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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a reflexão sobre as especificidades das jovens

negras no âmbito escolar. Através da análise de diversos contextos, que refletem o

racismo na sociedade contemporânea, pode-se compreender a herança ideológica do

século XV ao XIX, período em que se realizava o “tráfico negreiro”. A escola como

espaço de socialização deve promover a heterogeneidade e romper com padrões

estéticos irreais em contexto tropical brasileiro. Tal deturpação de ideias causa mal-estar

em quem apreende os conteúdos de forma unilateral. Existe uma grande demanda pela

remodelação das práticas educacionais e ruptura com políticas que desconsideram o

contexto singular de cada região do país. Nesse sentido, é fundamental definir as

fronteiras entre o discurso hegemônico e o desenvolvimento da autoestima, tendo como

referência a diversidade. Com o apoio da psicanálise, é possível pensar perspectivas

novas para a resolução do problema presente na estrutura da escola e da sociedade,

pondo luz sobre processos psíquicos pertinentes ao ser humano.

 

Palavras-chave: Racismo; Autoestima; Jovens Negras; Psicanálise; Educação. 
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ABSTRACT

The present work aims to reflect on the specificities of young black women in the

school environment. Through the analysis of different contexts, which reflect racism in

contemporary society, one can understand the ideological heritage from the 15th to the

19th century, a period in which the “slave trade” took place. The school as a space for

socialization must promote heterogeneity and break with unrealistic aesthetic standards

in the Brazilian tropical context. Such misrepresentation of ideas causes discomfort in

those who apprehend the contents unilaterally. There is a great demand for remodeling

educational practices and breaking with policies that disregard the unique context of

each region of the country. In this sense, it is essential to define the boundaries between

the hegemonic discourse and the development of self-esteem, having diversity as a

reference. With the support of psychoanalysis, it is possible to think of new perspectives

for solving the problem present in the structure of society and school, shedding light on

psychic processes relevant to human beings.

Keywords: Racism; Self esteem; Black Youth; Psychoanalysis; Education.
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INTRODUÇÃO

Para mim, a escolarização foi um processo bem difícil. Desde criança me sentia

deslocada de meu corpo. Com a autoestima muito baixa fui socializada de forma triste.

Lembro que os brinquedos e as heroínas da época nunca eram negras. Sempre bonecas

brancas e loiras, eram raras as bonecas com cabelos pretos. Os desenhos animados

contavam histórias de aventuras das meninas brancas e as meninas pretas pareciam não

existir. A minha construção enquanto indivíduo foi marcada pela castração física e

mental causada pelo racismo. Hoje posso refletir sobre as dificuldades predeterminadas

que fazem com que eu tenha tido um autoconhecimento tardio. As inúmeras barreiras

ideológicas que fui condicionada a construir para que meu reconhecimento sempre fosse

direcionado a um padrão que não condiz com minha realidade influenciaram a

ludicidade infantil de forma negativa. 

O padrão estético não era o que eu fazia parte. Por ter que parecer menos negra

para melhor ser aceita, desde os quatro anos de idade meu cabelo foi alisado e desde a 

primeira infância tive contato com produtos químicos fortes de alisamento capilar. O

processo de ruptura em direção à liberdade de ser negra, com todas as implicações

estéticas naturais da negritude, aconteceu quando nem mesmo sabia o que isso

significava. Lembro-me da força que era necessária aplicar para domar meus cabelos, da

dor do couro cabeludo queimado pelos produtos químicos, de desejar ter cabelos longos

e lisos que outras meninas, estas sim, consideradas bonitas, possuíam. Foram muitas

horas no salão segurando um pano no rosto, para não ser intoxicada com o formol,

ouvindo que se quisesse “ficar bonita” precisava passar por aquela situação. Acordava

duas horas mais cedo antes de ir para a escola, para usar a prancha modeladora nos fios,

torcendo para não suar no transporte público lotado e chegar bonita às sete da manhã na

aula.

Tive vivências que respaldam minha percepção acerca da necessidade do debate

sobre o racismo na escola, seja ele velado ou explícito. No ensino fundamental ou

ensino médio a única intervenção que presenciei sobre o tema da negritude foi em uma

aula de Artes, quando a professora exibiu o filme Kiriku e a Feiticeira. A proposta

pedagógica dessa aula em específico foi muito importante para minha formação como
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indivíduo. A sala onde as aulas de Artes aconteciam era num local da escola cercado de

árvores e com um pátio afastado. Era decorada com trabalhos artísticos dos alunos e não

tinha cadeiras, no lugar onde as cadeiras estariam posicionadas existiam esteiras onde os

educandos podiam se sentar ou ficar deitados. Essa liberdade corporal e a humanização

faziam com que a criatividade se desenvolvesse melhor, a sala se chamava Sala Griot . 1

Eu cursava o sexto ano do ensino fundamental e, depois disso, não tive acesso a

qualquer outro material em que as pessoas negras estivessem sendo retratadas de forma

positiva. Quando cursei a educação básica, o padrão estético posto para todos os

brasileiros era na verdade uma fetichização do que se tem como europeu e também a

exotificação dos corpos negros. Era a época da “mulata tipo exportação”; que é a

mulher negra com traços negróides tão aceitáveis que pode ser sexualizada fora do país.

Tal estereotipação acaba influenciando no tratamento que as meninas e mulheres negras

recebem dos homens e das mulheres brancas, com uma lógica de subalternização.

Reflete no inconsciente dos que não estão dentro desse padrão homogêneo: os que têm

cabelo crespo, mas alisam para serem aceitos, os que têm a pele escura e são abordados

em espaços públicos, pois carregam o estigma de invasores, ladrões e perigosos.  

A concepção pessoal que construí está estritamente ligada à autoestima. Mesmo

que na época eu não soubesse disso de forma tão contundente, hoje entendo

perfeitamente as contradições que vivi desde a infância ao começo da fase adulta,

quando decidi parar de usar métodos que escondiam minhas características

afrodescendentes. Quando era mais jovem e prezava pela estética de cabelo liso, não

tinha culpa de minhas limitações ideológicas, vivendo em uma sociedade onde as

pessoas brancas estão nos lugares de poder, tendo o ideal de beleza marcado de maneira

categórica e racista, não poderia divergir.

O racismo é construído de maneira muito peculiar, pois, enfatiza a diferença

entre os sujeitos de modo que quanto mais longe do fenótipo caucasiano, mais

problemático é o tratamento que o sujeito sofre. Existe uma hierarquização étnica na

sociedade onde os que têm a pele branca ocupam o topo e os que têm a pele preta a

base. Isso pode ocorrer segundo os referenciais do que é ideal e a partir disso se

1 A Sala Griot é uma sala do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, em Niterói. Foi fundada
pela professora Perses Canellas, formada em geografia pela UFF - Universidade Federal Fluminense,
filha de pai negro e mãe branca. Assim que se graduou começou a lecionar, tendo especial interesse por
questões raciais não só por presenciar o racismo em sala de aula, mas por sua origem.
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desenrolam as consequências para os que não se estabelecem nesse ideal. O ideal é a

referência europeia, e a diferenciação dos sujeitos se configura a partir do que e de

como o fenótipo europeu se constitui. Dessa forma as pessoas pretas são normalmente

hostilizadas por serem diferentes. Assim, ideologicamente se estrutura o racismo. O

distanciamento acontece em relação às origens diferentes das referências baseadas no

velho mundo, ou seja, o pertencimento religioso ou a origem racial dos que não estão

enquadrados no que se pode chamar de norma da branquitude são os que sofrem

preconceito. O preconceito acontece também a partir da discriminação, pois é quando se

delimita os espaços e onde se deixa explícita a intolerância direcionada ao indivíduo

diferente.

Quando decidi parar de alisar meu cabelo, a relação com minha família começou

a ficar conturbada. Visto que prezam pelo cabelo alisado, remetendo à vaidade e beleza.

Não entendiam que não tinha problema meus cabelos afros acentuarem minha

negritude. A maior dificuldade é ver beleza no cabelo que, no senso comum, é chamado

de rebelde e desgrenhado. Foi um processo árduo de autoconhecimento. Na transição

capilar, a pessoa que decide deixar de alisar os cabelos, antes de ver o resultado final,

primeiro precisa passar pela fase do cabelo sem definição, e essa fase em específico é a

mais difícil para a autoestima. Existem diferentes métodos para passar pela transição

capilar, e são de bastante sucesso o uso de penteados como: tranças, coquinhos, crochet

braids etc. A transição capilar funciona de tal forma que o cabelo natural começa a

crescer, enquanto o cabelo alisado constitui o comprimento dos fios. Nesse meio tempo,

em que o cabelo sem química não tem tamanho suficiente para fazer o corte chamado

“big chop”, a parte alisada fica destoante do cabelo natural, tornando a aparência de

quem está passando pela transição “desleixada”.

Tendo feito uso de químicas desde criança, no processo de transição, o que mais

senti, além de insegurança, foi curiosidade. Não fazia ideia da textura do meu cabelo,

não tinha qualquer referência para comparar e, na época, era difícil que as pessoas

assumissem seus cabelos naturais. Por conta da ditadura da beleza, que é a condição das

mulheres estarem sempre a se render ao padrão estético feminino, percebemos a

imposição referencial associada a pessoas brancas, magras e de olhos azuis. Basta olhar

nos outdoors e nas mais diferentes propagandas. Os produtos do mercado de consumo

eram todos voltados para o público com cabelos lisos. Os produtos para cabelos crespos
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eram também muito caros. Quando finalmente fiz o “big chop”, precisei desenvolver

técnicas de cuidados com os fios. Esse foi um momento de total ignorância em relação a

algo que é natural em mim, tornando problemática a descolonização de minha

percepção de beleza e também me fazendo questionar toda a estrutura da sociedade,

tendo como princípio de análise o padrão estético.

Quando ingressei na graduação passei a ter contato com coletivos militantes

negros, o Movimento Negro universitário. Vi-me rodeada de pessoas que queriam se

estabelecer enquanto sujeitos de suas próprias histórias, se redescobrindo e

reconstruindo. No começo da vida universitária, sendo caloura, tive acesso aos mais

variados autores negros que foram de importância inquestionável na História.

Revolucionários que deram suas vidas em favor de uma sociedade mais justa e

igualitária a partir da luta pelos direitos civis. Estudando o Partido dos Panteras Negras

e também conhecendo Assata Shakur, Angela Davis, Malcolm X, Patricia Hill Collins,

bell hooks, Chimamanda Ngozi Adichie, Achille Mbembe, Frantz Fanon, Grada

Kilomba... pude me sentir mais empoderada. Autores brasileiros como Abdias do

Nascimento, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Neusa Santos Souza, Lélia Gonzalez,

Nilma Lino Gomes, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, Ailton Krenak, Davi Kopenawa e

muitos outros, preenchem a bruma do vazio bibliográfico de tantos anos desde a escola

básica.
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CAPÍTULO I

A ESCOLA COMO AMBIENTE SOCIALIZADOR

A Constituição Imperial de 1824 previu a educação gratuita e primária a todos os

cidadãos, sendo os negros libertos aptos a frequentar tais instituições, porém os

escravizados não estavam incluídos no que era considerado cidadão (GARCIA, 2007;

SILVA; ARAÚJO, 2005). Naquele momento a escola atuava enquanto importante forma

para civilização de grupos marginalizados que impediam a coesão social brasileira. A

intenção das elites era higienizar e homogeneizar os povos aos seus interesses e padrões

pretendidos, a população negra não estava inserida em espaços onde tais padrões eram

monopolizados. Eram constantes os insucessos acadêmicos das crianças negras e pobres

da época, pois não dispunham de materiais que fizessem com que a permanência escolar

fosse viável, tais como: merendas, roupas e utensílios adequados. A dificuldade de

locomoção também influenciava já que as instituições não se localizavam em espaços

periféricos. Muitas das crianças também trabalhavam e faziam parte do pilar econômico

familiar, não tendo a escolarização como prioridade e sim a sobrevivência. Os

responsáveis não frequentavam as reuniões escolares pelos mesmos motivos. Tal

situação aos olhos insensíveis dos professores e inspetores era interpretada como

desinteresse. 

 O preconceito racial também se apresenta nos relatórios desses professores das

escolas primárias da época do Império (BARROS, 2005) onde descreviam os hábitos

das crianças negras como maléficos aos que pertenciam a boas famílias, os hábitos eram

classificados como vadiagem, vícios, devassidões entre outros. O acesso da população

negra a instrução foi oficialmente negado em muitas províncias, e em 1837, na

província do Rio de Janeiro, a reforma da instrução primária proibia a frequência à

escola daqueles que sofressem de doenças contagiosas: sendo os escravos e pretos

africanos, ainda que livres e libertos alvos da nova determinação. Ou seja, a população

negra teve sua inserção à educação impedida de forma constitucional. 

 Há certa reflexão a ser feita sobre as escolas do Brasil em relação às pessoas

negras. A falta de representatividade e reconhecimento que as crianças negras são

inseridas na sociedade é parte de uma estrutura de dominação ideológica que atua desde

a educação infantil. Quando nem mesmo aprenderam a falar já são estimuladas a odiar a
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própria aparência. São inúmeros os materiais pedagógicos que deturpam a imagem de

pessoas negras de forma irresponsável.  

Os professores, sendo a maioria com debates rasos sobre relações étnico-raciais

tratam tais questões como banalidades. Não refletem sobre o processo de construção de

autoestima dos educandos que estão sendo socializados para um mundo ao qual são

constantemente desprezados. As crianças negras ouvem piadas sobre a cor de sua pele e

tendem a ser sempre as mais tímidas por conta do constrangimento e silenciamento que

são expostas. Um exemplo do descaso com o processo de autoconstrução identitária das

crianças negras foi a circulação do livro Banzo, tronco e senzala, publicado em 1996,

pela editora Habra, feito por Elsi Nascimento e Elzita Melo Quinta, com representações

de negreiros. O livro foi proibido de circular nas escolas públicas da capital do Brasil

depois de um pai ter denunciado ao senador Paulo Paim, que na época levou a denúncia

ao governador do Distrito Federal, que assim, proibiu o uso do livro nas escolas

públicas, recolhendo os exemplares e também recomendando para as escolas privadas

que não fizessem uso (O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2003). O auto-ódio se

instala a partir da falta de acesso aos debates étnico raciais da maioria das famílias e

omissão do corpo docente. Ambos insensíveis a essas especificidades desenvolvidas no

decorrer da experiência social das crianças negras.

Paulo Freire nos mostra em Pedagogia da Autonomia (1996) que o educador

precisa assumir certas responsabilidades para ter uma prática mais democrática e

libertadora. As problemáticas postas dentro da sala de aula influenciam de forma direta

o cotidiano não só escolar mas toda a construção de subjetividade das pessoas negras.

Se há uma situação em que determinada criança, sendo negra ou não, é posta como feia,

suja ou qualquer adjetivo que a desmoralize é dever do educador garantir que a situação

se resolva e fazer um trabalho pedagógico com a turma para que as diferenças sejam

respeitadas e as crianças aprendam que o que aconteceu foi um equívoco.

Já nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, quando

os alunos desenvolveram suas personalidades e se constituem como sujeitos de gostos

próprios e opiniões é ainda mais profunda a ferida do racismo. Fazendo um pequeno

recorte, trazendo de forma empírica a experiência de crianças negras faveladas e

periféricas, o discurso sobre a negritude toma forma ambígua. Por um lado, sabem-se

negros e negras por estarem inseridos em uma sociedade em que são constantemente
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lembrados de suas identidades raciais; por outro lado, é muito diferente saber-se negro

ou negra e querer ser. A herança escravocrata e as muitas medidas adotadas

institucionalmente como a Lei nº 7.967/45, onde a imigração passa a ser dirigida pelo

poder público com o intuito de aumentar o número de pessoas brancas em razão do

número de pessoas negras, tem consequência histórica no imaginário social tornando as

pessoas negras um tipo de mal dentro da sociedade. A negritude acaba sendo associada

ao negativo. 

Quando se trata da EJA (Educação de Jovens e Adultos) os estudantes se veem,

na maioria dos casos, com perspectivas muito baixas em relação a si. Por estarem com o

rótulo do fracasso escolar em seus currículos, sabendo que a falta de oportunidades os

exclui de alguns âmbitos sociais, completar a escolaridade converte-se na melhor opção.

A autoestima também é fator importantíssimo. Dentro da EJA há um público bem

diversificado, mas sem dúvidas com pessoas que passaram por situações que tiveram

que interromper os estudos, ou se sentiam deslocados por simplesmente não se

encaixarem nas etapas avaliativas escolares. Os estudantes podem variar de pessoas em

situação de rua à trabalhadores do mercado de trabalho formal e informal. Todos com

bastante sede de conhecimento e vontade de recuperar o tempo perdido. A idade não é

barreira cognitiva, e as diferentes vivências dos jovens e adultos formam redes de apoio

através da diversidade proporcionadas pelas relações menos engessadas.

Grada Kilomba (2008) elucida as ferramentas adotadas pela branquitude para

despessoalizar as pessoas negras. Segundo a autora, com a perspectiva psicanalítica, as

pessoas negras são a representação mental dos aspectos negativos das pessoas brancas.

Quando os estereótipos sobre as pessoas negras são criados, são marcados pelos

aspectos negativos da personalidade das pessoas brancas, que quiseram livrar-se deles

tornando-os apenas negros. Aspectos como promiscuidade, preguiça, sujeira, malícia e

violência são relacionados a pessoas negras de maneira tão intrínseca que penetram o

inconsciente fazendo-as acreditar em tais introjeções. A diversidade presente na

humanidade é esvaziada em razão de uma única perspectiva, a do grupo dominante, que

se proclama representante de todos. A pluralidade é excluída pelo discurso hegemônico.

É nesse contexto que a escola atua: numa sociedade racista que exclui os indivíduos de

forma direta e indireta através de políticas eugenistas. Os educadores, entendendo a

perspectiva do mundo de forma mais abrangente, rompendo com as concepções
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colonizadoras, podem fazer parte de um processo que visa a desconstrução de ideais

retrógrados eurocêntricos.

O magistério que atua de forma horizontalizada numa gestão democrática com

diálogo interdisciplinar pode promover uma educação transcendente, uma pedagogia

que trabalhe com as potencialidades dos educandos numa perspectiva revolucionária. O

educador democrático estimula o pensamento crítico e a insubmissão aos valores

reacionários, constrói junto com seu aprendiz um ensino a partir de métodos que ambos

tenham autonomia para contribuição. A curiosidade deve ser um dos pilares de uma

pedagogia crítica, pois estimula a criatividade e desenvolve nos sujeitos suas

individualidades. A diferença precisa ser celebrada e não inibida, a heterogeneidade

como fundamento principal ao trabalho de produção do conhecimento. A escola estando

em diálogo com a comunidade que está localizada reforça a participação da família dos

educandos, formando assim vínculos que tem como objetivo enriquecer a

aprendizagem. A participação dos responsáveis dos alunos é fundamental para que

todos os conteúdos façam sentido. O respeito aos saberes e a acumulação

histórico-social de cada discente contextualiza o conhecimento sistematizado lecionado

na escola.

1.1. O CURRÍCULO 

O currículo escolar é a ferramenta a partir da qual o conhecimento que o

educando vai receber durante sua trajetória na escola é organizado. É a partir da

instrumentalização dos conteúdos que a aprendizagem é organizada de forma metódica,

podendo ser definida de várias maneiras. Os conteúdos do currículo são diretamente

influenciados pela conjuntura nacional e mundial, a forma com que os conhecimentos

são agrupados ou até mesmo excluídos do processo de formação tem forte ligação com

os interesses das classes dominantes. Um governo mais autoritário prefere um ensino

tradicionalista, já um governo progressista opta por melhorar e democratizar a

educação. O currículo é a ponte onde o conhecimento a ser transmitido é documentado. 

A prática escolar é uma prática institucionalizada, e para que ocorra mudança

necessita que se repensem as condições de mediação que não são democráticas. A

realidade cultural de um país, levando em conta a condição dos mais pobres que têm na
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escolarização obrigatória como a principal oportunidade cultural, está relacionada com a

organização dos conteúdos e o uso do currículo escolar. A escola é uma instituição que

produz cultura e essa cultura se configura em valores ideológicos presentes numa

sociedade, pois é a partir da escola que o conhecimento sistematizado é apresentado aos

cidadãos. As determinações e raízes dos conteúdos apresentados na escola vão muito

além do sentido pedagógico, pois a priori se fazem como valores socializadores. Por trás

de todo currículo existe de forma não tão explícita uma síntese de uma série de posições

filosóficas, epistemológicas e científicas. A forma com que o currículo é organizado é

influenciada por diretrizes curriculares e se refletem no cotidiano escolar. O currículo

como parte do processo de aprendizagem tem como característica sua rigidez e

propagação de conhecimento homogêneo, precisa melhorar no que diz respeito a outros

tipos de conhecimentos e culturas. 

O professor, tanto quanto os alunos, não participa da elaboração do currículo, ou

seja, as questões sociais e conjunturais em relação às quais tal documento é organizado,

elaborado e objetivado estão para além desses docentes. Depende da conjuntura do

momento. Grande parte dos profissionais da educação investiram em especializações e

lutam contra processos que os tornam meros aulistas, ou seja, transmissores mecânicos

de informações a partir de cartilhas e apostilas preestabelecidas, reivindicam autonomia.

As críticas em relação ao currículo surgem de várias maneiras diferentes, pois há

profissionais que defendem o aperfeiçoamento do currículo e os que defendem uma

mudança radical. 

Miguel Arroyo, que é pesquisador da área de currículo diz que a relação entre

teoria e prática por parte do professor o torna um participante do projeto de formação

humana, mas também critica o abismo entre universidade e escola:

Ao assumirmos o trabalho como princípio educativo constituindo a condição
humana, nosso diálogo com a teoria e a prática pedagógica, e com os
profissionais que as pesquisam e fazem a educação escolar deveria,
entretanto, ter sido constante e fecundo (ARROYO, 1999). 

  O educador que entende o currículo como projeto cultural, analisando o que

isso representa, a partir do momento que assume a posição de crítica em relação às

problemáticas existentes, adota a práxis e a dialética como pontos chaves em sua prática
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de ensino. Historicamente, o sistema de educação se configura de forma reacionária e

eurocêntrica tendo como base saberes que não contemplam todo o corpo discente. 

Paulo Freire, na contemporaneidade considerado patrono da educação, enfatiza a

importância dos saberes serem contextualizados. Os estudantes precisam estar

familiarizados com o conteúdo apresentado para os mesmos, não há como desenvolver

domínio sobre assuntos que estão distantes ou até mesmo invisíveis à percepção de

quem pretende compreender, o profissional da educação precisa estar em conformidade

com esse fato. Em uma de suas contribuições, o educador elucida que “é refletindo

criticamente sobre a prática de hoje e de ontem que se pode melhorar a próxima prática”

(1997, p. 39), portanto os professores devem se posicionar de forma crítica aos métodos

que pretendem excluir as classes pobres de um processo educacional digno.

 Um dos pilares mais importante dentro da comunidade escolar é o diálogo entre

o que o professor tem para ensinar e o que o educando também pode contribuir.

Democratizar a educação tem a ver com considerar os processos de socialização de cada

estudante. Dinamizar as aulas e permitir que o diálogo entre os mesmos seja construtivo

contribui para que o desenvolvimento do conhecimento aconteça de forma mais

orgânica e construtiva, sendo menos vazia e se contextualizando. Assim, o educador

torna-se não mero cumpridor de um documento pretensioso, mas vai além, torna-se

curriculista.

1.2. LEI N° 10.639/03

No século XIX, há um projeto de escolarização que visa o ensinamento de

comportamentos que sejam construtivos aos ideais da sociedade brasileira da época, a

escola imperial visava fortalecer as estruturas estatais a partir do rompimento com o

espaço privado e popular, que carregavam costumes e valores vistos como indesejáveis.

Apenas na década de 1850, mais especificamente em 1854, é criado o Decreto nº 1.331

que aprova as medidas que regulamentam o ensino primário e secundário da época.

Referindo-se ao Ministro do Império, tem como nome Reforma Couto Ferraz. Tal

decreto torna gratuitas as escolas primária e secundária, na Corte, e a escola primária

obrigatória aos maiores de sete anos. Entretanto, os escravos não eram admitidos em

nenhuma instituição escolar do país. A partir desse modelo educacional, fundamentado
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e organizado por valores eurocêntricos com o objetivo da construção de uma cidadania

nacional, se consolidava o que se entendia como o início do progresso da nação. Apesar

das contradições, essa era a escola que promovia o acesso à escolarização de muitos

negros libertos, mas não garantia a permanência dos mesmos já que a localização e

materiais fundamentais para o ensino eram precários. Os professores também tinham a

formação constituída com grandes lacunas e as escolas não recebiam fiscalização sobre

os meios de funcionamento.

Em 1878 e 1879 houve dois avanços em relação à educação de negros, um

decreto que permitia a matrícula de negros libertos maiores de quatorze anos nos cursos

noturnos e a reforma do Ensino Primário e Secundário de Leôncio Carvalho que

instituía a obrigatoriedade do ensino dos sete aos quatorze anos, retirando também o

veto que proibia a frequência de escravizados nas escolas públicas. Alguns escravizados

conseguiram frequentar as escolas profissionais e a partir daí promoveram uma

educação informal aos que não conseguiam estar dentro das instituições educacionais, o

que se configura em uma das formas de acesso do negro ao conhecimento escolar

primário antes mesmo da escravidão ser extinta, segundo Gonçalves e Silva (2000).

Dentro desse contexto que intelectuais negros iniciaram em 1889 a militância por

direitos da população e a conscientização da importância da escolarização, aparecendo

como reinvindicação prioritária. O Movimento Negro Brasileiro dá seus primeiros

passos, sem um projeto político e ideológico notório, chamado de Movimento

Associativo dos Homens de Cor (DOMINGUES, 2007). Em 1911, a reforma Rivadávia

Corrêa implanta a realização de exames admissionais e cobrança de taxas nas escolas,

impedindo o ingresso de grandes parcelas da população nas instituições, a escola passa

a ser um privilégio das elites (GARCIA, 2007). 

Os militantes do Movimento Negro da época se reuniam em clubes esportivos,

entidades beneficentes, grêmios literários, jornais e organizações políticas para discutir

demandas de assistência social, jurídica, médica e também campanhas eleitorais e

publicação de jornais. Procurando resolver o problema educacional que o poder público

de forma perversa proporcionava, criam suas próprias escolas que eram focadas no

ensino básico, tendo a alfabetização como prioridade (SANTOS, 2005). Essas

instituições acabavam fechando as portas em curtos períodos de tempo, pois não tinham
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muitos recursos, por conta disso a escolarização dos frequentadores era bastante

defasada. 

Na década de 1930 surgiram as organizações negras com reivindicações políticas

mais determinantes, dentre elas a que mais se destacava era a Frente Negra Brasileira

funcionando por seis anos tendo um grande número de adeptos. (DOMINGUES, 2007;

SISS, 2003). Essa entidade compreendia a educação como política, promovia uma

formação cultural e moral que englobava a instrução, tendo como objetivo superar o

atraso socioeconômico das pessoas negras (RODRIGUES, 2003). Outra entidade que

teve bastante destaque foi a União dos Homens de Cor, criada em 1943 em Porto

Alegre, tendo duzentos e oitenta mil associados por todo o país. Suas pautas eram em

torno da educação e exigiam do Estado que a educação fosse pública, e que enquanto

fossem cobradas taxas, os estudantes negros se inserissem através de bolsas. Em 1944, é

criado por Abdias do Nascimento o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. O

coletivo mantinha um grupo teatral, um centro de pesquisa e um museu, também

realizava congressos, publicações e conferências. Tinham como objetivo difundir os

valores da cultura negra e o combate ao racismo que se escondia sob a democracia

racial. O grupo também propôs uma legislação contra as discriminações, denunciou os

preconceitos em livros didáticos e infantis condenando também o currículo de

orientação eurocêntrica (DOMINGUES, 2007). Argumentando mais uma vez com viés

relacionado à democracia racial, em 1945 o Estado recusa o Manifesto de Defesa da

Democracia, um texto que continha as reivindicações dos movimentos negros para a

nova Constituição que seria promulgada no próximo ano. Tendo como base uma falsa

universalidade, a proposta não teve apoio parlamentar entendendo que não era possível

que somente os interesses da população negra em específico fossem atendidos. 

Devido a ditadura empresarial militar de 1964, as pautas do Movimento Negro

minguam no sentido de não serem tão combativas, pois poderiam ser interpretadas

como incitação ao ódio, tendo como consequências perseguição e torturas. Em 1978

surge o Movimento Negro Unificado, essa organização atua a partir do ideário

diferencialista, ou seja, a acentuação da diferença como pressuposto da heterogeneidade

presente no país. Também buscava combater o racismo pela via da participação política,

através do acesso ao poder. Combinou a luta da população negra com as de todos os

demais grupos oprimidos na sociedade, no sentido de contestar a ordem vigente. 
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Em 20 de novembro de 1995 acontece a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o

Racismo, pela Cidadania e a Vida, contando com a participação de dez mil pessoas em

Brasília. Foi entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso um documento que

exigia o combate ao racismo, à discriminação racial no ensino, a revisão de livros

didáticos e programas de ensino, voltados para as questões raciais, e a formação

permanente de professores no mesmo sentido (DIAS, 2005; SANTOS, 2005; SANTOS;

MACHADO, 2008). Foi reconhecido o racismo no país a partir da criação do Grupo de

Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra, onde o Estado se

comprometeu formalmente às demandas desse grupo étnico. Ainda no mesmo ano, o

Relatório do Desenvolvimento do Brasil evidenciou que os negros eram os mais

reprovados, que mais evadiam as escolas e tinham o maior índice de analfabetismo. Em

soma a essas movimentações e constatações a inferiorização dos negros no sistema

educacional brasileiro fica evidente, as organizações incluem em suas agendas de

reivindicações junto ao Estado brasileiro o estudo da história do continente africano e

dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na

formação da sociedade brasileira. Surge então a urgência de reformular as normas

estaduais e municipais que regulam o sistema de ensino impedindo que livros didáticos

que propagavam pessoas negras de forma preconceituosa e estigmatizada fossem

distribuídos na rede.

No segundo semestre de 2001, em agosto e setembro, o Brasil teve sua

participação na I Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a

Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância, em Durban, África do Sul. As

deliberações do evento incluíram uma Declaração e uma Plataforma de Ação, onde se

fundamenta a vinculação entre o direito à educação e a luta contra a discriminação

racial.  

 Em 2003, altera-se a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que estabelece

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sancionando a Lei n° 10.639, de 9 de

janeiro de 2003. A Lei n° 9.394/96 passou a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 

  
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1a - O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
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resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2a - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.   
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia
Nacional da Consciência Negra”.

    
 A Lei n° 10.639, de 9 de janeiro de 2003, apresenta falhas que podem

inviabilizar os seus reais objetivos, que são a valorização dos negros e o fim do

embranquecimento cultural do sistema de ensino brasileiro. A lei federal indica certa

sensibilidade às reivindicações e pressões históricas do Movimento Negro e antirracista

brasileiro, como também indica certa falta de compromisso com a sua execução e,

principalmente, com sua eficácia, já que não estendeu aquela obrigatoriedade aos

programas de ensino ou cursos de graduação, especialmente os de licenciatura das

universidades públicas e privadas. Nos cursos de graduação, principalmente os de

licenciatura, é necessário que a formação desses futuros profissionais seja de qualidade

para que estejam preparados para lidar com a diversidade racial que estará posta em seu

cotidiano, mesmo existindo o parecer CNE/CP 003/2004, a formação ainda é muito

precária. A luta é para que as universidades parem de idealizar uma escola que não

existe e comecem a teorizar sobre a materialidade e problemáticas do ensino público e

privado brasileiro.
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CAPÍTULO II

ROMPENDO COM O SENSO COMUM

 

    A mídia tem um papel muito importante na formação da opinião pública e, na

verdade, os veículos de comunicação influenciam os brasileiros de forma geral. Isso

pode ocorrer através de algo que muitos pensam ser banal, como a dramaturgia das

novelas do país. Por exemplo, em 2018, a Rede Globo exibiu a telenovela “Segundo

Sol”, que se passa na Bahia, mais especificamente em Salvador. Um elemento que

chama atenção na novela é que a capital do estado baiano é o local com mais negros no

mundo, fora da África, segundo a Fundação Cultural Palmares (2019), mas os

responsáveis pela escolha de elenco decidiram por ignorar esse importante detalhe. A

trama conta a história de um cantor que forja a própria morte depois de descobrir uma

armação da esposa contra ele. Mas, todos os protagonistas são brancos. Há a presença

de atores e figurantes negros apenas para ambientar de forma insensível o pano de fundo

do cenário. O que estou ilustrando é a leviandade concretizada no fato da cultura 

regional ser invisibilizada para apenas usar de forma deturpada e oportunista a ideia que

tal lugar representa no imaginário coletivo da população. Os personagens

soteropolitanos do autor João Emanuel Carneiro não só eram brancos, mas também

eram da elite local. A escolha de atores não negros para representar esses papéis é

incoerente já que mesmo no Brasil onde o que mais se ouve é a propagação da fala de

que “somos todos iguais”, quando é necessário representar a elite as pessoas negras não

são cotadas.

    Outro exemplo, dessa vez como minissérie, é “Sexo e as Negas”, de Miguel

Falabella, retratando relacionamentos amorosos de quatro mulheres negras, tendo

grande repercussão de forma negativa no Movimento Negro pela representação

estereotipada dessas mulheres. As pessoas que são socialmente identificadas como

brancas, no contexto brasileiro, mais especificamente esses dois autores, quando

decidiram evidenciar a cultura afro-brasileira não se preocuparam em romper com a

forma negativa que mulheres negras são representadas ou até mesmo homens negros,

pois folclorizam. Tais pessoas são apenas representadas de forma caricata e

extravagante, raramente sofisticadas. Mulheres negras são as que falam alto,

promíscuas, sambistas, sexy, com baixo intelecto, serventes, secundarizadas. Homens

21



negros são violentos, bandidos, bobos ou pobres segundo a dramaturgia brasileira. A

influência negativa na percepção de negros na sociedade também aparece nos

programas de tema policial que, em sua maioria, tem uma apresentação sensacionalista

da violência cotidiana que a grande massa convive. O formato do programa é a

evidenciação de crimes graves e o apresentador leva a notícia para o telespectador de

forma descuidada, sem problematizar o motivo do aumento da violência, a falta de

investimentos públicos em educação, a criminalização da pobreza e o encarceramento

em massa. Pelo contrário, enfatiza as práticas ilegais de forma zombeteira através de

discursos de ódio.  

    É muito importante salientar que quem consome esse tipo de entretenimento

são pessoas das classes menos favorecidas, que, depois de ter trabalhado oito horas e

enfrentar o horário do rush, têm nos programas televisivos sua única distração. O

problema é que esses programas promovem uma narrativa facciosa que não respeita o

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, não faz qualquer investigação antes de

fazer a divulgação de imagens de suspeitos sem autorização e não filtra a linguagem

usada, geralmente referindo-se aos indivíduos de forma esdrúxula. Quando as pessoas

brancas que cometeram crimes viram notícias são reportadas como estudantes,

mentalmente desequilibradas ou qualquer outro adjetivo que as humanize e as distancie

do estigma de criminosas. Milhões de pessoas em suas casas assistem a esses programas

que promovem possíveis linchamentos e diversas consequências negativas que podem

produzir deturpações ideológicas e psíquicas como é o caso do auto-ódio nas pessoas

negras. Por serem evidenciadas de forma negativa, desde muito tempo na ficção e

estigmatizadas como potenciais criminosos no jornalismo, é totalmente compreensível

que se queira parecer cada vez menos consigo e se parecer cada vez mais com o que é

retratado como ideal e civilizado.

    O que se passa nas televisões do âmbito privado dos brasileiros reflete nas

conversas do cotidiano, as pessoas das classes populares quando tem tempo para

conversar costumam comentar sobre os programas de TV que estão tendo repercussão.

Isso é corriqueiro. Os meios de comunicação de massa moldaram o senso comum e as

pessoas negras eram constantemente estereotipadas.

    A escola, como âmbito socializador e produtor de cultura, atua de forma

omissa frente aos problemas de autoestima enfrentados pelos alunos negros. Muitos
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professores ainda têm valores simplórios enraizados a partir de uma concepção

esvaziada sobre o que é negritude. Não conseguiram fazer a ponte entre construir uma

educação democrática em todos os sentidos e trabalhar as especificidades dos

educandos. Tendem apenas a reproduzir o que as cartilhas homogeneizadoras e os livros

didáticos cheios de preconceitos sobre os grupos à margem da sociedade têm a oferecer.

Trabalhar as potencialidades dos estudantes é de urgência secular! 

2.1. ESCRAVIDÃO E SOCIALIZAÇÃO NO BRASIL

 De forma bem breve irei resumir o que podemos chamar de “situamento” das

pessoas negras na sociedade escravocrata brasileira e posteriormente na sociedade

contemporânea. O processo de escravização dos povos africanos começa em 1530 com

a finalidade de colonizar os novos territórios do continente americano a partir da

demanda de força de trabalho. Portugal, na vanguarda em relação ao processo de

colonização do Brasil, se usa da condição de dominação dos territórios no continente

africano e começa a organizar o que é chamado de tráfico negreiro, que também

influencia o desenvolvimento da indústria naval. Com a revolução industrial, o avanço

do capitalismo no mundo, a ideia de possuir escravos torna-se antiquada. Para que o

processo de desenvolvimento do Brasil acontecesse era necessário que a escravatura

fosse abolida.

Na construção do Estado brasileiro em 1870 houve a política de branqueamento

da população através da imigração de trabalhadores europeus. A ideia de ter a maioria

dos cidadãos com a pele escura era ultrajante para os descendentes de colonizadores. O

governo financiou a vinda desses imigrantes garantindo trabalho para que pudessem se

organizar economicamente, principalmente nas lavouras do Sudeste. É um período em

que conviveram escravos (negros) e assalariados (brancos). Segundo o IBGE

(Estatísticas de Povoamento, 2000), entre 1871 e 1880, chegaram ao Brasil 219 mil

imigrantes. Na década seguinte, o número chega a 525 mil. E, na última década do

século XIX, após a abolição, o total soma 1,13 milhão.

 Em agosto de 1880 é fundada a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão e a

questão da abolição entra para a agenda institucional. Nesse período ocorrem no

Parlamento os debates sobre o processo de libertação geral. No Ceará, a pressão popular
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tomou proporções resultando na libertação dos escravos do estado, em 1887, pela crise

da lavoura decorrente da seca. Por incentivo desse movimento, a ideia do abolicionismo

toma ares no Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Pará, Rio Grande do Norte, Piauí e

Paraná. A escravidão passa a ser questionada principalmente nas grandes cidades

deixando os setores da oligarquia cafeeira apavorados pelo que poderia ser o prejuízo

nos negócios causados pela eventual perda de seus escravos da noite para o dia. 

A partir da assinatura na Lei Áurea as pessoas negras não foram integradas na

sociedade de forma igualitária, passaram a ser sujeitos indesejáveis na civilização

brasileira. O estigma de subalternização e falta de direitos transforma os libertos em não

pertencentes. As pessoas negras que viveram nas primeiras décadas do período

pós-abolição lutaram para ter empregos, moradia e mesmo coisas mínimas como um

calçado no pé. Muitas mulheres vendiam quitutes e muitos homens trabalhavam como

engraxates. No Rio de Janeiro, eles moravam em cortiços no centro da cidade, antes de

suas moradias serem criminalizadas através da Lei n. 3.688/41 que tinha como

contravenção a vadiagem no artigo 59, considerando as pessoas em estado ocioso como

perigosas. A expulsão de pessoas negras e pobres do centro da cidade foi responsável

pela criação de favelas, o centro da cidade ficou mais higienizado. As favelas surgem

como lugares em que as pessoas pobres, majoritariamente negras, construíram moradias

de forma precária, sem qualquer assistência do poder público. 

 Devido ao discurso de que o progresso do país se relacionava com as políticas

de branqueamento da população, através da miscigenação, acontece então o fenômeno

chamado de colorismo. Esse é um termo usado para diferenciar várias tonalidades da

pele negra, do tom mais claro ao tom mais escuro. Sucedendo na diferenciação do

tratamento social de acordo com como tais pessoas estão sendo lidas a partir do que é

idealmente “bonito” na sociedade. Na contemporaneidade, esse tipo de percepção pode

facilitar a vida de quem tem a pele mais clara e dificultar o dia a dia de quem tem a pele

mais escura. Por exemplo: quanto mais clara a tonalidade da pele da pessoa negra, mais

essa pessoa tem aceitação nos lugares, por estar mais perto da cor de pele da etnia

branca. 

A discriminação funciona a partir da demarcação da diferença, ou seja, quem é

mais retinto é mais discriminado por não estar dentro dos ideais de identificação da

branquitude. O colorismo sempre tenta diferenciar as tonalidades da pele tornando o
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indivíduo negro cada vez mais próximo do indivíduo branco através de apelidos como:

café com leite, marrom bombom, cor de jambo e até mesmo “mulato”, que são

categorias que despessoalizam e alienam a identidade das pessoas negras. Da mesma

forma que no Brasil se sustenta a imagem de uma nação sem racismo, se pretende

alcançar um ideal de sociedade em que é inevitável predominar o discurso eugenista.

Oracy Nogueira (1954) define o racismo brasileiro como um racismo de marca. Quanto

mais retinta a pessoa negra é, mais discriminada será. O racismo à brasileira está ligado

de forma que a cor da pele é a primeira identificação entre os sujeitos discriminados e os

que discriminam. Entendendo isso, um indivíduo fenotipicamente branco, mesmo que

tenha ancestrais negros, dificilmente sofrerá racismo. A afirmação da negritude é

definida a partir do fenótipo, pois quem sofre uma pior discriminação racial são as

pessoas negras que têm os traços afrodescendentes mais acentuados. 
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CAPÍTULO III

OS ESTEREÓTIPOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS

  
 O significado de autoimagem para as pessoas negras tem muito a ver com o que

se entende a partir das experiências vividas pelas mesmas em seus cotidianos. A

estrutura do racismo faz com que essas pessoas se entendam na sociedade de forma

deturpada, pois são inferiorizadas. A alienação causada pelo epistemicídio e a falta de

referenciais positivos contribui para o fracasso escolar e para a manutenção da pobreza,

visto que a escolarização é uma forma de elevação não só intelectual como também 

financeira. É importante frisar que a narrativa da sociedade é feita a partir dos interesses

da classe dominante, ou seja, as pessoas negras aprendem a história de seu povo a 

partir do olhar marcadamente colonizador e eurocêntrico.   

De acordo com matéria do The Intercept Brasil, uma mulher proprietária da

Fazenda Santa Eufrásia no Vale do Paraíba Fluminense resolveu explorar a ideia de que

essa mesma fazenda, com um passado de escravidão, hoje em dia poderia servir como

ponto turístico. Pessoas que queiram visitar os valores de sinhás e senhores de engenho

seriam espectadoras de uma encenação extremamente equivocada pela falta de

responsabilidade social. Elizabeth Dolson se veste de sinhá com empregados e passeia

com os turistas pelo local. Ela nega seu racismo, mesmo que a persona que decidiu

performar seja categoricamente racista. Uma senhora de engenho escraviza pessoas, e

Elizabeth, já deixando claro seu desacerto quanto ao que isso poderia acarretar

transparece ignorância e senso de impunidade. 

A matéria destaca fatos históricos aos quais mais da metade da população de

Valença desde 1872 eram negros, porém, não houve uma movimentação na pirâmide

social por parte desse grupo étnico. Mesmo que os antepassados dessas pessoas tenham

trabalhado anos e anos como escravos não receberam qualquer ajuda por parte do

Estado. Pelo contrário, as terras demarcadas como quilombos, eram compradas pelo

Governo Federal em forma de indenização das mãos dos, então, escravocratas. Esse

dinheiro nunca foi destinado para investimento na comunidade negra e indígena que

habita aquele local, portanto, educação e segurança dessas pessoas não é prioridade.

Depois do rebuliço causado pela matéria, as autoridades resolveram fazer uma
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intervenção contra essa empresária com a determinação do termo de Ajuste de Conduta,

o TAC. Tendo como objetivo informar a essa pessoa que suas práticas acabam sendo um

desserviço, usando como ponto de vista as pautas do Movimento Negro e até onde

tenho conhecimento do Governo Federal. Esse documento com todas as suas

considerações e menções à Constituição, por melhor que tenha sido as intenções dos

responsáveis pela elaboração, não atua como combatente no sentido de coibir o racismo

ali posto. Foi determinado que a empresária fizesse um curso do total de doze horas

para entender as questões primordiais do Movimento Negro e história das pessoas

negras em diáspora e africanas. Depois do curso concluído, Elizabeth obteve o selo de

“Fazenda Sem Racismo”. Politicamente esse documento é inteiramente informativo,

assemelhando-se mais com uma cartilha simples e quase redundante do que com um

documento sério que tenha como objetivo não compactuar com tais práticas racistas.

Djamila Ribeiro (2017) diz que “melhorar o índice de desenvolvimento humano de

grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento

humano de uma cidade, de um país.”. Mas tal concepção não passa na cabeça dos

políticos enquanto elaboram políticas públicas. Quando o assunto é mulheres negras

especificamente, fica mais inverossímil.   

Na universidade, por exemplo, romper com barreiras de olhares colonizadores e

racistas sobre as identidades de mulheres negras é de suma importância, pensar a si

mesma, em si, e construir um lugar de pesquisa a partir de fatos de sua própria

experiência torna-se urgente. Apesar de mulheres negras ocuparem lugares em certas

instituições, ainda vemos que o olhar sobre elas é sempre de inferioridade. O problema

passa a ser não só sobre machismo, mas também têm fundamentos do preconceito

racial. O feminismo ocidental em seus primórdios, com a luta das mulheres sufragistas,

esqueceu de colocar em suas pautas os direitos das mulheres negras a equidade salarial e

direito à vida. Enquanto mulheres brancas iam às ruas queimar sutiãs ou exigir direito

ao voto, as mulheres negras já estavam trabalhando nas mesmas ruas vendendo 

quitutes, costurando, se prostituindo. Historicamente nas lavouras colhendo café e 

algodão ou na Casa Grande ajudando as sinhás a se vestir, cozinhando e lavando.   

Ainda existem casos de empregadas domésticas que trabalham em situações 

análogas à escravidão sem qualquer intervenção legal que as proteja pois seus patrões

são ricos e poderosos. No Brasil, existe o fato de os direitos trabalhistas para 
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domésticas terem sido amplamente criticados, e também termos discursos sobre essas

mesmas mulheres sendo ditas como “quase da família”, mas ocupando lugar de

explorada, ou seja, subalternizada. Sueli Carneiro (2003) diz que o racismo determina as

hierarquias de gênero em nossa sociedade, sendo assim necessário que os movimentos

feministas pensem maneiras de combater essa opressão. Caso contrário, também

contribuirão para manter as relações sobre as mulheres hierarquizadas, reproduzindo o

discurso hegemônico. Sempre que uma mulher negra tem o direito à fala conquistado, o

que as pessoas que ocupam lugares privilegiados podem fazer é ouvir, estudar e refletir.

Estar dentro de um grupo marginalizado e invisibilizado faz com que as oportunidades

sejam desproporcionais, então, estar em certos espaços é excepcional. 

3.1. A NEGA MALUCA

Florestan Fernandes (1972) mostra como o folclore brasileiro teve participação

direta no processo de construção do auto-ódio que as pessoas negras foram

condicionadas a construir em seus imaginários sociais. Não só os negros são afetados

psicologicamente pelas mazelas do racismo. As pessoas brancas, entendendo as pessoas

negras dessa forma negativa, também ajudam na perpetuação da estrutura. 

 A nega maluca é a perfeita representação de um estereótipo contemporâneo que

envolve gênero, raça e classe. Essa personagem introduzida na cultura ambientando as

festividades do carnaval é criada a partir da ridicularização das mulheres negras. Em

uma época que o discurso eugenista contava com um público bastante numeroso, no

sentido de estar dentro dos valores da população, a “Nega Maluca” se materializa como

um retrato jocoso de uma mulher que não consegue fazer distinções críticas sobre as

situações em que está inserida. Criada em 1950, por Evaldo Ruy e Fernando Lobo, a

partir de uma música que contava a história de uma mulher negra que teria aparecido

com um bebê tentando fazer com que certo homem assumisse a paternidade: “tava

jogando sinuca,/ Uma nega maluca me apareceu,/ Vinha com um filho no colo,/ E dizia

pro povo, que o filho era meu”. Tal situação mostra a incredulidade do então

personagem principal da narrativa da canção, e a falta de credibilidade da mulher negra

frente a situação de estar pressionando uma paternidade que não se sabe a real
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veracidade. Além de se colocar como vítima da mulher negra, o homem ainda se sente

envergonhado pela situação, sendo difamado perante os outros presentes no local. 

      O adjetivo usado para definir a ação que a mulher estava efetuando,

colocando-a num local onde a sanidade da mesma estava em discussão, também

contribui para o que hoje chamamos popularmente de “barraqueira”. As mulheres

negras que levantam suas vozes frente a uma situação que as oprime são vistas como

raivosas, violentas e selvagens. É muito comum mulheres negras serem postas como

loucas quando defendem-se de uma situação que as sexualiza. Romper com um rótulo

estruturado através do preconceito, neste caso o racismo recreativo, faz com que seu

lugar de vítima seja transformado em lugar de delírio. Fernando Lobo além de participar

da composição do samba, criou a fantasia de Nega Maluca que se popularizou nos

blocos de carnaval do Brasil, atualmente muito criticada por usar o blackface como

principal artifício em sua ornamentação. A fantasia consiste em um vestido vermelho

com bolas brancas, uma peruca trançada com laços vermelhos nas pontas, meias pretas,

sapatos baixos e o rosto pintado de preto. A ridicularização travestida de homenagem

faz com que as mulheres negras sejam de forma constante vistas como motivo de piada

e desprezo. 

     No Brasil, a construção da identidade das pessoas negras em geral foi

bastante sabotada, com o discurso de igualdade e democracia racial as pautas das

populações negras eram secundarizadas. Eram fatidicamente invisibilizadas sob o

argumento de vitimismo. Partindo desse pressuposto, indo de encontro à infância, há

uma lacuna na perspectiva de formação étnica no que tem relação a autoestima de

crianças negras, principalmente fazendo o recorte de gênero que esse texto pretende.

Com personagens construídos a partir de sátiras tais como a Nega Maluca, há a

formação de um mal-estar e auto-ódio por parte das crianças, jovens e mulheres negras

porque se entendem como sem direito ao amor, dignidade, afeto e encanto…

Constituem-se com ideais de beleza feitos sob encomenda a partir do eurocentrismo da

branquitude. Não se encaixam por questão de incompatibilidade nas características das

mulheres brancas idolatradas na sociedade ocidental, se acham feias. Assim se forma

um processo de desvinculamento com a própria ancestralidade, sendo a imagem

refletida no espelho motivo de gatilhos emocionais e mal-estar psíquico. 
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3.2. A FEMINILIDADE DAS MULHERES NEGRAS

Sobre a feminilidade das mulheres brancas, Maria Rita Kehl faz uma análise

argumentativa em seu livro Deslocamentos do Feminino (1998) e a construção do que

entendemos como mulheres femininas e a feminilidade a partir de obras freudianas. A

autora questiona muitos detalhes deixados de lado por Freud em seus textos e também

faz uma teia bastante interessante a partir de informações das “disposições bissexuais”

presentes na infância, no viés da psicanálise isso significa que o sujeito ainda não foi

normalizado produzindo uma sexuação estável. Ou seja, o próprio conceito de

feminilidade é construído a partir dos interesses sociais, portanto a feminilidade não

passa de uma construção social. A relação estabelecida seria a de que as mulheres têm

papel passivo e masoquista e Freud (1933) afirma que isso pode ser consequência do

recalque da agressividade. Não caberia a psicanálise dizer o que é a mulher, mas fazer

uma investigação sobre como na disposição perversa poliforma infantil (FREUD, 1905)

surge a mulher. Por isso, dizer o que é a mulher não é de total importância, mas sim

destacar a construção de cada mulher no território das identidades sexuais. Há uma

multiplicidade de possibilidades afirmadas no campo da linguagem e da cultura assim

como há diversas formas de socialização.

 Por isso, na infância as meninas são iniciadas no mundo da performance e

dessas performances se cria a feminilidade. Para as mulheres brancas e europeias do

século XIX, essa feminilidade foi construída por meios literários como romances onde a

heroína vivia amores e aventuras, tendo o ideal feminino representado através de uma

imagem que era ao mesmo tempo angelical e sensível, mas também corajosa. Ao passar

dos anos esse ideal de feminilidade se dissemina na sociedade ocidental, mas as

mulheres negras diaspóricas não são inseridas nessa realidade de forma positiva, muito

pelo contrário, são completamente antagônicas. 

 Sobre as questões de autoaceitação, Fanon (2008) nos fala um pouco sobre

como para que o indivíduo se aceite ele precisa ser validado pelo Outro , no sentido de2

estar em consonância com a harmonia social sobre o que é aceitável e o que é

deplorável. Pondo em questão a experiência negra e toda a estrutura e organização

2Na psicanálise de Lacan, é entendido que a constituição do sujeito surge na relação com o outro. O
sujeito e seu inconsciente se fazem a partir da linguagem, de modo que, sem ela, o inconsciente seria um
vazio.
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social do ponto de vista de alguém que saiu de uma colônia para viver na metrópole, em

Pele Negra, Máscaras Brancas a formação identitária dos negros é determinada a partir

da concepção de que a sociedade em que vivem, é construída para excluí-los. Todo o

processo de folclorização, sexualização e estigmatização, que pessoas negras foram

inseridas em contexto de condicionamento social, perpassa a concepção de indivíduo

que tem de si.

É na medida em que ultrapasso meu ser imediato que apreendo o ser do outro

como realidade natural e mais do que natural. Se fecho o circuito, se torno

irrealizável o movimento nos dois sentidos, mantenho o outro no interior de

si. Indo às últimas consequências, chego mesmo a lhe tomar este ser-para-si

(FANON, 2008).

Portanto, não obstante, as mulheres negras dentro de uma sociedade racista estão

propensas a introspectar os valores sociais atribuídos a elas. As negações de suas

subjetividades e as múltiplas violências simbólicas como a sexualização constante de

seus corpos, o acordo comum e invisível de que são passíveis de toques de estranhos,

olhares erotizados, falas absurdas que as reduzem a plena animalização acontecem

desde muitos séculos atrás. Se mantém a partir de valores ditos ideais, porém fundados

numa ideologia fetichista que tem a crueldade como base. Tendo como exemplo o

movimento de mulheres sufragistas dos Estados Unidos, as mulheres negras eram

excluídas da participação de filiais em estados sulistas que tinham conflitos com a

população negra. Por medo de não terem mais apoio de homens importantes à época, e

por não desejarem que muitas membras se desfizessem do movimento por encontrarem

mulheres negras dentro das mesmas organizações que faziam parte, as mulheres brancas

que lideravam o movimento sufragista excluíram a possibilidade de mulheres negras se

emanciparem de forma coletiva. Optaram por unir-se aos valores eugenistas e

hegemônicos que foram socializadas. Essa é uma problemática comum: a ideologia

colonizadora está introduzida dentro da própria concepção de sociedade que as

mulheres do fim do século XIX estavam propensas. Seria quase que de total

incongruência que as mesmas se voltassem de forma espontânea sem qualquer símbolo

ou fato social incómodo aos seus anseios enquanto gênero contra a ideia de raça

vigente. 
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Quando os votos pela décima nona emenda foram totalizados, os estados do

Sul ainda estavam alinhados no campo da oposição – e, de fato, quase

conseguiram derrotar a emenda. Depois da aguardada vitória do sufrágio

feminino, as mulheres negras do Sul foram violentamente impedidas de

exercer seu direito recentemente adquirido. A erupção da violência da Ku

Klux Klan em locais como Orange County, na Flórida, causou ferimentos e

mortes de mulheres e crianças negras. Em outros lugares, elas foram

proibidas de exercer o novo direito de forma mais pacífica. Em Americus, na

Geórgia, por exemplo, “mais de 250 mulheres de cor foram às urnas para

votar, mas [...] acabaram rechaçadas ou tiveram suas cédulas recusadas pelos

supervisores eleitorais [...]”. Nas fileiras do movimento que havia lutado de

maneira tão fervorosa pela concessão do direito de voto às mulheres,

dificilmente se ouviu um grito de protesto (DAVIS, 2016).

Carregando as concepções e influências de feminilidade construídas a partir de

uma “literatura para mulheres" europeias, as sufragistas norte-americanas, pensando

romper com a lógica de dominação patriarcal, de forma consciente, excluíram as

mulheres negras dos processos de militância. Viam-nas não como um bloco de pessoas

subjugadas e injustiçadas, mas como motivos de vergonha e humilhação para a

comunidade anglo-saxã se fossem incluídas nos processos de estruturação à

reivindicação ao voto. Dentro do movimento de emancipação feminina branca se

disseminavam concepções racistas com valores supremacistas considerados com toda

certeza desumanos. Mas não há como falar em humanidade e humanização a partir de

fatos históricos citando de forma positiva a população negra tanto africana quanto

diaspórica. 

 Assim como o ser humano é histórico e social, as reivindicações contrárias à

organização sistemática e ideológica reverberam ao passar dos tempos. Em países

periféricos como o Brasil, as lutas sociais sofrem grande influência a partir dos meios

políticos de países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América. O continente

europeu, como sabemos, também influencia de forma categórica o que acontece nas

terras pindorâmicas desde quinhentos e vinte e dois anos. O movimento sufragista, em

seu egoísmo supremacista, poderia ter atuado em sororidade também com as mulheres

negras, tanto não atuou como também as abandonou e negligenciou. Se em uma

conjuntura onde as mulheres brancas eram subjugadas e omissas, pensar as mulheres
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negras em um contexto de recente abolição é destacar como não eram vistas de forma

empática, por conseguinte, destituídas de direitos. 

     Em uma pesquisa feita através de formulário online, trinta jovens negras

responderam algumas perguntas sobre seu processo de construção de identidade na fase

da educação básica. Dentre as perguntas, seriam se elas já teriam se sentido excluídas na

escola, se já tinham sido chamadas por algum apelido pejorativo e se acreditam que

poderiam ter desenvolvido algum sintoma de ansiedade ou depressão por alguma

situação vivida no cotidiano estudantil. Sobre a última pergunta, pelo contexto arbitrário

da coleta de dados, considero o que as participantes entendem como ansiedade e

depressão enquanto a definição de Freud (1929) de mal-estar, do contexto social para o

contexto psíquico. Não há qualquer relação com diagnósticos médicos pois a pesquisa

fundamenta-se em relatos pessoais a priori informacionais.
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FIGURA 1: Delimitação infantil. 

Fonte: Pesquisa realizada através do Google Forms, 2022.

Este é um resultado pertinente para o que estou desenvolvendo neste trabalho,

bem mais que a metade de jovens negras se sentiu excluída na escola. Observar esses

números me faz pensar a concepção de educação fornecida para as pessoas dentro desse

recorte social. Se entender enquanto excluída no contexto escolar é saber-se excluída

dentro de uma sociedade de valores determinantemente construídos para a

desvalorização de pessoas negras. O preconceito e a delimitação da diferença que Grada

Kilomba (2019) descreve em seu livro são aspectos corriqueiros no cotidiano das até

então crianças. É comum vermos crianças pobres e negras com olhares de tristeza em

seus rostos, é fácil imaginar como a realidade que vivem influencia o desenvolvimento

cognitivo delas a partir do desespero e violência cotidiana que são obrigadas a conviver.

O lúdico, tão importante e tão defendido na área da Educação, se desfaz para essas
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crianças devido a ausência de segurança e subtração prematura da inocência. Na

próxima pergunta existe a confirmação de que a humilhação através da exclusão se

materializa também a partir das ofensas; pedi que se houvesse acontecido o episódio,

que escrevessem, sem obrigatoriedade, os termos usados nos xingamentos.

FIGURA 2: Depreciação social escolar

Fonte: Pesquisa realizada através do Google Forms, 2022.

Como é de praxe, a animalização das meninas negras se fez presente. Muitas

relataram ter sido chamadas de “macaca”, outras disseram ter sido chamadas de

“neguinha suja”, “preta fedida”, “cabelo duro", “feia” e até mesmo “pneu”. O último

confesso nunca ter ouvido, mas não é surpresa a cor preta do objeto ser associada de

forma negativa em soma a despessoalização de quem se destinou o insulto. É claro que

na infância há tipos de brincadeiras inocentes, que as crianças fazem sem saber como

será impactante. Mas quando as brincadeiras são carregadas de valores racistas, vindos
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dos responsáveis da criança que faz o ato do xingamento, é complexo desconstruir. O

antirracismo precisa ser entendido como valor ético dentro do mundo moderno, tendo

acesso aos mais variados debates viabilizados pelas mídias sociais, os desinformados

que são advertidos sobre suas práticas preconceituosas não podem se dizer alheios. Os

que negam a existência do racismo, por estarem em lugar privilegiado na pirâmide

social, desconhecem a hostilidade direcionada a pessoas negras do ponto de vista

crítico. Caso façam uma reflexão sobre a própria hierarquização organizacional dos

condomínios onde estão suas casas, restaurantes que frequentam, trabalhadores que

fazem a limpeza dos lugares de forma geral, perceberão, com muito custo, o quanto a

desigualdade étnica e social não é algo que podemos naturalizar.

Quando se pergunta em uma roda de conversa sobre conteúdos pedagógicos, em

relação a pessoas negras, abrindo mão de estereótipos, o silêncio às vezes é

constrangedor. De forma literal há uma lacuna etnográfica presente na concepção

individual de meninas negras sobre suas origens. O orgulho orgânico, fortificador e

coletivo presente no âmago da branquitude supremacista não permitiu que pessoas

negras construíssem uma autoimagem positiva. Indubitavelmente se faz necessária a

mudança nas práticas escolares em soma ao processo de formação continuada dos

professores que atuam nas escolas. É alarmante que dentre trinta jovens negras quase

noventa por cento não tenham tido em seu progresso educacional conteúdos que as

fizessem entender minimamente que não eram passíveis de subordinação ou humilhação

diante das pessoas brancas.
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FIGURA 3: Relações étnico-raciais na escola.

Fonte: Pesquisa realizada através do Google Forms, 2022.

Por isso, quando começo a falar sobre mal-estar, quero que se entenda como a

angústia sentida pelas crianças negras em seu percurso escolar e social. A partir de

representações estereotipadas se constrói uma imagem negativa sobre o grupo ao qual

pertence, inevitavelmente, por uma sociedade que se caracteriza também pela

demarcação étnica da espécie humana. Conteúdos esvaziados de contribuições positivas

tem seu papel de estigmatização realizados, no que tende à negligência do

desenvolvimento infantil de crianças negras. Consequentemente negligenciando toda

uma população pertencente a esse grupo, já que o que se concretiza na infância se

estabelece também na fase adulta.
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Freud (1929) fala sobre o sentimento oceânico, que descreveu como a sensação

de universalidade do ser humano. A sensação de eternidade, um sentimento de algo

ilimitado, sem barreiras. Anterior até mesmo à formação dos limites do eu, em um

tempo mítico. A partir desse sentimento, ele explica de forma descritiva como se forma

a culpa presente nos seres humanos na formação da consciência. No conceito de

civilização apresentado, como cultura atuando sobre a natureza em conformação às

necessidades e evolução da sociedade, Freud nos apresenta a repressão das pulsões

como formação da consciência. Voltando às constatações apresentadas neste trabalho,

reflitamos sobre o seguinte gráfico:

FIGURA 4 – Mal-estar na escola

Fonte: Pesquisa realizada através do Google Forms, 2022.

/

Como deixei claro ao inserir os gráficos na discussão, a noção de ansiedade e

depressão presente na pergunta pode ser relacionada sem problemas ao que qualquer

pessoa entenda como sentimentos tidos como mal-estar. Pois, ao formular a questão,

cometi o grande erro de não problematizar justamente o que venho criticando que é a

má formação educacional e as problemáticas dos estereótipos presentes na linguagem. O

que perguntei com toda certeza não teria relação com o sentimento oceânico que
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equivale a eternidade ou algo ilimitado em concordância com felicidade. Mas, para não

comprometer o estudo, é de insubstituível importância tanto inserir a pergunta tal qual a

má formulação, quanto também deixar explícita sua ambivalência. Dito isto, vamos à

análise.

  Uma sociedade civilizada tem como pressuposto a condição de “amar ao

próximo como a ti mesmo”, anterior até mesmo ao cristianismo. Quando amo o outro

como amo a mim mesma, se desconsidera qualquer vantagem que esse outro possa ter

sobre mim, pois o amor é sem segundas ou terceiras pretensões. Mas, para amar o

próximo como amo a mim, o próximo, o outro, precisa se assemelhar a mim tanto que o

amor autêntico sentido por mim possa ser direcionado a esse indivíduo. Por isso, em

uma civilização onde as diferenças são marcadas e direcionadas na organização social, o

amar ao próximo como a si mesmo é dificilmente posto em prática. Na formação do

Supereu, a consciência vigilante, que ocorre a partir primeiramente do medo da

autoridade (neste ponto, não a autoridade do Estado, mas uma autoridade ideológica

apresentada nas concepções de bom ou ruim que fundamentam o racismo, mesmo que

este último seja também constitucional) as pessoas negras introjetam os valores da

branquitude. Sobre suas concepções de beleza, concepções de ser humano ideal,

constituem sua consciência de culpa de forma drástica, muito mais violenta. A culpa é

fundada a partir do entendimento de que a negritude é uma coisa negativa, ou seja,

precisa ser reprimida frente a autoridade ideológica dos padrões estéticos eurocêntricos.

Torna-se algo que precisa ser evitado ao máximo. Neste sentido, quase que

fantasmagórico devido ao apagamento, a constituição das pessoas negras acontece com

lacunas que perpassam toda uma construção social. Desde os materiais pedagógicos

apresentados em seu primeiro contato com o conhecimento sistematizado, se veem e

passam a se entender como inferiores. 

Com frequência o mal não é, em absoluto, uma coisa nociva ou perigosa para

o Eu, mas, pelo contrário, algo que ele deseja e que lhe dá prazer. Aí se

mostra, então, a influência alheia; ela determina o que será tido por bom ou

mau. Como o próprio sentir não teria levado o ser humano pelo mesmo

caminho, ele deve ter um motivo para se submeter a essa influência externa.

Podemos enxergá-lo no desamparo e na dependência dos outros, e a melhor

designação para ele seria medo* da perda do amor. Se perde o amor do outro,

do qual é dependente, deixa também de ser protegido contra perigos diversos,
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sobretudo expõe-se ao perigo de que esse alguém tão poderoso lhe demonstre

a superioridade em forma de castigo. Portanto, inicialmente o mal é aquilo

devido ao qual alguém é ameaçado com a perda do amor; por medo dessa

perda é preciso evitá-lo. Também por causa disso não importa se já fizemos o

mal ou se ainda o faremos; em ambos os casos, o perigo só aparece quando a

autoridade descobre a coisa, e ela se comportaria do mesmo modo nos dois

(FREUD, 1976).

A perda do amor pode ter como característica diversas situações tidas como

repreensões, tais como xingamentos. O processo de construção da identidade de

meninas negras é marcado por essas repreensões fundamentadas no racismo. Os insultos

são as delimitações sociais da exclusão que muitas reviveram em suas memórias ao

responder o formulário… as “neguinhas sujas” comparadas a “macacas” e objetos

inanimados como um “pneu” cresceram sendo estigmatizadas pelo fato de serem

afro-brasileiras.

Daí se apresenta a subjetividade das jovens negras, da Nega Maluca surge o

auto-ódio, do movimento de mulheres sufragistas hegemônico supremacista surge a

exclusão, e do livro Banzo, tronco e senzala distribuído nas escolas da capital do país se

reconhece e transparece a falta de empatia no debate sobre relações étnico raciais.

Quando Neusa Santos Souza (1983) diz que o negro abriu mão de sua identidade, pois é

obrigado a se identificar com um sujeito destoante de sua aparência, a culpa instaurada a

partir da repressão sobre a negritude pode determinar sua vivência:

 
A possibilidade de construir uma identidade negra — tarefa eminentemente

política — exige como condição imprescindível, a contestação do modelo

advindo das figuras primeiras — pais ou substitutos — que lhe ensinam a ser

uma caricatura do branco. Rompendo com esse modelo, o negro organiza as

condições de possibilidade que lhe permitirão ter um rosto próprio. A outra

possibilidade alternativa, possibilidade impossível, em última instância, frágil

utopia que reduz o negro a modelar-se segurando o figurino do branco, é

aquela que, ao lhe acenar com um ideal inalcançável engendra no negro uma

ferida narcísica por não cumprir este ideal (SANTOS,  1983).

Neste contexto ela fala sobre a ascensão social das pessoas negras e como o

processo de branqueamento, a partir da democracia racial, intervém na aceitação das

pessoas brancas sobre as negras. Mais uma vez se faz presente os padrões da
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branquitude e o que Fanon (2008) fala sobre mundo feito de brancos para brancos. A

construção da feminilidade de mulheres negras perpassa gênero e classe, pois acabam

sendo violentadas simbolicamente de diferentes formas. Por isso, para constituir-se

enquanto mulher negra é indispensável romper com as concepções imaginárias da

branquitude. Advém igualmente com o rompimento dos estereótipos destinados às

mulheres brancas como dóceis, gentis, frágeis e educadas em detrimento às mulheres

negras raivosas, promíscuas, vulgarmente sexuais. 

Quando eu morder
a palavra,
por favor,
não me apressem,
quero mascar,
rasgar entre os dentes,
a pele, os ossos, o tutano
do verbo,
para assim versejar
o âmago das coisas.

Quando meu olhar
se perder no nada,
por favor,
não me despertem,
quero reter,
no adentro da íris,
a menor sombra,
do ínfimo movimento.

Quando meus pés
abrandarem na marcha,
por favor,
não me forcem.
Caminhar para quê?
Deixem-me quedar,
deixem-me quieta,
na aparente inércia.
Nem todo viandante
anda estradas,
há mundos submersos,
que só o silêncio
da poesia penetra.

(Conceição Evaristo, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do texto percebe-se a importância da valorização da cultura

afro-brasileira na escola e o quanto foi necessário a contextualização histórica para que

o tema em seus entrelaços fizesse sentido. Quando se opta em tocar na ferida aberta do

racismo é importante evitar banalizações, por mais que as diversas nuances se

apresentem de formas incomuns e os indivíduos sejam únicos em sua singularidade, o

fenômeno da discriminação e do preconceito racial apresenta-se através de repetições

paradigmáticas. A partir dessa percepção há de se questionar o papel da escola enquanto

instituição que opera como extensão do Estado e sua vinculação em detrimento das

violências simbólicas sofridas por séculos pelos grupos étnicos marginalizados. É

importante que o conhecimento sistematizado ensinado na educação básica seja

balizado pela autonomia e desconectado com o servilismo civil. As pessoas precisam

desenvolver suas personalidades de forma ampla sem que o simples fato de

representarem mão de obra defina sua existência. 
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