato é necessário, assim como, os 

debates e esclarecimentos são fundamentais para entender como se dá uma relação de 

forma harmoniosa e respeitosa dentro do espaço escolar, que deixará marcas positivas 

no processo de socialização em uma perspectiva de construção social.  

 

 

3.2 NARRATIVAS DE KELLY 

 

Kelly é uma aluna negra, que está no sexto período do Curso de Pedagogia, e 

frequenta mais de um ano as reuniões do GERES.  

Em sua narrativa, a aluna Kelly, argumentou sobre o que aconteceu durante a 

aula no Curso de Pedagogia, em uma Instituição Federal de Ensino. Uma aluna, da 

mesma sala, pede para Kelly sair do lugar que estava porque seu cabelo blacke estava 

atrapalhando a sua visão. 

 

Kelly: 

“Sou aluna de graduação do curso de Pedagogia e estou no sexto período. A 

minha grade não foi contemplada com nada sobre o tema raça e racismo. 

Esses temas nunca formam debatidos em sala de aula”. 

O meu primeiro contato foi em uma roda de conversa que foi o lançamento 

de um documentário que é “O lá e o aqui”. O documentário foi criado por 
um professor da instituição e foi o meu primeiro contato com as relações 

étnico-raciais e racismo. 

E, a partir disso, surgiu o meu interesse particular que já existia mais não 

era tão grande.  

Quando eu cheguei ao sexto período que tive contato com discussões sobre 

questões raciais em m grupo de debate.  
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“É um absurdo, uma instituição de 160 anos que nunca debateu esse tema”. 

Um dia sofri na pele uma situação preconceituosa por parte de uma colega 

da mesma classe, ela me disse em tom arrogante: 

“Senta em outro lugar, teu cabelo tapa tudo”.  

 

 

Essa foi à fala de uma aluna que estuda junto a Kelly, no 6º período do curso de 

pedagogia.  Ao ouvir os áudios gravados da reunição do grupo de pesquisa, me recordei 

da autora hooks (2017), que menciona em seu livro “Ensinando a transgredir”, a 

seguinte frase: (...) peço aos alunos que escrevam um parágrafo autobiográfico sobre 

uma lembrança racial do início de sua vida. 

Então, muitas foram às descobertas ao ouvir as narrativas tão importantes. A 

autora traz algumas perguntas para a reflexão. A sala de aula pertence a quem? A alguns 

alunos mais do que outros? Ou a professora?  

Ouvindo os fatos narrados por Kelly, uma aluna de um curso de Pedagogia, que 

tem como basilar o ensinamento de práticas pedagógicas, para serem inseridas num 

contexto escolar, me deparei ponderando os questionamentos da autora hooks (2017) 

que reflete nas questões de saber a quem a sala de aula pertence? 

 

Como professora, reconheço que os alunos de grupos marginalizados têm 

aula dentro de instituições onde suas vozes não tem sido nem ouvidas nem 

acolhidas, quer eles discutam fatos – aqueles que todos nós podemos 

conhecer-, quer discutam experiências pessoais (HOOKS, 2017, p.114). 

 

 

Segundo Kelly: 

 

Kelly 
“O professor que estava no momento não fez nada. A colega de turma me 

mandou sentar em outro lugar e ficou por isso mesmo”. 

 

 

Onde está a voz e a vez dessa aluna enquanto estudante de um espaço político de 

formação.  Observe que os alunos a qual hooks (2017) se refere, desejam que as suas 

falas sejam ouvidas. Contudo, esse ouvir não está atrelado somente ao sentido da 

audição, ou seja, o que captamos pelo ouvir.  

Entretanto, o ouvir a qual esses alunos querem é o escutar com cuidado, esse 

processo está para, além disso. É necessário compreender e internalizar as informações. 

Por esse motivo, chamamos para discussão Djamila Ribeiro (2017) que vai apresentar 

qual o lugar de fala dessa aluna. 
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Não à toa, ao pensar conceitos como interseccionalidade e perspectivas 

revolucionárias. Essas mulheres se propuseram a pensar novas formas de 

sociabilidade e não somente nas opressões estruturais de modo isolado. Seria 

como dizer, que a mulher negra está num não lugar, mas, mais além: 

consegue observar o quanto esse não lugar pode ser doloroso e igualmente se 

atenta também no que pode ser um lugar de potência (RIBEIRO, 2017, p.46). 

 

 

No depoimento narrado pela aluna Kelly, sobre seu cabelo, observamos que 

experiências negativas associadas à sua imagem são postas em questão. Ainda, que essa 

seja uma aluna já adulta, e saiba como se defender dos preconceitos que sofre durante o 

percurso na faculdade, entre outros espaços que frequenta. Segundo Gomes (2003) as 

experiências negativas e as marcas que o racismo internaliza mesmo nos adultos ficam 

na memória. 

Em conformidade com Silva (2006) sabemos que, ser negro está associado a 

estereótipos que seguem acompanhando sua vida, como, comparações que são feitas 

referentes suas características físicas, alguns apelidos pejorativos e piadinhas 

inconvenientes.  

A sociedade é preconceituosa e essa problemática vem prosseguindo 

acompanhando e marcando a vida de muitos, Souza (2008) também enfatiza que: 

 

 [...] o racismo é uma ilusão de superioridade. O racista se acha superior 
àquele a quem se compara: ele nasceu para mandar e o outro, visto como 

inferior a ele, para obedecer. O racismo, então, é antes de tudo é uma 

expressão de desprezo por uma pessoa. Às vezes não por causa de suas 

características, mas por aquela pessoa pertencer a outro grupo (SOUZA, 

2008, p. 19-20). 

 

 

hooks (2017), ainda explica que, o racismo, sexismo, elitismo modelam o 

sistema da sala de aula. Dentro dessa realidade estrutural o conflito verbal nem sempre 

estará presente. Esses embates estão dentro de cada um. A história da exclusão dos 

negros no sistema educacional se perpetua em um longo processo de descaso, que 

perpassa pelas políticas públicas, criadas para dar direito a quem continua sem 

“direitos”.  

Ribeiro (2017) traz essa afirmativa em seu livro quando relata: 

 

Quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar políticas 
públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para 

todos. Mas quem são esses “todos”? Ou quantos cabem nesses “todos”? Se 

mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social 
justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar 
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atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo 

(RIBEIRO, 2017, p.41). 

 

 

A Constituição de 1824 impedia que os negros tivessem acesso aos bancos 

escolares. Por muito tempo, a sociedade tentou impedir que eles frequentassem as 

instituições de ensino para aprender a ler e escrever, ou seja, não aceitavam que os 

negros fizessem parte dela. Havia a necessidade de se manter um controle da raça por 

parte dos senhores de engenhos. 

 

O Decreto n.º1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas 
públicas do país, não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução 

para adultos negros dependia da disponibilidade de professores.  

Mais adiante, o Decreto n.º7. 031-A, de 6 de setembro de 1878, estabelecia 
que os negros só podiam estudar no período noturno e diversas estratégias 

foram montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos 

bancos escolares (BRASIL, 2004, p.7).  

 

 

No entanto, os negros sempre se articularam para estarem imersos nos espaços 

que eram institucionais ou não, onde circulavam as informações para formação do 

indivíduo. Nos bancos escolares, nos quilombos, nas senzalas, eles se comunicavam. 

Foram trazidos homens, mulheres e crianças e entre eles, reis, rainhas, príncipes e 

princesas.  

Nessa vinda para o Brasil, muitos negros tinham conhecimento não só de leitura 

e escrita, mais também de profissões que exerciam na África. Logo, os que tinham essa 

chance, disseminavam seus conhecimentos aos demais. As criações de alguns cursos 

noturnos tiveram como objetivo alfabetizar os adultos e dar uma oportunidade às 

crianças negras de aprenderem com esses.   

Em algumas províncias isso aconteceu, mas dependia da aceitação por parte da 

sociedade para vigorar. Em outras, mesmo os escravos ou homens já livres eram 

rejeitados pela sociedade e, inclusive, alguns professores não os aceitavam dentro de 

suas salas de aula. Para a sociedade, importava que nesse período, a educação 

acontecesse somente para escravos que viviam em fazendas de padres jesuítas, sempre 

com intuito de introduzir o ensino de catecismo, aprendendo somente as primeiras 

letras, pois não podiam ter acesso à instrução média ou superior.  

E atualmente, discursos confirmam as marcas que permaneceram sobre a vida 

dos negros, com a expressão: “Senta em outro lugar, que seu cabelo tapa tudo”. Com a 

implementação da Constituição de 1988, que a lei começa a agir em favor dos negros, 
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no momento da leitura, realizada por Ulysses Guimarães, da Carta Magna que expressa:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

Constituição da República Federativa do Brasil que assegura os direitos 

sociais, e individuais, a liberdade, a segurança, e o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade, a justiça, sem preconceitos de raça, cor, 

origem, sexo, idade, e sem qualquer forma de discriminação (BRASIL, 

1988).  

 

O grande desafio é trabalhar com uma prática pedagógica que valorize e respeite 

as diferenças raciais e culturais. O alunado sofre atos discriminatórios, dentro do 

contexto escolar, e não tem a assistência do educador em prol de seus direitos 

garantidos por lei. A consolidação das ideias racistas se deu ao longo dos séculos, se 

estruturando de forma negativa, com desprezo a diversidade. Tal fato se torna um 

problema, que não é identificado por parte da sociedade. E, é cada vez mais 

solidificado, como uma construção social e cultural, que sempre vem tentando mostrar o 

negro como inferior. 

Sabemos que, a escola, não o único espaço responsável por esse debate. 

Portanto, como as múltiplas identidades sociais, a identidade negra se dá em diferentes 

espaços sociais.  

Com um olhar diferenciado para as questões discutidas no texto, é preciso 

refletir melhor sobre a função da escola e mais ainda, dos centros de formação, nesse 

processo de formar sujeitos sociais, étnicos e corpóreos. Para combatermos está 

sociedade excludente, precisamos de nos embasar com recursos como as políticas 

públicas e as práticas educativas, proporcionando uma construção de novas formas de 

relação, que tenha respeito pelas diferenças.  

A aluna Kelly ainda continua narrando lembranças de sua memória sobre o que 

ficou marcado em sua vida.   

 

Kelly: 

“Eu nunca tive oportunidade de não aguentar”.  

“As meninas brancas, pessoas de pele mais clara são incentivadas a serem 

frágeis. Eu nunca fui incentivada a não ter força. Meu único incentivo foi de 

aguentar”.   
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Essa narrativa, assim como as demais explicitadas nessa dissertação, traz a 

memória os processos vivenciados pelos praticantes. Então, a partir das conversas 

realizadas no grupo de estudos GERES, dentro do INES, foram descobertas histórias de 

vida, que adentravam umas nas outras, e nessa relação, a emoção em muitos encontros, 

e essas permeavam as nossas conversas. 

A integrante do grupo, que fez essa narrativa, revela como essa relação na 

família, na escola e em outros lugares interferiu na construção de suas identidades. 

Enquanto criança, negra e pobre, carregou nessa longa caminhada tristeza, alegria, 

raiva, medo, enfrentando todas as formas de racismo, preconceito e discriminação por 

parte da sociedade. Segundo a sua fala:  

 

Kelly: 

“as crianças brancas poderiam ser um pouco mais frágeis, e elas poderiam 

ser crianças, fazer bagunça, e ter esse tipo de comportamento. E, eu sempre 

era a criança que tomava conta das outras. A responsável, a que cuidava”.  

 

Kelly explica que, sempre precisou ser forte, e ficava refletindo em muitos 

momentos, porque deveria ser forte? As outras crianças tinham a mesma idade e a 

responsabilidade sempre era dela. 

Segundo Gomes (2003) o preconceito, deixa quem sofre fragilizado, e muitos 

mesmo tendo personalidade forte, se sentem em certos momentos vulneráveis, 

carregando consigo marcas profundas dessa discriminação.  

 

 

(...) nem todos sabem se defender dos xingamentos preconceituosos. As 

experiências de preconceito racial vividas na escola, que envolvem o corpo, o 

cabelo e a estética, ficam guardadas na memória do sujeito. Mesmo depois de 

adulto quando adquirem maturidade e consciência racial que lhe permite 
superar a introjeção do preconceito, as marcas do racismo continuam 

povoando a sua memória (GOMES, 2003, p.176). 

 
 

De acordo com Santos (2001) a infância negra não pode ser vista com um único 

olhar, pois outros fatores determinam e contribuem para essa construção, por exemplo, 

há crianças negras que nascem na África, as que nascem no Brasil, as que foram tiradas 

de suas famílias, as que vieram com pai e mãe, as que estavam em cativo ou as libertas 

com os pais escravos. Assim, segue a vida da criança negra, marcada por 

especificidades peculiares, as experiências de vida eram e ainda são diferentes, por esse 

motivo não podemos afirmar como seriam suas infâncias. 
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Os diversos contextos, que a criança negra vai passar, na sociedade, na escola, 

na família, nos passeios, podem apagar e silenciar essa criança. A rejeição que sofre por 

sua cor, textura de seus cabelos, fenótipos, entre tantas outras negações, contribuem 

para seu silenciamento. Soares (2010) diz que as lembranças silenciadas são protegidas, 

devido à falta de escuta, ou receio de se expor, ser mal compreendido ou ser banido. 

Esse contexto de negação se perpetua desde a escravidão. As crianças negras 

eram consideradas apenas escravas, não importavam as suas idades e o que iriam 

presenciar, não eram respeitadas como crianças. Segundo Philippe Àries (1978) desde a 

antiguidade, mulheres e crianças eram consideradas como seres inferiores, que não 

mereciam nenhum tipo de tratamento diferenciado, tendo inclusive a duração da 

infância reduzida. Ainda relata que, essas crianças eram inseridas no mundo dos 

adultos, de acordo com sua obra, a essência da palavra infância, não se dava nas 

camadas populares, sendo assim, os negros e pobres não eram merecedores dessa fase 

da vida e de seus sentimentos como parte de suas existências.   

“Por volta dos 12 anos, o adestramento (grifo meu) que as tornavam adultos, 

estava se concluindo. Nesta idade os meninos e as meninas começavam a trazer a 

profissão por sobrenome: Chico Roça, João Pastor, Ana mucama” (FERNANDES E 

SOUZA, 2016, p.184).  

Essas crianças não tinham uma infância, pois logo, eram inseridasao mundo do 

trabalho. Neste contexto, qual seria o sentimento de infância que essas crianças teriam 

dentro de si?  Uma vez que, segundo Ariès (1978) alguns fatores como a família, a 

escola, pai, mãe, entre outras coisas, contribuem no processo de desenvolvimento 

infantil, cujo foram tirados da criança negra.  

Com o depoimento: “Eu nunca pude não aguentar”, significa, você dizer para o 

outro que, sempre precisou ser forte. Aprender que o outro designou essa força para 

você. Os europeus rotularam os negros por muitos motivos, entre tais, destaco a cor da 

pele e a resistência ao trabalho braçal, ou seja, o negro poderia sim, trabalhar durante 

todo o dia e ser tratado da forma mais desumana possível e ainda assim, aguentaria por 

ser negro.  

Nesse momento, percebe-se um estereótipo ligado à sua imagem através do 

preconceito. E na narrativa da praticante, esse termo ainda paira sobre ela, trazendo 

lembranças dolorosas que somente adormecem, mas nunca se apagam. Esse fato é 

declarado por Mary Del Priore (1991) quando narra que: 
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E foi assim que numa época onde cada mãe livre sonhava poder oferecer seu 

filho uma escola, em vez da aprendizagem da vida cotidiana numa época 

onde começaria a se prolongar a infância e os folguedos, o filho da escrava 

continua tendo uma infância encolhida, de tempo estritamente mínimo 

(PRIORE, 1991, p.45). 

 

 

E é desta forma, que se apresentam os lamentos sofridos pelas crianças negras, 

sejam elas escravas ou “libertas”. Deparamos-nos com mulheres que perderam suas 

identidades de mães, em alguns casos, as crianças eram separadas de suas famílias, 

assim que nasciam suas mães eram separadas porseus senhores, seriam preciosas amas 

de leite.   

Segundo Gomes (2003) essas mulheres seriam alugadas, concedendo grande 

lucro para os senhores, neste momento, a figura da mãe já não se fazia presente e o pai 

quase sempre ausente, deixando seus filhos aos cuidados de outros. 

E assim, segue a vida de crianças com suas infâncias encolhidas. Vivem de 

forma tão cruel, onde às brincadeiras para algumas acabam bem cedo e para outras nem 

começam. Sem saber o verdadeiro significado da palavra família, não estavam 

acostumadas com carinhos, atenção, ensinamentos e nem tão pouco a participar de 

brincadeiras. Estavam inseridas em seu mundo, ou seja, brincadeiras essas que 

despertasse um momento de afetividade entre os laços familiares expressando todo 

sentimento de alegria que deveriam ter. 

 

(...) crianças pequenas, brancas ou negras, passavam de colo em colo e eram 

mimadas à vontade, tratadas como pequenos brinquedos.  

(...) As pequenas crianças negras eram consideradas graciosas e serviam de 

distração para as mulheres brancas que viviam reclusas, em uma vida 

monótona. Eram como que brinquedos, elas as agradavam, riam de suas 
cambalhotas e brincadeiras, lhes davam doces e biscoitos... (PRIORE, 1991, 

p.89/111). 

 

 

As crianças negras eram consideradas como objetos de uso pelos brancos, 

preenchiam momentos com brincadeiras e distrações para os filhos dos senhores de 

engenhos, os negros não eram vistos como seres capazes de obter um raciocínio lógico 

ou de agir com inteligência própria, para os seus senhores, seriam sempre seres 

inferiores e dependentes, esse conceito já estava presente em suas vidas desde seu 

nascimento por seus “donos”.  
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As escolas só eram frequentadas por crianças brancas, elas já eram preparadas 

para assumirem os postos de seus pais, e crianças pobres, negras eram ensinadas a 

obedecerem e aguentarem toda essa imposição. 

Esses acontecimentos ocorreram há séculos passados, e quando comparamos 

hoje e acompanhamos as narrativas dos praticantes, percebemos que, os negros ainda 

sofrem com todas as formas de racismo, preconceito e discriminação no processo 

educacional, familiar, e em outros espaços, ficando guardados em suas memórias. 

 

 

3.3 NARRATIVAS DE MARA 

 

Mara é uma professora negra, que está no grupo de estudos e participa 

ativamente das reuniões do GERES. Em suas narrativas separei alguns trechos 

condizentes com a pesquisa que caracteriza as multiplicidades étnico-raciais, existentes 

no contexto educacional. 

 

Mara: 

“Não me sinto representada, não temos professores negros. Ainda pior, não 

temos outras professoras negras no departamento!” 

“A maioria dos alunos que entram na nossa sala nunca tiveram aula com 

professoras negras. Minha pedagogia é informada por esse conhecimento, 

pois sei por experiência que essa falta de familiaridade pode 

superdeterminar o que acontece na aula”. 
 

Essa narrativa da professora Mara, não vai de encontro à explanação de hooks 

(2017) que em seu livro “Ensinando a transgredir” fala como se sentia dentro das 

instituições escolares. Em um primeiro momento, a narração de Mara enfatiza uma 

convicção na luta antirracista, e que, aprendeu desde a sua mocidade que é preciso lutar. 

A narrativa dela e de hooks (2017) são opostas. 

hooks (2017, p. 117), ressalta a felicidade de ter estudado em uma escola em 

Washington com professoras que eram mulheres negras. Sendo assim, a maior parte do 

corpo docente era de negros. 

Na escola de Hooks (2017) a responsabilidade era de contribuir para uma 

formação acadêmica de indivíduos autônomos e pensantes. Durante esse processo de 

formação a autora enquanto mulher negra se sente representada.  
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O se sentir representada é quando o outro simboliza algo para você. O afeto é 

um fator importante nessa relação. Quando temos professores envolvidos com as nossas 

causas, assim como, hooks (2017) discorre em seu livro “Ensinando a transgredir”, 

aprendemos a resistir, a lutar, a ter coragem. Além disso, a autora enfatiza nessa relação 

que a raça foi se consolidando e edificando, ou seja, era um caminho para a construção 

de identidade, valores, culturas, entre outros.   

Já durante a narrativa da participante, professora Mara, fica evidente a falta 

dessa representação na sala de aula, e como isso faz falta no processo de construção da 

identidade. 

Na opinião de Gomes (2003), manter o propósito em atender a essas questões e 

responder às perguntas, é fundamental. Segundo a autora: 

 

Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é 

preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros 

brasileiros. Será que, na escola, estamos atentos a essa questão?  (GOMES, 

2003, p.171). 

 

 

Contudo, para que o objetivo seja alcançado, é indispensável uma formação de 

professores que vise à diversidade. Gomes (2003) ainda destaca que, quando falamos de 

construção de identidade não estamos nos referindo somente à questão racial, mas sim, 

todas as outras identidades sociais que acompanham a vida do ser humano.    

Segundo Gomes (2003) a escola é um espaço onde compartilhamos saberes 

escolares, porém, esta não se limita somente a isso. Para, além disso, a escola dissemina 

valores, crenças, culturas, preconceitos de gênero, classe e raça entre outros.  

Uma das formas de se combater esse racismo nas escolas é tratando dos temas 

que nos permitem mostrar outra realidade. Gomes (2003) trás em quase todos seus 

textos, sobre como é importante debates sobre temas que estão ligados a diversidade e 

relações raciais.  

Tais discussões podem contribuir de forma positiva. Como exemplos, se têm a 

questão do cabelo e do corpo negro, contribuindo para o entendimento que fazem parte 

do processo de construção da identidade negra. Quantas pessoas sabem dessa 

importância? 

A autora Gomes (2003) ainda conta que, para além dessas questões tensas 

envolvendo o cabelo e corpo do negro, existe grandes significados que são 

desconhecidos por muitos. Explica que, há uma história ancestral e uma memória. Tais 



94 

 

relatos precisam ser conhecidos e respeitados.  

Nessa perspectiva, se faz necessário descrever como o racismo provoca 

desigualdades sociais e as relações de poder que ainda dominam em diversas 

instituições permitindo que os reflexos do insucesso recaiam sobre as minorias. Na 

visão de hooks (2017) a escola mudou radicalmente com a interação social, a autora 

aponta que: 

 

O zelo messiânico de transformar nossa mente e nosso ser, que caracterizava 

os professores e suas práticas pedagógicas nas escolas exclusivamente 

negras, era coisa do passado. De repente, o caminho passou a se resumir à 

pura informação. Não tinha relação com o modo de viver e de se comportar. 

Já não tinha ligação com a luta antirracista. Levados de ônibus a escolas de 
brancos, logo aprendemos que o que se esperava de nós era a obediência, não 

o desejo ardente de aprender. (...) deixamos para trás um mundo onde os 

professores acreditavam que precisavam de um compromisso político para 

educar corretamente as crianças negras. De repente, passamos a ter aula com 

professores brancos que reforçavam cujas lições reforçavam os estereótipos 

racistas (HOOKS, 2017, p.11).  

 

Na compreensão do/ao racismo institucional faz-se necessário uma 

transformação na sociedade, uma nova visão de reconhecimento das diversidades 

socioculturais, pois, segundo o que destaca Souza (2008, p. 84) no Dicionário de 

relações étnicas e raciais “a força do racismo institucional está em capturar as maneiras 

pelas quais as sociedades inteiras, ou seções delas, são afetadas pelo racismo, ou talvez 

por legados racistas, muito tempo depois de os indivíduos racistas terem desaparecido”. 

A exclusão do sistema educacional sempre acompanhou a vida do negro, porém 

hooks (2017) reforça que é importante desde a mais tenra idade, a criança negra se 

dedicar aos estudos e desenvolver suas capacidades intelectuais. Sendo essa, uma 

atitude contra a supremacia, como forma de resistência a colonização racista.  

A educação tem um papel de grande importância na vida do ser humano, o de 

escolarizar o indivíduo proporcionando seu pleno desenvolvimento, o preparo para o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, assim como nos garante a 

Constituição de 1988.  

A escola deve prover e prever as necessidades específicas dos educandos, 

cumprindo o seu papel, proporcionando o desenvolvimento em seus aspectos físicos, 

psicológicos, sociais e políticos. 

 

 

(...) as professoras faziam de tudo para "conhecer” cada auluno. Elas 

conheciam nossos pais, nossa condição econômica, sabiam a que igreja 
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íamoscomo era a nossa casa e como a nossa família nos tratava.  

(...) naquela época ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna. Adorava 

aprender. A escola era o lugar do êxtase- do prazer e do perigo. 

(...) aprender idéias que contrariavam os valores e crenças aprendidos em 

casa, era correr riscos, entrar na zona de perigo(HOOKS, 2017,p. 12).       

 

 

A autora vai ressaltar que, a escola tem uma representatividade na vida da 

criança e segue em toda a sua trajetória até a sua maturidade. Essa experiência de se 

sentir acolhida, confortável, digna de fazer parte desses espaços que também pertencem 

aos negros, constroem sentidos na sua formação identitária.  O prazer em estar na escola 

precisa acompanhar esse caminho, hooks (2017, p.13) explica que, “os negros eram 

sempre vistos como penetras, como gente que não deveria estar ali”.  

 Considerando tais aspectos, vale ressaltar que os direitos políticos foram 

conquistados pelas lutas e embates dos negros e movimentos de resistência. A imersão 

da educação na vida dos negros sempre existiu mesmo que de forma oculta. A partir de 

2003 com a aprovação da Lei n.º 10.639, houve a inclusão que alterou a Lei n.
o
 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", essa foi uma das conquistas durante o processo de 

lutas que seguem ainda nos dias atuais. 

Segundo a narrativa da professora Mara, de que uma aluna durante sua aula faz 

um comentário com base nas discussões que estavam acontecendo, sobre a importância 

de se fazer palestras sobre questões raciais. 

 

 

Mara: 

Uma aluna em minha sala faz a seguinte narrativa: 

“Não sei por que tem essas palestras de racismo, se a gente faz 

pedagogia?”. 

 

 

Gomes (2003, p. 171) faz a seguinte indagação que vai de encontro à fala de 

uma aluna que foi colega de turma da professora Mara: “Será que incorporamos essa 

realidade de maneira séria e responsável quando discutimos nos processos de formação 

de professores, sobre a importância da diversidade cultural?”. 

Certamente que discutir o papel da escola no combate ao racismo, é fundamental 

para um curso de pedagogia. As práticas pedagógicas antirracistas têm como objetivo 

apontar, de que maneira a escola pode atuar no combate ao racismo. Suas contribuições 

auxiliam no aprimoramentodo trabalho com a pluralidade cultural dentrodo contexto 
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educacional, respeitando e valorizando as diferenças.  

Parece que, mesmo nas faculdades de educação, tendo como o objetivo a 

formação de indivíduos pensantes, ainda encontramos professores que não apresentam 

temas ou debates sobre questões raciais, racismo e outros temas emblemáticos que 

devem ser discutidos.  

 

A Educação Étnica-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira e 

História e Cultura Africana será desenvolvida por meios de conteúdos, 
competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de 

ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as 

indicações, recomendações pelas diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 

n.º 01 de 2004. (BRASIL,2004,p.32). 

 

 

Essa educação étnica-racial caracteriza-se em uma educação plural, pluriétnica e 

plurirracial, que apresenta as escolas e aos educadores uma perspectiva para a 

elaboração dos projetos pedagógicos, que visam às diversidades encontradas na sala de 

aula. Segundo Soares (2010) as instituições de ensino precisam promover práticas no 

ambiente escolar, que discutam a pluralidade com ações pedagógicas e culturais, 

visando debates que contribuam no combate ao preconceito e discriminação por parte 

dos integrantes das instituições. 

E nessa perspectiva, precisamos perpetrar a necessidade de que educadores se 

mobilizem em prol de apresentar ideias com a visão de uma educação para a sociedade 

brasileira, colocando em questão a urgência de se tratar a pluralidade social como um 

tema transversal imbuídos nas escolas.  

Os profissionais precisam atuar em sala de aula com conhecimento de uma 

educação antirracista. Um dos primeiros artigos, publicado pelos Cadernos de Pesquisa 

em 1979, trata da “Questão Racial e Educação”, relatando a insatisfação dos autores por 

histórias que são escritas em livros de uma África, com um passado que marcou o povo 

negro sofrido, vivendo sob a repressão de seus “donos” e sem nenhum respeito. Os 

colonizadores camuflaram a sua história, o seu passado, seus valores, sua cultura, ou 

seja, tudo o que pertencia à memória dos africanos.  

Na construção de uma sociedade, o que mais importa são seus valores, suas 

culturas, línguas, pois fazem parte desse desenvolvimento. A África não era diferente, 

uma sociedade com suas riquezas e magnitudes, era tão grande, que despertou nos 

colonizadores a necessidade de explorá-la.   

Para que, dentro da escola, sejam reconhecidos os valores que contribuíram para 



97 

 

a formação da sociedade brasileira, é preciso investir em uma formação continuada de 

professores, capacitando os profissionais da educação, para lidar com a diversidade e 

conhecer a história dos negros. Os conteúdos dentro do currículo precisam disseminar 

tais informações nas instituições para explicitar uma história que faz parte da construção 

social, política e econômica do país.   

O tema, “O Negro e a Educação”, foi uma conquista em 1986, que ficou 

marcado, pois muitos artigos foram escritos com base nas discussões e ideias que 

sugiram para uma educação, que atenda às diferenças. Tais debates foram registrados na 

edição de n.º63 dos Cadernos de Pesquisa, publicado em novembro de 1987, que 

envolvem artigos tratando de questões raciais, contribuindo para discussões na Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB n.º 9.394/96), Constituição 1988, Estatuto da Criança e 

Adolescente, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental e 

Médio. Os materiais didáticos como os livros que são mencionados tem a ausência do 

personagem negro entre outros.    

Refletir sobre a diversidade é enfrentar questões que envolvem contrução de 

identidade, cultura e valores, necessárias para formação do povo brasileiro. Aceitando e 

repeitando as especificidades e particularidades de cada um. De acordo com Ribeiro 

(2017) é necessário aceitar as diferenças e não mais, tentar apagar essas diferenças em 

nome de nossa humanidade comum.  

A escola tem um papel fundamental nessa discussão, o de garantir e articular o 

conhecimento próprio se relacionando com o diferente, levantando dúvidas, perguntas, 

buscando respostas para tentar compreender o outro e seus valores. Os conflitos serão 

inevitáveis e são importantes para a construção de novas formas de relação, que 

proporcionem um embate em suas vidas e na sociedade de forma geral.  

Sendo assim, ao discutir sobre o tema racismo na escola não estamos ajudando o 

negro ou tentando fazer com que sua imagem se torne mais forte, e sim estamos 

apontando que é preciso alterar o currículo escolar, que se repetem quando mostram a 

nossa cultura eurocêntrica como a única válida cientificamente.  

A produção cultural da história na sociedade brasileira, não se restringiu a 

cultura dos negros, a tarefa da escola, é contar de uma forma diferente, porém 

verdadeira, que foi omitida por muitos anos e terminada com um silêncio que calou 

muitas vozes de negros e índios, negando a construção positiva de suas imagens.  

Do ponto de vista de Bourdieu (2003, p. 85) a ausência pode significar muita 

coisa. “Para explicar o discurso, é preciso conhecer as condições de constituição do 
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grupo (...) que fazem com que alguns estejam impossibilitados de falar (...) condições 

ocultas são determinantes para compreender o que pode ou não ser dito num grupo”. 

 Diante de uma fala oculta e um acesso negado, entende-se que as escolas não 

são instituições sociais que atendem à sociedade apenas para contribuir positivamente, 

mas, apresentam e praticam as formas diversas de atitudes discriminatórias iguais a 

outros espaços institucionais.  

De acordo com Souza (2008) é preciso que se remeta a realidade escolar como 

um lugar que confirme a aprendizagem sobre a diversidade e os conteúdos específicos 

da raça negra, nos confirmando a necessidade de uma formação de professores para o 

combate às desigualdades.  

O racismo se torna fatal quando é incorporado por instituições, oriundo de 

indivíduos com princípios, que respeitam as regras civis e religiosas, sendo pessoas que 

visam o bem da sociedade inserida em um contexto de atitudes excludentes. 

Encontramos nos conteúdos do PCN (1997) que: 

 

(...) um Brasil sem diferenças formando originalmente por três raças o índio, 

negro e o branco que se dissolveram dando origem ao povo brasileiro. Tal 

mito social também foi veiculado nas escolas e nos livros didáticos, 

procurando às vezes neutralizar as diferenças culturais, às vezes subordinar 
uma cultura a outra. Divulgou-se, então, uma concepção cultura uniforme, 

depreciando as diversas contribuições que compuseram e compõe a 

identidade nacional (PCN, 1997, p.25). 

 

 

 O não reconhecimento dessa construção social aconteceu historicamente sendo 

marcado por diversos fatos ocorridos em momentos que o domínio estava nas mãos dos 

colonos, desde que, tentaram educar os índios e negros para que aprendessem a 

obedecer aos seus donos e passarem pelo processo de aculturação.  

Segundo o PCN (1997) se faz necessário à construção de valores e novas 

práticas que permitam o reconhecimento e a valorização das culturas, diferenças e 

etnias, na perspectiva de proporcionar superação de uma relação excludente que 

dominou por muitos anos.  

Segundo Santos (2001) a ação educativa deve ser uma “ação cultural”, que 

proporcione a autonomia de todos os professores e professoras, alunos e alunas, de 

todos os meninos e meninas, todos os negros, pardos, índios, brancos, enfim, toda a 

população brasileira, concedendo a libertação de todas as formas de preconceitos e 

discriminação.   
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3.4 NARRATIVAS DE ÍNDIA 

 

Índia é uma aluna do Curso de Graduação de Pedagogia que está cursando o 

oitavo período de uma Instituição Federal e, participa das reuniões do GERES. Dentre 

suas narrativas separei alguns trechos bem interessantes que são condizentes com a 

pesquisa e que se associam a trechos de alguns autores que busquei para embasar essa 

discussão.  

Como pesquisadora e autora da tese de mestrado, perguntei à Índia se ela 

gostaria de participar da pesquisa sobre alunos negros surdos. Então, para minha 

surpresa ela respondeu:  

 

Índia: 

“Eu não vou participar dessa pesquisa, olha o meu cabelo é bom.” 

“Eu não sou negra.” 

 

Ao narrar tal frase, a aluna afirma que não se identifica como negra. Gomes 

(2003) asseguraem suas pesquisas que o corpo pode ser considerado como um suporte 

da identidade negra e o cabelo crespo como um forte ícone identitário. Porém, na 

narrativa da discente, o que marca a sua identidade como não negra seria o fato de que 

seu cabelo que é “bom”. A argumentação de não pertencer à raça negra é um 

posicionamento. Ou seja, se meu cabelo é bom, então, eu entendo que não sou negra.  

Na contextualização de Munanga (2006) é possível peceber que: 

 

Dependendo do grau de miscigenação, o mestiço brasileiro pode atravessar a 

linha ou a fronteira de cor e se reclassificar ou ser reclassificado na categoria 

“branca”. Jamais poderá ser rebaixado ou classificado como negro, salvo 
raras exceções, devido notadamente à escolha individual por posicionamento 

ideológico (MUNANGA, 2006, p. 131). 

 

 

Muitos que fazem parte da população brasileira se consideram “brancos”. 

Contudo, 66% dos brasileiros possuem linhagens maternas que são ameríndias ou 

africanas
14

, esses são resultados de pesquisas realizadas pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. É preciso refletir sobre tais sentimentos negativos que “induzem a pessoa 

a pensar, em geral, que a raça branca é superior”. 

Na visão de Santos (2001), é possível desenvolver no negro a vontade de 

                                                   
14 Pesquisa realizada pelo Departamento de Bioquímica e Imunologia e pelo Departamento de Biologia 

Geral, mediante genética molecular e de populações. Detalhes da pesquisa podem ser encontrados em 

Origens genéticas do brasileiro. In: Ciências Hoje, v. 27, n. º 159, abril, 2000, p. 16-25.      
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pertencer ao grupo branco. Com relação ao uso da palavra negro, levamos em 

consideração os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Onde 

negro - são todas as pessoas que se autodeclaram pretos ou pardos, reconhecendo a sua 

descendência africana.  

Então, ao assumir que não sou negro, estou envolvendo uma questão política que 

oportuniza alguns privilégios. Se a minha cor é branca, segundo Souza (2008) tem que 

manter o privilégio branco e a subordinação não branca. Refletindo sobre esta frase me 

pergunto: porque a subordinação precisa ser do não branco? Em resposta, observo que 

ter a pele clara, proporciona privilégios e benefícios que foram preservados até os dias 

atuais, porém foram naturalizados pela elite hegemônica.  

Segundo Ribeiro (2017) a imagem do Brasil se representa por um povo misturado 

presente nas histórias de famílias, mas uma indagação surge. Em que momento esse 

discurso se torna viável por pessoas que se identificam como brancas? A branquitude é 

um fenômeno estrutural de poder que proporciona aos brancos lugares de privilégios na 

sociedade? 

Observamos que na sociedade brasileira ser branco é pertencer a uma classe que 

possui regalias e isso é natural. A cor e os fenótipos determinam qual direito o indivíduo 

tem.   

 
Nas sociedades atuais, os recursos vitais se definem em grande medida em 

termos de acesso: à educação, aos serviços públicos, aos serviços sociais, ao 

poder político, ao capital de financiamento, às oportunidades de emprego, às 

estruturas de lazer, a até de ser tratado equitativamente pelos tribunais de 

justiça e as forças incumbidas da manutenção da paz. O racismo veda o 

acesso a tudo isso, limitando para alguns segundo o seu fenótipo, as 

vantagens, benefícios e liberdades que a sociedade outorga livremente a 

outros, também em função de seu fenótipo (DAMÁZIO, 2007, p. 284). 

 

 

É possível lembrar-nos do momento em que os portugueses chegaram ao Brasil 

e assim começaram a especificar quem possuía vantagens ou não, sendo assim, se 

tornaram donos desta terra, no lugar dos índios, que já estavam presente e foram 

colocados como submissos e sem direitos. Usando seus privilégios de homens brancos, 

os portugueses preservaram suas vantagens que se mantêm até os dias atuais. 

Ser negro é pertencer a um passado marcado, sem história, porque a África 

conhecida pelas histórias e contada nos livros tornou-se apenas a história de um povo 

antigo tirado de seu berço e oprimido sem direitos. Os colonos ocultaram a sua história, 

sua memória, seus valores, cultura, tornando-os indivíduos inferiores por suas 

diferenças.  
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Inclusive, foram impedidos de realizar rituais de sua religião, para praticar o 

catolicismo, que para os europeus era a crença superior com o intuito de demonstrar que 

o estado e a igreja abominavam a crença e a religião Africana. A igreja católica e o 

Estado, sempre defenderam a posição superior dos brancos, valendo-se de leis e 

convenções que lhe garantiam os melhores cargos, títulos e privilégios (L. T. MARIA 

CARNEIRO, 2003, p.10).  

Ainda podemos destacar na fala da autora Bento (2002), que discute a situação da 

pobreza, onde aponta que o branco tem o privilégio simbólico de sua brancura, já o 

negro enfrenta o preconceito devido a sua cor, raça. Isso se torna muito evidente quando 

nos lembramos de um negro trabalhando em um sinal de trânsito. 

As pessoas quando passam, fecham as janelas de seus carros, caso estejam 

abertas. Nesse momento, a cor do negro é vista de forma negativa, rotulando e o 

marcando como um ser marginalizado. Mas, essa suspeita que um dia recaiu sobre o 

negro, fazendo-o ser visto sempre, como um possível escravo, continuava a pairar sobre 

os indivíduos de pele mais escura, continuamente observado como um arruaceiro ou 

contraventor em potencial aos olhos da ordem dominante (SOUZA, 2000, p.130).  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, tem a finalidade de construir 

uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, 

erradicando a pobreza e a marginalização, a fim de reduzir desigualdades sociais e 

regionais promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.    

O discurso narrado na Constituição traz uma esperança de que a sociedade terá 

uma forma ideal de contemplar a todos atendendo as suas necessidades enquanto 

cidadãos. Contudo, essa fala registrada não tem sido agraciada por todos. Uma vez que, 

se denominar não negra estará sendo representada por um grupo de privilegiados e 

poderá gozar de seus privilégios. Enquanto o negro, que se posiciona de forma natural 

sobre a sua raça, está marcado por processos econômicos, sociais, culturais, políticos 

entre outros, de forma negativa.   
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3.5  NARRATIVAS DE LARA 

 

Lara é uma aluna que se formou em 2018, e que participou de apenas um 

encontro para discussão sobre questões raciais. A aluna Lara é negra, surda e informa 

que desde criança sofria com apelidos que lhe eram dados. Em sua narrativa Lara 

comenta o que ouvia sempre: 

 

 

Lara: 

“Você parece um lápis de escrever, de tão magra e preta”. 

 

 

Lara ainda diz que, por motivo de ser muito magra e negra, onde quer que fosse 

sempre havia alguém que a comparava com um lápis, e assim lhe deram esse apelido 

preconceituoso. Segundo Santos (2001) muitas pessoas que não conhecem a história de 

como os negros foram escravizados em seus continentes, pensam e se acham de fato 

superiores. 

Souza (2008) concorda e diz que a melhor maneira de se capturar escravos era a 

partir das guerras que aconteciam entre os povos devido às subdivisões que havia dentro 

do continente africano, pois os povos que eram derrotados seriam levados, 

principalmente mulheres e crianças. Contudo, existiam outras formas de se obter 

escravos dentro da África sendo através de sequestros, que era um dos mais comuns 

especialmente por mulheres das linhagens mais importantes, pois estava em jogo uma 

disputa política. Para sobreviverem alguns cidadãos da África eram impulsionados 

devido à fome a realizar a venda de seus familiares. 

 

 
No entanto, foi a partir do século XVII que a escravidão se expandiu no 

continente africano, em grande medida em razão da procura crescente dos 

europeus por mão de obra escrava. Apesar de existirem fatores políticos, 

sociais e econômicos internos importantes (como as guerras), o aumento de 

demanda ocorreu em virtude da expansão das propriedades agrícolas na 

América e da tecnologia militar fornecida pelos europeus, elementos que 

proporcionaram o crescimento da oferta de escravos e acarretaram uma 

mudança na estrutura da escravidão na África. Ela era caracterizada como 

uma forma de dependência pessoal e tornou-se uma instituição fundamental 

para a economia, produzindo a principal mercadoria do comércio 

internacional (SOUZA, 2008, p.65).  

 
 

 

Para os portugueses, os negros eram considerados pouco mais do que animais, 
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cuja força de trabalho deveria ser aproveitada até que sua vida fosse exaurida
15

, sendo 

que sua expectativa de vida girava em torno de 14 anos, entre os séculos XIV e XVIII 

(CARNEIRO, 2003, p.35). 

Segundo Damázio (2007) o racismo é identificado no Brasil quando fazemos 

uma comparação das desigualdades sociais na vida da população negra x branca e de 

fácil percepção quando analisamos o domínio de um grupo sobre o outro envolvendo 

relações de poder. 

De acordo com a narrativa da Lara, durante a sua formação, no século XXI, 

enfrenta uma sociedade racista e preconceituosa sem respeito à diversidade. Isso 

acontece desde sua mocidade. Paula (2011) pontua que essa diversidade vem desde a 

antiguidade. 

 

E disse: "Maldito, seja Canaã!”. “Que ele seja o último dos escravos para 

seus irmãos". E continuou: "Seja bendito Javé, o Deus de Sem, e que Canaã 

seja escravo de Sem. Que Deus faça Javé prosperar, que ele more nas tendas 

de Sem, e que Canaã seja seu escravo" (PAULA, 2011, p. 45). 
 

 

A história do racismo vem se prolongando ao longo dos séculos podendo 

evidenciar-se até mesmo dentro de um contexto bíblico, quando mencionado a partir de 

um relato da maldição que seria decretada na vida de um homem cujo nome era Cam da 

geração de Canaã. Noé tinha três filhos e, estes eram: Sem, Javé e Cam seu filho mais 

novo.  

Aconteceu que ao presenciar a nudez de seu pai, Cam corre imediatamente para 

contar a seus irmãos Sem e Javé, Noé ao acordar fica indignado e faz separação entre 

seus filhos, pois aos que simplesmente cobriram sua nudez foram vistos pelo pai como 

homens de valor e receberam palavras de bênçãos, enquanto Cam foi desprezado e 

separado, como se não fosse membro de sua família e sim um servo de seus irmãos.   

A sociedade brasileira carrega as marcas das desigualdades que se perpetuam em 

um longo processo. Tais marcas, como são possíveis identificar, não se limitam somente 

em um campo na vida do indivíduo, como descrito na vida de Cam. Está presente na 

família, escola, trabalho, igrejas, teatros, entre muitos outros espaços na sociedade. 

 

Fizeram-nos acreditar que aquela maneira de criar conhecimentos (através do 
contato com o outro, em casa, na rua no trabalho, nas situações em que a vida 

nos desafia a resolver questões, “enredando” ou “tecendo” saberes) era um 

modo pouco ou nada importante, quando não, “errado” (ALVES E GARCIA, 

2008, p. 83). 

                                                   
15 Significa ser esgotada completamente. 
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Diante de tais argumentos de Alves e Garcia (2008), nos surpreende e embaraça, 

fazendo-nos pensar na construção desses conhecimentos, que são tecidos no cotidiano e 

revela que as instituições hierarquizam este saber.  

Para Certeau (2014a) é preciso reconhecer que houve e ainda há diversas formas 

de resistência e luta como astúcia para que as culturas, crenças, valores religiosos entre 

outros sejam preservados.Para que a história dos negros permanecesse junto a sua 

população. Estes foram protagonistas de sua história. Eles transgrediram, criaram, 

ludibriaram das mais diversas formas para se mantiveram vivos e resistentes as 

atrocidades que sofreram.  

Segundo a narrativa de Lara, em muitos momentos seu silêncio, o 

distanciamento do grupo que a rotulava, era a tática para o enfrentamento das situações 

cotidianas de racismo que se firmava nas ações das pessoas que estavam ao seu entorno. 

Com base na BNCC (2017), que explica a situação de exclusão de grupos que 

foram considerados marginalizados ao longo processo histórico. É de responsabilidade 

das instituições escolares, trabalharem de forma organizada, planejando e atuando com 

foco na equidade, entendendo que as especificidades dos alunos são diferenciadas. 

Ainda ressalta a importância com o compromisso do desenvolvimento global do 

indivíduo.  

 

(...) originários e as populações das comunidades remanescentes de 

quilombos e demais afrodescendentes – e as pessoas que não puderam 

estudar ou completar sua escolaridade na idade própria (...) em suas 
dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica (BNCC, 

2017, p.16). 

 

 

Diante da diversidade que temos dentro da escola, é necessário abordar e 

contextualizar a trajetória histórica dos negros na sociedade e enfatizar de forma 

respeitável, de que não foram passivos. Tiveram momentos de enfrentamentos, e 

burlaram o sistema para que tivessem acesso aos bancos escolares. Essa história não é 

contada nas escolas, é como muitas outras que permanecem silenciadas. 

A inexistência de fontes históricas é um agravante considerável para tentar 

impedir a visibilidade da narrativa da história dos negros. Contudo, um dos aspectos de 

representação de força por parte dos negros foi à criação dos quilombos. Ainda que não 

haja nenhum documento oficial manuscrito, existe uma representação mesmo que seja 

de forma oral.  
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 A não aceitação de um corpo controlado e disciplinado favoreceu para 

transgredir nesse processo. Embora o castigo marcasse a pele, a alma era de pessoas 

libertas tentando ser controladas.  

De acordo com Certeau (2014b) o direito de vida e morte, como é formulado nos 

teóricos clássicos, é uma forma bem atenuada de poder. O autor ainda relata que, 

sempre houve presente em nossa sociedade o direito de controlar os corpos através de 

poderes concebidos pelo Biopoder, mantendo uma sociedade disciplinar por parte do 

dominante ditando as regras. 

 

O texto impresso remete a tudo aquilo que se imprimi sobre o nosso corpo, 

marca-o (com ferro em brasas) com o nome e com a Lei, altera-o, enfim, com 

dor e-ou prazer para fazer dele o símbolo do Outro, um símbolo, um 

chamado, um nomeado (CERTEAU, 2014b,p.111).   

 

 

Na narrativa “você parece um lápis de escrever...”, Gomes (2003) vai ressaltar 

que, durante uma pesquisa que realizou para conclusão de seu doutorado, teve como 

foco a relação do negro, cultura e estética corporal.  E que, durante os depoimentos 

foram mencionados em alguns momentos, em que a escola e o professor eram como 

parte no processo da construção da identidade negra. Ela se refere a esse corpo como 

um símbolo que é explorado nas relações de poder e de comando classificando os povos 

distintos. 

As Políticas Públicas e as Ações Afirmativas foram criadas no intuito de 

minimizar e/ou eliminar a discriminação racial no nosso país, a nossa luta é contra os 

atos de crueldade que impedem o reconhecimento do outro como um ser humano, essas 

práticas precisam ser combatidas como um caminho para educar a sociedade. 

A narrativa da aluna, do Instituto, nos evidencia e afirma mais uma vez que, a 

discriminação racial está presente em instituições socializadoras como, tal como na 

família, na escola, na igreja, na comunidade, dentre outras. E essa coerção pode causar 

no indivíduo um sentimento de exclusão, até o momento em que, abandonam as 

instituições escolares. Segundo Freire (2011) é necessário à libertação do opressor e do 

oprimido contribuindo nesse processo de conquistas na questão racial. 
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3.6 NARRATIVAS DE VALÉRIA 

 

Valéria é uma professora negra, que esteve presente no corpo docente do Curso 

de Pedagogia, da Instituição, bem resolvida e orgulhosa de sua cor, tem como 

característica que chama a atenção de todos, com seu gosto excêntrico por batons de cor 

rosa, que sobressaem à tonalidade de sua cor de pele. É conhecida como “A professora 

negra de batom rosa...”. 

Pelos corredores, avistei a professora de batom rosa, lembro-me como se fosse 

hoje. Para alguns era o máximo, já para outros, um fato escandaloso. Mais, por que o 

batom rosa interfere tanto quando se trata da cor negra? Sabemos que para o padrão de 

beleza eurocêntrico, os negros não estão inclusos neste grupo. Entretanto, quebrar as 

regras também é uma forma de resistência. E assim, a bela professora negra, com seu 

batom rosa, encanta e surpreende.  

Ao ser  questionada, a professora Valéria em um determinado momento 

desabafa e faz a seguinte narrativa: 

 

Valéria: 

“Eu uso o batom, porque sempre gostei só que, desde pequena o batom rosa 

sempre esteve associado às princesas da Disney, e cada uma delas tinha 

características que não eram como as de pessoas negras, inclusive as 

minhas”.  

Continuando... 

“Elas eram sempre brancas e seus cabelos longos, e loiros. Não havia uma 

representação negra nesses desenhos”.  

“Somente, no ano de 2009, estreia o primeiro desenho com a princesa e o 

sapo da Disney. Tiana é a princesa negra que surge nos desenhos da Disney, 

após 75 anos de existência e sempre tecendo um trabalho com produções de 

desenhos e filmes voltados para crianças”. 

 

 

Segundo Lucimar Rosa Dias (2012) dentro da formação de crianças, na 

Educação Infantil, os professores devem buscar a não hierarquização na formação do 

simbólico na criança, por exemplo, da mesma forma que se conta história de príncipes e 

princesas loiras, é importante também contar a história de princesas negras.  

Porém, observa-se que, até nesse desenho, a princesa negra tem uma história 

bem diferente das demais princesas brancas que surgem. Ela não tem todo o 

encantamento e glamour que as demais apresentam. É preciso que haja uma 

representatividade para a criança negra. E através das histórias que são narradas por 

professores, mostrando que elas também são belas princesas e que fazem parte da 
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diversidade nesse processo. Então, a compreensão sobre as diferenças que temos na 

sociedade se tornará mais fácil.  

O empoderamento na vida das crianças negras é preciso ser ressaltado desde 

cedo, para que, essas crianças se sintam protagonistas de suas histórias frente à 

sociedade. 

 

Os currículos das aulas de cada professor são tecidos nos cotidianos e nas 

trajetórias históricas de alunos e professores, juntamente com os seus valores, 

suas redes de conhecimentos e significações, nas múltiplas redes educativas 

que formam e em que se formam, transbordando o que muitos chamam de 
currículo oficial (ANDRADE, 2011, p. 23).  

 

 

Quando falamos desse empoderamento, também estamos atribuindo tal discurso 

a uma forma de resistência. As atribuições segundo Fernandes e Souza (2016) 

estereotipadas ao negro, se referem a um processo de inferiorizarão que é histórico, 

atribuído por parte da sociedade com o intuito de ridicularizar o outro. Essa relação que 

é remetida de forma negativa ao negro, perpassa por uma visão elitista associando a 

escravidão. 

 Então, Ribeiro (2017) faz contribuições com algumas perguntaspertinentes em 

seus textos: quais seriam os temas que os professores gostariam de discutir no dia a dia 

da sala de aula? E diante dessa questão, quais são as temáticas que estão ocultas, sendo 

consideradas desnecessárias para o processo de formação do professor? E, frente à 

questão da “professora negra de batom rosa”, qual foi o problema nesse percurso? 

Pelos corredores da instituição os comentários surgem e também as conversas 

sobre o escandaloso batom rosa. Porque aquele batom se tornou escandaloso? Por ser 

rosa, ou por estar sobre a pele negra? Tal situação está associada à falta de discussões 

sobre essas questões que envolvem diretamente a formação do professor que acarreta 

diretamente na formação da sociedade. 

 

Os currículos como as experiências culturais são, portanto, espaços e tempos 

de fronteiras e de trocas entrelugares e idéias que nos fornecem uma proposta 

alternativa, como a separação e a dicotomia entre a cultura global e outra 

local, entre cultura erudita e outra popular, entre um currículo oficial e outro 

praticado (ANDRADE, 2011, p.81). 

 

 

Gomes (2003 p. 169), endaga como os professores se formam no cotidiano 

escolar? Atualmente, quais são as principais necessidades formadoras dos docentes? 

Mesmo que, dentro do currículo oficial, é possível a existência da diversidade, as 
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culturas, os valores étnicos e morais etc.? 

O fato é que em um curso de graduação de pedagogia com alunos que se 

preparam para ensinar, é preciso estar preparado para discutir, empoderar, valorizar o 

que não se encontra cristalizado no currículo oficial.  

Outra autora, portanto, que nos ajuda a compreender é Ribeiro (2017, p. 14) que 

aborda que “a linguagem tem como mecanismo de manutenção de poder e somente 

através dela que tecemos redes de conhecimento para uma formação que atenda as 

necessidades da escola”. A escola é um lugar onde o saber hegemônico prevalece por 

anos. E neste saber que é o cristalizado, não há espaço para os diversos saberes que 

temos dentro da sala de aula. Como um espaço de resistência e luta as discussões 

acontecem.  

Para melhor compreensão trago um diálogo com Ribeiro (2017), quando nos 

afirma a importância de mulheres negras intelectuais lutarem durante a sua história. 

Ainda, traz o exemplo de Sojouner Truth. 

 

Nascida em um cativeiro em Swartekill, em Nova York, Isabella Baumfree 

decidiu adotar o nome de Sojouner Truth  

Baumfree a partir de 1843 e tornou-se abolucionista afro-americana, escritora 

e ativista dos direitos da mulher. Em decorrência de suas causas, em 1851 

participou da convenção dos Direitos da Mulher, na cidade de Akron, em 

Ohio, nos EUA, onde apresentou seu discurso mais conhecido denominado 

“E eu não sou uma mulher?” (RIBEIRO, 2017, p.19). 

 

 

 É preciso quebrar as barreiras, transpor as regras que foram criadas e 

normatizadas durante séculos. Segundo Ribeiro (2017), é preciso transcender a 

autorização discursiva branca, masculina e heteronormativa. Sendo assim, discutindo a 

cerca das identidades que foram construídas nessa conjuntura. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Lembro-me dos dias que foram se passando e precisava terminar esse texto para 

defender a dissertação. Então, busquei em minha memória a recordar de quando e como 

iniciei a pesquisa, contudo, depois de muito me empenhar em busca dessas lembranças 

me rememorei dos caminhos que me levaram a pesquisa, dos questionamentos que 

embasaram o trabalho.  

Sendo um tema que me perseguia desde a mais tenra idade, fui levada por esses 

passos, entendo com o passar do tempo, que o tema já estava imbutido em minhas 

experiências e necessitava tomar voz para ser exposto a essa sociedade que carece de 

mudanças dentro da formação de formadores educacionais, daí a necessidade de 

implementar a Lei n.º 10. 639 de 2003 dentro dos currículos pertinentes a formação de 

cursos Pedagógicos.  

Procurei expor fatos e acontecimentos imbuídos em narrativas que foram 

contextualizadas, analizadas e discutidas na visão e concepção de alguns autores que 

trouxe para me ajudar. Não tenho certeza se conseguirei com propriedade expor os fatos 

e acontecimentos desse percurso. Pois, nos estudos nos/dos/com os cotidianos, a 

pesquisa nunca acaba. Não é possível apontar uma finalização, uma vez que, não se tem 

como as severar certezas, a não ser aquela que mostra claramente a necessidade de 

mudanças dentro dos currículos e práticas educacionais, tanto dentro das escolas, como 

na conjectura de novos profissionais da área educacional. 

Portanto, sigo com algumas questões sobre a pesquisa que tem como respaldo o 

objetivo do trabalho, em que analisa como aconteceu a impletação da Lei 10.639/03 no 

currículo do curso de Pedagogia, onde percebi através das narrativas dos praticantes e 

da análise dentro do PPC do curso, que até 2006 não havia a integralização da Lei 

dentro da grade curricular, porém, no PPC de 2017 foi inserida a disciplina de 

“Educação e Direitos Humanos: Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade”, sendo 

apenas provida na grade do sexto período do curso, ministrada por um professor negro, 

que lutou para que fosse implantada.  

Ressalvo que o acesso aos conteúdos Étnicos-Raciais dentro da INES ainda é 

maisl amplo nas discussões que são realizadas através do grupo GERES em que são 

contadas as histórias de vida de sujeitos com autononia e resistência que vieram ao 
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mundo em busca de um espaço na sociedade.  

Observou-se como resultado da pesquisa que é de suma importância que haja um 

progresso dentro das instituições escolares confirmando as políticas educacionais que 

comportem a pluralidade étnico-racial e cultural, permitindo os fazeres docentes e a 

expressão dos seus saberes, de modo a incluir em suas práticas os saberes dos alunos, 

respeitando-os como sujeitos de conhecimento e alicerçando sua cidadania, ao despertá-

los para ações emancipatórias.  

Entende-se que os conteúdos curriculares precisam disseminar informações 

sobre nossa cultura, valorizando a figura do negro e suas contribuições, não os 

colocando como figuras à margem da sociedade. É necessária a inserção de práticas 

pedagógicas antirracistas no âmbito educacional para tornar visível a história dos negros 

como parte da construção social, política e econômica do país, indo de encontro aos 

dizeres da Constituição de 1988, a LDBEN n.º 9.694/96 e os PCNS.  

Pensei que, durante algumas discussões no grupo que ouviria lamentos e 

reclamações. Para minha surpresa encontrei força, determinação em homens e mulheres 

guerreiras, que tem como foco a transposição às adversidades em seus caminhos.  

Na tessitura de cada narrativa percebi formas diferentes de buscar soluções para 

os acontecimentos, mas, todas me levando a lutar em prol de um mesmo ideal. O de 

conquistar um lugar na vida, ser vista de fato, compreendida como pessoa lutadora e 

essa foi uma das conquistas que percebi que aconteceu de fato na vida de alguns dos 

praticantes desse grupo. 

   Os assuntos tratados se entrelaçam e as memórias narradas pelos componentes 

do grupo estão ligadas diretamente a questão racial, social e de como é importante o 

papel da escola na formação do sujeito e como o currículo permeia essas práticas.  

Com a Lei 10.639, que trata da História e Cultura Afro-Brasileira, algumas 

iniciativas como trazer a história e cultura do povo africano são necessárias para que de 

fato, se conheça como eles contribuiram na formação da sociedade brasileira, pontuar a 

vida dos negros, olhando para suas lutas, porém exaltando suas conquistas, suas 

contribuições para nossa cultura atual, resgatando seus valores e dando a eles a 

oportunidade que merecem. Essa lei deve ser o basilar para mudanças de concepções 

preconceituosas e ações discriminatórias, englobando não somente o racismo, mais 

todas as formas de exclusão, segregação e discriminação existentes. 

Mesmo sabendo que a Lei 10.639, não tem o poder de resolver os problemas de 
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racismo, preconceito, discrimanações racial, dentre outras formas de exclusão do negro 

na sociedade, podemos considerar que a lei representa uma importante conquista para os 

negros, mas, ainda não é suficiente para formar novos professores ou para moldar uma 

formação já adquirida, visando à melhora para atuar dentro da sala de aula com uma 

educação antirracista.   

As narrativas dos participantes do grupo sejam eles negros, surdos, surdos-

mudos, deficientes auditivos, trazem no percurso de suas vidas, o que viveram e ainda 

vive, em meio ao processo de afirmação e negação, a partir de cada contexto familiar, 

escolar, acadêmico, profissional. E essa complexidade vai além das condições 

econômicas, da ascenção a uma classe social, ou a experiências com relações 

interraciais.  

Em cada narrativa, fica muito marcado como o espaço escolar dentro do INES, 

não tem cumprido ao longo dos anos a obrigatoriedade que a Lei 10.639/03 imposta 

para as instituições de ensino. Embora, essa seja uma realidade do Instituto, que forma 

professores que tendem a trabalhar nas diversas veias da Educação Básica, reflito na 

questão de quantas escolas de fato tem contribuído para essa formação. Professores, 

alunos, alunos e professores egressos viveram ou ainda vivenciam na pele, o racismo 

seja nos bancos escolares ou fora deles, seja no exercício de suas profissões ou fora 

deles.  

A vida dos negros é marcada historicamente por um passado que foi negado pela 

sociedade e apenas recentemente ainda se encontra sendo inserido a curtos passos, 

dentro do currículo, abrangendo o estudo sobre a História e Cultura Afro-Brasileira. Os 

conteúdos dentro do currículo precisam disseminar tais informações nas instituições, 

para explicitar uma história que faz parte da construção social, política e econômica do 

País. A negação desse passado impediu a apropriação de cultura, saberes, e valores que 

nos pertencem, impossibilitando a interação e valorização das diferenças, deixando 

brechas para mais e mais indiferenças vistas em meio à sociedade.  

Assim sendo, os professores e pedagogos precisam ter uma formação específica 

para atuar dentro das escolas no combate ao racismo. Promovendo debates sobre 

preconceito, discriminação racial, entre outras temáticas, visando à pluralidade cultural.  

Considerando tais questões, é preocupante pensar que a escola tem o dever de educar 

para libertar o indivíduo, contudo, ao invés disso, contribui na repetição de processos 

excludentes e discriminatórios. 

O movimento de tessitura de cada narrativa dos praticantes nos revela como 



112 

 

acontecem as formas de exclusão e discrimanação na vida dos sujeitos. As marcas, os 

fenótipos e as caractrísticas físicas são vistos como um símbolo de divisão entre negros 

e brancos para a sociedade. E, assumir essa identidade é uma decisão política, pessoal 

que cabe a cada um de nós nesse processo.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, nos afirma tal 

posicionamento. E nos deixa reflexivos sobre a necessidade de implementação dentro 

das unidades de ensino existentes em nosso país, tirando do papel e colocando em 

prática tudo que representa e está inserido na Lei 10.639 e nos documentos que a 

embasam. 

 Acreditar na educação é ter a certeza que a transformação pode acontecer na 

vida do ser humano, tendo em vista que, os negros tiveram conquistas após muita luta 

junto aos movimentos negros. Neste contexto, nada vem com facilidade, é necessário 

lutar para conquistar ideiais e galgar lugares melhores em meio a uma sociedade tão 

deficitária e imbuída em tantos enredos preconceituosos. 

Deixo minha observação contribuitiva de que através, das políticas de ações 

afirmativas e políticas públicas voltadas a essa conjuntura, a presença dos negros em 

instituições escolares e no mercado de trabalho expandiu-se, porém, essa imersão na 

sociedade precisa ainda estruturar-se.  

Em conclusão a pesquisa aponta que nesse embate, a educação é a chave para se 

abrirem as portas para muitas vitórias e conquistas. Assim, percebemos que ainda é 

necessária à implementação da Lei 10.639 dentro dos currículos de forma mais 

abrangente que atenda toda a demanda dos educadores, principalmente àqueles que 

serão responsáveis pela formação de novas gerações que necessitam do conhecimento 

para quebrar paradigmas e formar uma sociedade sem racismos e preconceitos. 

Deixo como sugestão a continuação deste tema em um patamar mais profundo e 

elevado, contando com novas pesquisas e inserção de novos dados, a fim de verificar 

quando e como haverá a prática da implementação da Lei abrangendo disciplinas 

pertinentes em seu currículo e como essa inserção denotará diferenças visíveis a serem 

constatadas em um novo trabalho.  

Acreditamos que a boa formação e a educação permanente que envolve os 

preceitos políticos, éticos como basilares, podem aperfeiçoar as práticas dos 

profissionais de educação, tornando-se assim, um diferencial na educação brasileira. 
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ANEXO 2 - CARTA DE 18 DE MARÇO DE 1932 
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ANEXO 3- CARTA DE 21 DE MARÇO DE 1932 
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ANEXO 7 - PPC DE 2017 

 

 

OBS: O documento PPC de 2017 contém 150 páginas e encontra-se na íntegra no link: 
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