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RESUMO 

 

Esta dissertação visa a discutir os empecilhos para a implementação da Lei 

10.639/03, a partir da observação participante realizada na Escola Municipal João José 

de Carvalho (João Guelo), no contexto do processo de constituição da etnicidade dos 

moradores do bairro da Rasa, em Búzios, outrora conhecidos como “os negros da Rasa” 

e hoje juridicamente identificados como quilombolas. Foi indispensável a reflexão sobre 

conceitos como cultura, raça, subjetividade negra, etnicidade e memória quilombola. A 

problematização de tais conceitos trazidos pelas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Étnico-Racial nos aponta para possíveis armadilhas, como o congelamento do conceito 

de quilombo e o reforço de estereótipos baseados em modelos de cultura e identidade 

estáticos e fechados.  Este trabalho vislumbra, através das reflexões e problemas nele 

apontados, contribuir para uma prática pedagógica antirracista que valorize a memória 

coletiva local e promova a autoestima das crianças, conforme uma educação 

verdadeiramente emancipadora.  

 

Palavras-Chave: Etnicidade, Educação, Racismo, Comunidade Quilombola, 

Territorialidade. 
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ABSTRACT. 

 

This research aims to discuss the obstacles to the implementation of Law 10.639 

/ 03, from the participant observation held at the Municipal School João José de Carvalho 

(João Guelo) in the context of the making of ethnicity process of the residents of the 

neighborhood Rasa, in Búzios, once known as "the blacks of Rasa" and now legally 

identified as quilombolas. It was essential to reflect on concepts such as culture, race, 

black subjectivity, ethnicity and maroon memory. The questioning of such concepts 

brought by the Curriculum Guidelines for the Ethnic - Racial Education point to the 

potential pitfalls such as the stiffening of the concept of quilombo and the reinforcement 

of stereotypes based on static and closed models of culture and closed identity. This work 

glimpse, through the ideas and problems raised in it, contribute to an anti-racist 

pedagogical practice and that values local collective memory and promote self-esteem of 

children as a truly emancipatory education. 

 

Key Words: Ethnicity, Education, Racism, Marron Community, Territoriality. 
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Introdução. 

 

Meu interesse em estudar sobre as relações étnico-raciais dentro da escola surgiu 

em 2011, após ter tido conhecimento sobre a lei 10.639/2003, em uma disciplina do curso 

de pedagogia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Até aquele momento, eu 

desconhecia a existência da disciplina Educação Étnico-Racial ou a obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura afro-brasileira em currículos e programas. É fato comum 

para toda pessoa negra no Brasil ter sua trajetória de vida marcada por obstáculos racistas 

e excludentes, que são naturalizados pela sociedade. Nossas conquistas são vistas como 

esforços isolados, reforçando a lógica da meritocracia, quando, na verdade, a própria ação 

do jovem negro em ter de se esforçar para conquistar um espaço que lhe é historicamente 

negado, já é prova da desigualdade social existente na sociedade brasileira. Como meu 

interesse pelo tema está diretamente relacionado à minha trajetória de reconhecimento de 

identidade quilombola, o que aconteceu na universidade, é necessário que eu descreva 

minha caminhada para chegar ao tema de pesquisa.  

Iniciei minha graduação em Pedagogia no ano de 2007, como cotista social por 

ter estudado em escola pública no ensino médio. Durante o curso, mais precisamente em 

2010, aconteceu na FEUFF (Faculdade de Educação da UFF) uma discussão sobre 

mudança da grade curricular do curso de pedagogia. Minha turma foi a primeira a 

participar dessa mudança, quando fomos contemplados, já no currículo novo, com 

disciplinas como a de Educação Étnico-Racial, ministrada pela professora Maria das 

Graças Gonçalves, do Departamento de Fundamentos Pedagógicos da FEUFF. Foi um 

semestre muito importante para mim porque as discussões trazidas pela professora 

mudaram completamente minha maneira de enxergar a trajetória de minha família e do 

povo negro como um todo. 

Cada tema trazido para a sala de aula era uma oportunidade de reflexão, 

autodescoberta e aceitação. Quando a professora falou sobre o movimento negro e inseriu 

no debate as comunidades quilombolas, eu lembrei que minha família estava ligada a 

igual movimento na Rasa, em Armação dos Búzios. Ao final da aula, eu me aproximei da 

professora e comentei sobre minha família ser quilombola, embora eu mesma ainda não 

percebesse que tal identificação também me pertencia.  A mestra foi muito enfática ao 

declarar: “Se sua família é, então você também é!”. Ela me convidou para participar de 

seu grupo de pesquisa “Negros e Negras em Movimento”. Eu resisti por um tempo, 
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porque eu precisava trabalhar e isso tomava todo meu tempo e energias. Até que pude 

sair do emprego em que eu estava e consegui dedicar-me aos estudos sobre relações 

étnico-raciais na escola João Guelo. A partir do meu autorreconhecimento enquanto 

descendente de africanos escravizados, contribuí para que crianças crescessem 

autovalorizadas e respeitando as diferenças raciais.  Eis minha maior motivação: fazer 

com que meus primos e sobrinhos tenham uma experiência diferente da minha com 

relação ao desconhecimento da própria história. 

Essa história familiar está fortemente ligada a meu avô, o senhor Natalino Nazario, 

que nasceu na Rasa, no dia 16 de dezembro de 1930. Ele nasceu na região conhecida 

como Alto da Rasa, perto do Poço de Bambu, um poço cujas águas eram de uso coletivo. 

Ele relata sobre seus dias de infância, quando seus pais saíam para trabalhar em suas roças 

ou em arrendamento de terrenos para os fazendeiros.  Naquele tempo, como os negros 

podiam cultivar roças, não lhes faltava nada para comer, e tudo o que um produzia era 

dividido com os outros. Seu pai, meu bisavô, Aspino Nazario, arrendava terras na região 

da Praia Rasa, hoje ocupada por condomínios. Aspino era filho de Bibiana Madalena com 

um africano desconhecido, que, segundo dizem as histórias, era um príncipe de algum 

grupo africano.  Minha bisavó, Eugênia da Conceição, era parteira e rezadeira, mulher de 

baixa estatura, porém com um jeito forte e grosso de falar (cf. mapa genealógico da 

pesquisadora). Meu avô Natalino recorda-se de inúmeras vezes ter ouvido, durante a 

madrugada, alguém chamar sua mãe para fazer um parto. Dona Eugênia, segundo conta 

dona Eva (a moradora mais antiga da Rasa), fez até o parto de dona Uia, nossa atual líder 

quilombola. Também está bem vivo na memória de meu avô os momentos em que ia 

brincar com seus irmãos na fazenda, no lugar onde existira a senzala. Ele não se esquece 

das correntes grossas que ficavam no chão e com as quais “brincavam de ser escravos”, 

imitando os casos que sua avó contava sobre castigos sofridos pelos negros escravizados, 

como sua bisavó Madalena, a mãe de Bibiana, proveniente de Angola, que, segundo 

lembra Dona Eva, era toda marcada por cicatrizes em seu corpo: “Por ser muito rebelde, 

apanhava muito...”.  

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

S
im

b
o

lo
s
 d

o
G

e
n
o

g
ra

m
a

L
e
g
e
n
d
a
 d

e
 re

la
c
io

n
a
m

e
n
to

 d
e
 fa

m
ília

1
3
 

P
e
rs

o
n
a
g
e
n
s
 re

le
v
a
n
te

s
 d

a
 m

e
m

ó
ria

q
u
ilo

m
b
o
la

D
e
s
c
e
n
d
ê
n
c
ia

 d
a
 p

e
s
q
u
is

a
d
o
ra

 p
e
la

 lin
h
a

p
a
te

rn
a

P
e
s
q
u
is

a
d
o
ra

M
a
ria

 d
a
s

D
o
re

s

T
o
rre

s

N
a
ta

lin
o

N
a
z
a
rio

A
s
p
in

o

N
a
z
a
rio

E
u
g
e
n
ia

C
o
n
c
e
iç

ã
o A

fric
a
n
o

N
a
z
a
rio

B
ia

n
a

?
M

a
d
a
le

n
a

C
e
le

s
tin

o

d
e

S
o
u
z
a

F
a
u
s
ta

d
a

C
o
n
c
e
iç

ã
o

M
a
rli

C
a
rd

o
s
o

N
a
z
a
rio

?

A
n
te

n
o
r

T
e
rte

la

A
ri

N
a
z
a
rio

F
a
u
s
tin

a
M

a
ria

B
e
a
triz

E
m

e
rê

n
c
io

E
u
g
ê
n
io

E
s
m

e
ra

ld
a

M
a
n
o
e
l

E
ro

tild
e
s

A
n
a
c
le

to
L
u
c
ia

L
u
is

Jo
n
a
s

E
n
e
m

é
z
io

M
a
ria

D
é
b
o
ra

(B
u
rá

)

F
ra

n
c
is

c
a

(C
h
ic

a
)

N
í

S
a
ra

E
lis

a
b
e
te

(T
a
ri)

C
lá

u
d
io

(B
ra

n
c
o
)

A
d
a
u
to

E
v
a

A
ris

tid
e
s

P
o
lin

a

G
u
ilh

e
rm

e
Ju

s
tin

ia
n
o

M
a
ria

A
m

é
lia

(M
e
m

é
lia

)

Jo
s
ia

s
L
u
is

(P
a
s
to

r

L
u
is

)

Jo
e
l

E
lia

n
a

(T
ia

n
a
)

C
a
riv

a
ld

in
a

(U
ia

) d
e

O
liv

e
ira

C
a
s
s
ia

n
o

T
in

h
o

L
e
s
s
o

M
a
rc

o
s

(Q
u
e
ijo

)

M
ig

u
e
l

N
u
ri

W
a
lm

ir
?

?
?

?

Je
re

m
ia

s
E
lia

n
e

L
u
c
ia

n
a

G
e
s
s
ia

n
e

M
a
s
c
u
lin

o
F
e
m

in
in

o
F
a
le

c
im

e
n
to

M
a
p
a
 G

e
n
e
a
ló

g
ic

o
 Q

u
ilo

m
b
o

la
:

G
e
s
s
ia

n
e
 N

a
z
a
rio

.



13 
 

Quando o processo de expropriação das terras dos negros foi iniciado pelos 

fazendeiros, alguns de meus ancestrais foram obrigados a ir embora para buscar outros 

meios de sobrevivência, pois a pressão para que saíssem da terra derrubou a vontade de 

ficar. Por algum tempo, moraram em Cabo Frio, depois, então, partiram para o Rio de 

Janeiro sonhando com uma vida melhor. Todavia, no Rio, a vida também foi muito difícil, 

pois Natalino Nazario, o meu avô, teve que ir trabalhar com sua mãe, o que o privou de 

ir à escola. Mais tarde, aos dezessete anos, conseguiu frequentar o ensino primário em 

“uma escola que existia na Lagoa Rodrigo de Freitas”. Aos vinte anos de idade, casou-se 

e teve três filhos. Morou por um tempo no bairro do Leme, mudando-se para a Favela da 

Rocinha, em São Conrado, e depois para o Leblon, onde outro episódio marcante 

aconteceu em sua vida: o incêndio na favela da Praia do Pinto, seu local de moradia. Essa 

calamidade colocou-o dentro de um caminhão de lixo, removendo sua família para a 

Cidade Alta, no bairro de Cordovil1; mais uma vez, expulso de sua casa, de seu lugar. A 

vida do senhor Natalino e sua família foi marcada por expropriações, até conseguir 

comprar um terreno em São Gonçalo, no bairro Almerinda, lugar onde nasci. Ainda assim, 

preso emocionalmente às suas raízes, meu avô sempre voltava à Rasa para visitar os 

parentes que ficaram. Eu me lembro de visitá-los durante as férias escolares e festas de 

família. Lembro também de pensar que só na Rasa existia praia. Com os meus parentes, 

sempre aprendi e senti que a Rasa era um lugar à parte de Búzios, tanto que, mesmo após 

a emancipação (ocorrida em 1995), as pessoas ainda se referem a Búzios como sendo a 

região que concentra os bairros do Pórtico até o Centro.2  

Na universidade, aprendi que as histórias contadas por minha tia Lúcia, minha avó 

Maria das Dores (primeira esposa do meu avô), minha bisavó Eugênia e minha trisavó 

Bibiana tinham valor. Meu avô preferiu silenciar tais histórias por considerá-las 

                                                           
1 Entre 1968 e 1973, a coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana (CHISAM), 

órgão do governo federal, junto com o governo da Guanabara, removeu mais de 175 mil moradores de 62 

favelas para conjuntos habitacionais nas zonas norte e oeste. O incêndio da favela Praia do Pinto aconteceu 

na madrugada de 11 de maio de 1969. Localizada em uma área muito valorizada da zona sul da cidade do 

Rio de Janeiro, a favela Praia do Pinto era prioritária na política de remoções de favelas do governo militar. 

Foram destruídos aproximadamente mil barracos, deixando mais de nove mil pessoas desabrigadas, que 

foram removidas para os conjuntos habitacionais da Cidade Alta, da Cidade de Deus, de Cordovil e abrigos 

provisórios da Fundação Leão XIII. Houve muita tensão, com resistência de moradores, prisão de líderes 

comunitários e remoções em outras favelas da cidade. Muitos moradores removidos da favela dizem que o 

incêndio foi intencional, e o governo do estado da Guanabara declarou na época que o “grave acidente” 

havia antecipado uma remoção que já estava prevista 

(http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1530, acessado em 19/06/2015) 

e (BRUM, M. S. I. Memórias da remoção: o incêndio da Praia do Pinto e a 'culpa' do governo. In: 

ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA ORAL, 11, 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2012. 

Disponível em: www.encontro2012.historiaoral.org.br/, acessado em 19/06/2015.    
2 Sobre esta identidade contrastiva entre a Rasa e o Centro entre os pescadores, Almeida (2014). 

http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1530
http://www.encontro2012.historiaoral.org.br/
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experiências muito dolorosas para serem relembradas e transmitidas aos seus netos. Esse 

sigilo nos remete à complexidade da memória, do silenciamento sobre as experiências 

passadas (Pollak, 1989) e sobre “o indizível”. A “doutrinação ideológica” sobre a 

escravidão no Brasil ocultou essas memórias subterrâneas e histórias de vidas marcadas 

por expropriações, como a da família do Senhor Natalino, meu avô. Ele cresceu ouvindo 

da mãe, pai e irmãos mais velhos sobre seus ancestrais terem sido escravos, porém tais 

histórias ele nunca quis contar aos seus filhos e netos. Natalino Nazario não fazia 

comentários nem quando sua mãe, já como avó de seus filhos, relatava alguns fatos. Até 

que eu, sua neta, resolvi interrogá-lo a respeito.  

Sobre esse silêncio do passado, Pollak (1989) argumenta ser uma estratégia de 

resistência que a “sociedade civil opõe aos excessos dos discursos oficiais”. Falar sobre 

tais eventos é reviver todos os momentos que o indivíduo tenta esquecer, como bem 

lembra dona Eva sobre a escrava Madalena e suas cicatrizes por todo o corpo. Ao ser 

interrogada sobre as marcas, minha tataravó dizia: “Não é nada não, deixa pra lá...”.  

Minha família voltou para Rasa há dois anos, e essas histórias voltaram ao 

convívio familiar. Relembrar tais histórias com meu avô, tia Eva e tia Uia foi para mim 

um processo de redescoberta sobre quem eu realmente sou, de onde vim e para onde quero 

ir. Estou aprendendo a me desfazer das posturas racistas que carregava comigo quando 

queria esconder os traços negros de meu corpo, quando tinha vergonha de dizer que era 

descendente de “escravos”. Hoje, prossigo, sempre que possível, a luta pela titulação das 

terras dos meus parentes quilombolas. 

No ano de 2012, para concluir minha monografia de graduação em pedagogia, fiz 

uma pesquisa participativa em uma das escolas da região da Rasa e me deparei com a 

realidade daquelas crianças: pobres, negras, filhos de trabalhadores assalariados. Sua 

pobreza era naturalizada por alguns profissionais da escola, como: chegar à escola com o 

chinelo arrebentado, sem calçados, com outros utensílios bem desgastados, com tanta 

fome que era preciso repetir as refeições por três vezes; eram famílias desorganizadas, 

entre outros problemas sociais. Nessa escola, eu trabalhei da seguinte forma: ficava trinta 

minutos em cada sala para conversar com as crianças sobre a cultura afro e sobre a 

comunidade quilombola. Durante essas conversas, conheci uma menina de 10 anos, neta 

de uma das senhoras quilombolas mais conhecidas na região de Búzios por manter vivo 

em sua memória os cânticos de Jongo e da Festa dos Reis de Bois, danças que eram 

comuns em antigas festividades e que desapareceram com o tempo. Essa menina ficou 

surpresa por eu estar relatando histórias que sua avó “vivia falando dentro de casa”, e 
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resolveu contar sua história também. Todos ouviram atentamente enquanto ela, com 

muito orgulho, relembrou as falas de sua avó.  

A partir de outros frequentes relatos e encontros, essa e outras meninas negras 

passaram a usar seus cabelos mais soltos, embora, depois, algumas prendessem seus 

cachos porque alguns meninos riam de tal liberdade. Nesse período, eu estava iniciando 

minha jornada e não conhecia muitas leituras sobre educação étnico-racial, cultura afro-

brasileira ou outras relacionadas para eu identificar e intervir em certas situações de 

racismo entre as crianças. Porém, apesar de minha inexperiência em fazer pesquisa e em 

leituras sobre o assunto, percebi (porque senti necessidade) que uma formação mais 

aprofundada poderia me proporcionar mais ferramentas para trabalhar com essa questão 

na escola. Aflorava um forte desejo de querer transformar as coisas a minha volta. 

Pensando na possibilidade de trabalhar com a comunidade quilombola da Rasa, 

da qual sou descendente, resolvi continuar a participar do grupo de pesquisa “Negros e 

Negras em Movimento”, por isso solicitei o reingresso de matrícula (processo da UFF 

voltado para o aluno que, ao término de uma graduação, deseja entrar em outro curso) 

para o curso de graduação em produção cultural. Eu terminei a graduação em pedagogia 

no primeiro semestre de 2012 e continuaria o curso de produção cultural no 2º semestre. 

Mas, em julho de 2012, na casa de Dona Uia, liderança quilombola da Rasa, eu conheci 

o grupo de professores e alunos da UFF que trabalhava com a associação quilombola. 

Antes de conhecer o LEMSTI (Laboratório de Estudos sobre Movimentos Sociais, 

Trabalho e Identidade), lembro-me de ter resistido bastante, pois o grupo não causava 

uma boa impressão a alguns jovens e adultos da Rasa, porque outro grupo já trabalhara 

ali e divulgara a ideia de que as pessoas teriam de ser adeptas do jongo, ou de alguma 

religião de matriz africana, para que fossem considerados “quilombolas legítimos”. Isso 

causou muita resistência das pessoas em se aproximarem do movimento quilombola, 

inclusive eu e minhas irmãs, que ouvíamos nossas primas reclamando disso. Por isso 

minha relutância inicial em me achegar para conhecer os professores Sidnei Peres e 

Marília Medeiros, do departamento de sociologia da UFF.3  

                                                           
3 O Projeto ACUIA de pesquisa e de extensão (apoiados pela PROPPI e pela PROEX, respectivamente) 

desenvolvidos junto à comunidade quilombola da Rasa constituem o principal eixo para a consolidação do 

Laboratório de Estudos sobre Movimentos Sociais, Trabalho e Identidade (LEMSTI). Desde 2010, realiza 

o registro da memória quilombola na Rasa, município de Armação de Búzios, visando o fortalecimento da 

mobilização e identidade étnica do grupo, elementos fundamentais na sua luta por direitos territoriais. As 

atividades do Projeto ACUIA também incluíram a participação em fóruns de discussão pública sobre os 

problemas fundiários e direitos territoriais, nos quais foram feitos registros sonoros e audiovisuais para 

servir de ferramenta para divulgação e mobilização da comunidade e para fazer parte do acervo de memória. 

Nestas ocasiões, estavam presentes além das lideranças quilombolas, representantes do INCRA, do 
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A professora Maria das Graças Gonçalves insistiu para que eu conhecesse e 

soubesse mais sobre o trabalho que eles estavam realizando com a comunidade. Quando 

expus a eles o que “eu pretendia fazer na escola”, o professor Sidnei Peres falou a respeito 

do curso de mestrado em sociologia, cujo edital abriria naquele semestre. Ele também 

perguntou se eu não teria interesse em concorrer e se eu não conhecia outros jovens 

formados, com graduação na área de humanas, com o mesmo interesse. Assim, resolvi 

falar com alguns primos formados, mas eles ficaram com medo de fazer a prova. Apenas 

eu e Roselene, minha prima, que é formada em Serviço Social pela Universidade Estácio 

de Sá, em Cabo Frio, resolvemos aceitar o desafio. Minha simpatia ao curso proposto 

baseou-se no curso de pedagogia da UFF, época em que li muito sobre os clássicos da 

sociologia e suas contribuições para a educação. Então, resolvi vencer o medo e tentar a 

seleção, e, como todo estudante, passei diversas noites estudando. Fiquei muito feliz com 

o resultado e em saber que eu e Roselene havíamos sido aprovadas na seleção. Eu sou a 

primeira dos descendentes de meu avô Natalino Nazario a ter formação acadêmica. Isso 

evidencia que a meritocracia continua a ser um fator excludente em nossa sociedade.   

 

Conforme estudava, amadurecia as ideias: o mundo e as situações a nossa volta 

não mudam apenas pela ação de UMA pessoa, sobretudo quando se trata de uma 

sociedade como a nossa em que a população negra é herdeira de um passado racista e 

excludente que pesa nas relações e vivências dos negros. Esse amadurecimento fortaleceu 

meu pensamento inicial: “Eu quero fazer, quero mudar a realidade das crianças 

quilombolas!”.  Assim, saí do estágio de revolucionária. Percebi que o primeiro passo 

para mudar a vida de meus familiares quilombolas dependia de uma atitude minha, a de 

estudar muito! Aos poucos, vi que nossa mudança de olhar reflete naqueles que estão a 

                                                           
Ministério Público, da prefeitura, deputados estaduais, vereadores, etc. Também prestam consultoria sobre 

os procedimentos político-administrativos de titulação de terras quilombolas proporcionando-lhes 

informações estratégicas para a atuação esclarecida na esfera pública de argumentação e justificação das 

suas demandas. O LEMSTI é cadastrado no CNPq e certificado pela PROPPI/UFF, coordenado pelo 

Professor Sidnei Peres e pela Professora Marília Medeiros, que agrega estudos sobre os significados e o 

papel dos movimentos sociais nos cenários contemporâneos de subordinação e emancipação coletivas; com 

ênfase para a constituição de sujeitos políticos em contextos que envolvem o reconhecimento público de 

identidades e demandas por direitos frente às mudanças nas relações de trabalho e nas condições de 

afirmação de territorialidades específicas em contextos urbanos e rurais. Este grupo de pesquisa reúne 

professores, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação que participam de projetos de pesquisa e 

de extensão que remetem a atuação acadêmica e profissional em processos que envolvem conflito e 

mobilização coletiva (nas suas variadas formas de expressão e organização), formação de identidades e 

afirmação de coletividades e sujeitos políticos (Sidnei Peres. ACUIA: assessorando a construção da 

memória viva do quilombo da Rasa. Programa de Extensão apresentado a Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal Fluminense. Niterói: PROEX, 2013). 
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nossa volta. Tive a oportunidade de esclarecer aos meus amigos e familiares a nossa 

situação enquanto sujeitos históricos, explicar o porquê de muitas coisas que aconteceram 

conosco, os processos sociais e relações de dominação cuja compreensão é fundamental 

para nos libertarmos da condição de “hospedeiros do opressor” e iniciarmos nossa busca 

pela afirmação e justiça social (Freire, 2011). Hoje, após muitos debates, meu pai já 

afirma com orgulho e propriedade que é quilombola. Ele e minhas irmãs compreenderam 

o sentido de ser quilombola a partir de nossas tantas conversas sobre a importância do 

reconhecimento de nossa descendência de africanos escravizados.  

Assim, o tema tomou corpo para que este trabalho tivesse a seguinte sequência: 

no primeiro capítulo, há a discussão de alguns artigos acadêmicos de especialistas que 

tratam sobre a Lei 10.639/03 e a partir de questões colocadas por eles e pelas diretrizes, 

alguns conceitos que, se forem tratados de maneira genérica e superficial em sala de aula, 

acabam por reproduzir estereótipos culturais e por fomentar a questão do eurocentrismo. 

Neste capítulo, também são discutidos academicamente problemas sociais, como o 

racismo e preconceito étnico, vigentes na sociedade e que perpassam pela escola. O 

conceito de etnicidade, raça, cultura e hibridação serão discutidos baseados nos estudos 

dos autores Fredrik Barth, Frantz Fanon, Denis Cuche e Nestor Canclini. Ainda neste 

capítulo, aponta-se a Lei como parte de uma série de conquistas do movimento negro 

brasileiro, assim como as reivindicações do movimento quilombola, que se tornou 

constitucional após cem anos da abolição da escravidão. Neste ponto, há o diálogo com 

o autor Alfredo Wagner sobre o surgimento das reivindicações de terras das comunidades 

negras rurais e a ressemantização do conceito de quilombo, compreensão fundamental 

para entender a situação vigente na Rasa e de como as categorias dos sujeitos quilombolas 

entram em conflito com as designações estereotipadas do senso comum com relação aos 

quilombolas dali.   

O segundo capítulo trata especificamente da história dos quilombolas da Rasa; de 

seu lugar; de como têm sobrevivido à especulação imobiliária e ao processo de 

silenciamento de suas memórias contrapondo-se à exaltação da história de um balneário 

criado por empresários do ramo construtor para colocar Búzios entre os lugares mais 

procurados do mundo para fins turísticos; e de como o turismo têm se apropriado da 

questão quilombola para criar mais um produto de consumo. Neste ponto, evidencia-se o 

processo de autorreconhecimento dos quilombolas da Rasa para reivindicarem suas terras 

outrora expropriadas, salientando-se o argumento de que as memórias relacionadas a um 

passado escravista contribuem para o posicionamento político dos quilombolas da Rasa 
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e de como, no ambiente escolar, essa memória ora é silenciada, ora é tratada como 

histórias folclóricas, e que fica à mercê do professor estar ou não interessado em 

aprofundar tal questão com seus alunos. Esse processo de memória deteriorada dos negros 

é discutido a partir de Frantz Fanon (2008), que argumenta em seu livro “Peles negras 

máscaras brancas” que a subjetividade dos negros é formada através de estereótipos 

brancos impostos pelo ideal de branqueamento, ocasionado a partir da colonização. Dessa 

forma, os negros, especialmente as mulheres, forjam a sua imagem através de um ideal 

branco, provocando uma baixa autoestima que os fazem negar sua identidade e mudar 

seus traços físicos. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a etnografia da escola pesquisada, numa análise 

das relações raciais no espaço escolar do município de Búzios, mostrando como o sistema 

escolar brasileiro contribui para a perpetuação de uma educação que exclui os mais pobres 

e discrimina os negros. As teorias sobre reprodução de Pierre Bourdieu ainda são muito 

pertinentes em relação à escola, que existe para manter e reforçar as desigualdades sociais 

e, no caso das relações raciais, mantém longe o aprofundamento sobre as questões e sobre 

a essência do respeito às diversidades. 
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CAPÍTULO I O debate sobre a Lei 10639/03 e problematização dos 

conceitos trazidos por ela na prática docente.  

 

1.1 O debate acadêmico sobre a LEI e os usos do conceito de cultura na análise das 

relações étnico-raciais na escola. 

 

Durante os dias em que fiquei observando e participando de algumas atividades 

na escola João Guelo, vários fatores chamaram minha atenção por impedirem a 

efetividade de um trabalho antirracista no colégio, o que precisa ser mais discutido e 

aprofundado nos cursos de formação de professores. Neste capítulo, discutirei alguns 

artigos que discorrem sobre a importância e a prática da Lei 10639/03 e as principais 

questões que alguns autores tratados aqui abordam, as características em comum e os 

desdobramentos sociais que apresentam. 

Não poderia começar essa discussão sem antes me voltar para a história da Lei 

10639/03, que não pode ser vista dissociada da história do negro e sua resistência no 

Brasil, já que nasce em um contexto político favorável aos movimentos sociais, com a 

eleição do presidente Lula, pois em nenhum outro momento, o movimento negro 

conseguiu abertura para inserir essa temática como Lei ou como tema obrigatório nos 

currículos escolares.4 Só esse fato já evidencia o racismo nas relações sociais brasileiras 

que, ao longo do tempo, silencia a participação dos negros em todos os setores da 

sociedade. A professora Martha Abreu durante um seminário sobre ensino da Cultura e 

História afro-brasileira, no segundo semestre do ano de 2014, falou sobre a importância 

da pesquisa e ensino juntos. “A transformação passa pela pesquisa, ensino e a relação 

com os movimentos sociais. Não tem mais sentido não costurar isso. ” Para Abreu e outros 

pesquisadores do tema, vivemos um momento histórico no qual podemos falar sobre as 

culturas negras na escola a partir da obrigatoriedade possibilitada pela Lei 10.639/03. 

Para muitos esse tema se resume apenas no ensino de História da África, deixando de 

lado o aprofundamento no estudo das múltiplas culturas afro-brasileiras5. Essa novidade 

                                                           
4 Além das Diretrizes curriculares e outros textos lidos para este trabalho, também foi muito importante 

participar, durante o período de pesquisa de mestrado, de um Seminário organizado por alunos do curso de 

história sobre o ensino de história e cultura africana nos currículos escolares. Neste evento ouvi a palestra 

da professora Martha Abreu (Departamento de História da UFF), que discursou sobre a cultura afro-

brasileira e o ensino de história e nos apresentou uma análise sobre as diferentes abordagens culturais afro-

brasileiras ao longo dos anos. Neste seminário ela faz várias afirmações e dentre elas destaquei a que está 

no corpo do texto.   
5 A multiplicidade de culturas afro-brasileiras será discutida ao longo deste capítulo. 
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deve ser vista como uma conquista de direitos da população negra, pois interfere 

completamente na abordagem sobre a educação, a escola e, consequentemente, na prática 

de ensino.  

Vejo a Lei 10639/03 como parte especial das ações afirmativas que todo o 

movimento negro, em seus vários setores, tem conquistado ao longo dos anos. Ela é tão 

importante (nenhuma é menos importante) porque redefine o papel do sujeito negro, traz 

à tona, desde a escola, situações racistas que a criança negra já começa a enfrentar na 

infância. O sujeito negro, desde cedo, já tem sua identidade estigmatizada e posta em 

posição subalterna.6 Portanto, é imprescindível enxergar essa conquista como parte de 

uma demanda do movimento negro por um Brasil menos racista, preocupado em formar 

consciências não racistas, sujeitos brancos não racistas, para que todos saibam respeitar a 

diversidade.7 E para a formação de uma postura anti-racista, é necessário que a criança 

aprenda o que é e como se dá a diversidade no contexto histórico brasileiro. 

A lei 10639 foi aprovada em 2003 e mesmo assim, anos após sua aprovação, 

poucos professores sabem, ouviram falar ou conhecem seu conteúdo. Em alguns casos, 

eles até sabem que se trata de “um assunto voltado para a cultura afro”. O termo cultura 

afro foi o mais referido entre os comentários de professores que “já tinham ouvido falar 

dessa tal Lei”, o que já nos revela a ineficiência do sistema educacional em fazer valer a 

Lei nas escolas básicas do município. Para maior compreensão, é preciso observar a 

contextualização da Lei. 

Para iniciar esta análise, dialogarei com o texto de Amauri Pereira8, um importante 

ator na história do Movimento negro no Brasil. O artigo intitulado “Quem não pode 

atalhar arrodeia” encontra-se como um dos capítulos do livro Histórias, Culturas e 

Territórios Negros na Educação. Reflexões docentes para uma reeducação das relações 

étnico-raciais, livro organizado por ele, Alexandre do Nascimento, Luiz Fernandes de 

Oliveira, Selma M. da Silva. O texto de Pereira (2008) me chamou atenção porque, ao 

longo da leitura, percebi a presença de muitos elementos da experiência que vivi na 

escola. Ele afirma que escreve para os educadores, “aqueles que ousam em seu cotidiano 

                                                           
6 Esta afirmação será aprofundada no capítulo em que trato sobre a escola onde realizei a pesquisa. 
7 Sobre instruções de uma educação antirracista me baseio nos princípios apontados pelas diretrizes 

curriculares para a educação das relações étnico-raciais escritas por Petronilha da Silva (2004). 
8Amauri Pereira foi integrante do Movimento Negro Unificado, fundador e relator do jornal SINBA 

(Sociedade de Intercâmbio Brasil-África) que atuou durante o período de repressão da ditadura militar e 

alvo de perseguição do regime vigente por pregar junto com os outros integrantes, segundo os 

investigadores militares, a “desagregação racial” (Pereira, 2013).  Também é autor do livro Trajetória e 

Perspectivas do Movimento Negro Brasileiro pela editora Nandyala, 2008. 
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enfrentar entraves políticos e outros obstáculos que impedem a efetivação da Lei”. Ele 

afirma que a práxis do educador é o melhor ambiente para se “arrodear obstáculos 

aparentemente fortes e insolúveis, e, agindo sempre, dar vida à lei”. Pereira prossegue 

delineando um breve histórico sobre o surgimento da Lei: “toda lei resguarda uma história 

de coerência e legitimidade política”. Ao iniciar seu texto sobre a história da lei 

10.639/03, ele suscita questionamentos, como: “pra quê uma lei que altere a Lei 

constitucional da educação a LDBEN para tornar obrigatório o ensino de história e cultura 

africana? ” Segundo o autor, a própria história de criação da Lei já é capaz de responder 

a essa pergunta. Para isso precisamos voltar nossos olhares a toda a história do movimento 

negro brasileiro ao longo dos anos, pois é parte das várias demandas reivindicadas pelo 

movimento negro, desde a abolição da escravidão. 

O autor lembra que a lei tem suas origens no movimento de alfabetização de 

adultos trabalhadores (domésticas, operários...), uma das ações do movimento negro que 

incluiu a introdução de uma prática de educação antirracista nos conteúdos escolares. 

Pereira comenta sobre relatos, retirados de jornais de circulação da época, como “O 

clarim”, de duas professoras que trabalharam neste movimento de educação de jovens e 

adultos nos anos de 40 e 50, quando havia um alto índice de negros analfabetos.  

 

As demandas são antigas, tanto pela universalização da educação, quanto 

para que os currículos adotassem conteúdos do que hoje designamos História e 

Cultura Afro-Brasileira. Mas é a partir da década de 1970, com o 

amadurecimento do Movimento Negro, simultaneamente às discussões sobre os 

novos caminhos a serem trilhados pela educação brasileira, que vão ganhando 

força e consistência as proposições de alterações curriculares e outras, capazes 

de questionar a racialização de conteúdos e procedimentos pedagógicos. A partir 

daí pesquisadores negros e não negros com uma perspectiva militante começam 

a trabalhar em investigar hipóteses e investigar a relação entre evasão e 

repetência e o racismo no cotidiano escolar.9 (Pereira, 2008: 65) 

 

Amauri Pereira critica o sistema educacional cuja inércia e ineficiência em fazer 

cumprir a Lei acaba por “empurrá-la para o rol das leis que não pegaram” (Pereira, 2008: 

                                                           
9 Sobre este tema, ver Dissertação de mestrado de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, “O Silêncio: um ritual 

pedagógico a favor da discriminação racial”, defendida em 1985, na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), citada por Amauri em seu texto. 
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59). É importante ressaltar que o texto foi publicado em 2008, mas as críticas e problemas 

por ele apontados ainda continuam muito presentes na realidade escolar, principalmente 

em escolas onde se encontram comunidades negras tradicionais, como a Rasa, em Búzios.  

Ele diz que “precisamos sair da condição de agentes da lei para o cumpra-se, priorizar a 

ação dos estados e do governo e pressionar a abertura para novos olhares sobre a história 

brasileira no âmbito acadêmico” (Pereira, 2008: 59). Sobre este último ponto, temos visto 

um grande crescimento das pesquisas voltadas para a história do ponto de vista dos 

agentes que a construíram e tiveram envolvimento, provocando discussões e trabalhos 

importantes. Isso se dá também em consequência das políticas públicas, pressionadas 

pelos movimentos sociais, que, nos últimos anos, luta por mudanças na sociedade 

brasileira.10 Na concepção do autor, estamos vivendo um momento oportuno para dar 

consistência aos estudos referentes à valorização das histórias e culturas dos afro-

brasileiros (Pereira, 2008). 

Pereira enaltece aqueles que têm tomado a postura de enfrentar as adversidades 

com a iniciativa de “dar visibilidade à história e cultura afro-brasileiras”. Porém ele 

chama a atenção para duas armadilhas: deixar de levar em consideração as demandas 

realmente relevantes para a subsistência do povo negro; e a de trabalhar o tema de forma 

acrítica e acabar por reproduzir estereótipos que apenas contribuem para reforçar uma 

imagem exótica do negro e suas culturas, mantendo-o na posição de objeto, cujas 

considerações são os produtos de suas vivências, uma cultura em forma materializada que 

as pessoas querem adquirir como adornos. Neste sentido, é necessário ressaltar a 

importância de se oferecer uma formação adequada aos professores, para evitar as ações 

que reforçam o eurocentrismo e o racismo nas representações sobre o negro brasileiro. 

Outro fator importante que o autor aponta são as escolhas das fontes bibliográficas 

escolhidas, pois podem levar a uma folclorização ou encaixamento das coisas, ou seja, 

tendem a posicionar a cultura negra em um único modelo, desconsiderando os fatores 

históricos pelos quais a população negra passou em diferentes regiões do país, ao longo 

dos séculos. 

Concordo com Amauri Pereira quando afirma que a Lei 10.639/03 abre um leque 

de possibilidades aos educadores, uma vez que, ao se pretender trabalhar a cultura negra 

                                                           
10 Faço esta afirmação baseada em algumas reuniões do movimento quilombola e de ambientalistas do 

município de Búzios pela preservação do Mangue de Pedras. As pressões políticas destes grupos têm 

contribuído pelo menos para paralisar ou atrasar alguns empreendimentos que agridem a natureza e 

desrespeitam a luta quilombola por seu território. Esse tema será aprofundando no capítulo em que trato 

sobre a história da Rasa. 
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a partir da história de vida das próprias crianças negras, tem-se então a oportunidade de 

reconstrução profunda da história do Brasil, do indivíduo se reconhecendo nela e 

refazendo sua trajetória. 

Ainda nesse sentido de fortalecimento do ensino de história afro-brasileira, 

Amauri cita a autora Jeruse Romão, uma das organizadoras do núcleo de pesquisas sobre 

o negro em Florianópolis e também organizadora de um dos trabalhos publicados por este 

núcleo, que vê a luta do movimento negro por uma educação pública mais igual e de 

qualidade como forte contribuição para o processo democrático brasileiro (Romão, 1999 

in Pereira, 2008). 

 

 O que chamamos de história e cultura Afro-Brasileira é um 

conceito em construção. Muito ao contrário de “fechá-lo”, dizendo que “é isso”, 

ele precisa ser “aberto”, ou seja, que se deixe fluir as interrogações a respeito 

das trajetórias da população negra, dos diversos aspectos que constituem suas 

vivências e produções de sentidos sobre si própria e sobre a sociedade à sua volta, 

das suas interações em cada tempo e lugar com os meios sociais, com os governos 

e outros poderes instituídos (Pereira, 2008: 60-61). 

 

Pereira coloca o seguinte desafio em seu artigo: quem tem autoridade para afirmar 

que a sua teoria é a correta em relação ao trabalho com as relações raciais? Ao afirmar 

que a cultura afro-brasileira ainda é um conceito em construção, o autor ressalta que ainda 

não foram concluídas as trajetórias de todos os sujeitos negros envolvidos no processo 

histórico, por isso os educadores devem ampliar o debate em todos os aspectos: 

“trajetórias, manifestações culturais e religiosas, identidade e combate ao racismo e ao 

preconceito”. Nesse aspecto, ele ainda nos direciona a refletir sobre a seguinte armadilha: 

 

Nos [sic] fechando nessa ou naquela prioridade, até que ponto em relação 

uns aos outros, procedemos de forma exclusivista, excludente, discriminatória, 

como costumam proceder em relação ao nosso conjunto os detentores dos 

“saberes-consolidados”, a ampla e densa teia de conhecimentos 

euroetnocêntricos que menosprezam ou que jamais valorizaram as temáticas e 

abordagens que são propugnadas pela Lei nº 10.639/2003? Não será mais 

criativo e eficaz agasalhar cada uma das enunciações e manifestações de 

interesses e tomá-las como diferentes dimensões de uma inefável totalidade muito 
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mais ampla e rica da História e Cultura Afro-Brasileira, por sinal em perene 

expansão? (Pereira, 2008: 61) 

 

Pereira apresenta ainda, em seu artigo, outros pontos que dialogam sobre a questão 

do negro ser “sujeito ou objeto da história”, “o silenciamento historiográfico” e “o 

racialismo e a gênese do racismo”. Analisando esses três pontos, ele nos alerta, através 

de exemplos bibliográficos, sobre o cuidado de não se colocar o negro em uma posição 

subalterna e “coisificá-lo” na condição de escravo passivo. Para fundamentar essa fala, 

ele até cita o autor Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-presidente da república, 

que escreveu um livro reproduzindo a visão do negro passivo, que aceitava a sua condição 

de escravo sem nenhum tipo de contestação. Amauri prossegue dizendo que  

 

[...] precisamos atentar para bibliografias que nos fornecem um olhar 

mais profundo e esclarecedor sobre as condições das sociedades africanas antes 

e durante o período de colonização europeia, a fim de entendermos como se dava 

o processo de dominação de uma nação à outra e como elas estavam organizadas 

para não reproduzirmos sentimentos de inferiorização para os alunos negros. Tal 

visão (que demoniza uns e vitimiza outros) peca pelo simplismo decorrente da 

ignorância e do preconceito (Pereira, 2008: 68). 

 

A diversidade de experiências e saberes coletivos proporcionados pelos grupos 

que se identificam como tradicionais tem muito a nos dizer sobre tal processo histórico e, 

por isso, devemos atentar para não reproduzirmos sentimentos de inferiorização como o 

referido autor nos alerta. E esse saber deve ser respeitado, valorizado e transmitido às 

suas gerações na própria escola, para não cairmos nas armadilhas históricas e simplistas 

apontadas por Amauri Pereira em seu artigo. O estudo mais aprofundado de 

conhecimentos em história, antropologia, sociologia e geografia realizado pelos 

educadores, seria uma forma de “atalhar” (usando a expressão de Amauri Pereira) e 

alcançarmos uma educação mais justa e menos racista. 

Desde a criação da Lei, foram escritos muitos trabalhos, artigos e livros para 

orientar e informar aos educadores e pesquisadores afins sobre as possibilidades de 

abordagem da mesma em sala de aula e currículos escolares. Na mesma década, no ano 

2000, também foi criado, o COPENE- Congresso de Pesquisadores Negros nas 

dependências da Universidade Federal de Pernambuco sob a coordenação de Lídia Cunha 
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e Henrique Cunha Júnior. Desse encontro foi criada a ABPN- Associação de 

Pesquisadores Negros, que se tornou a principal organizadora do evento. Desde então, 

esse congresso tem sido um importante espaço de apresentação e discussão sobre “os 

processos de produção e difusão de conhecimentos intrinsecamente ligados às lutas 

históricas empreendidas pelas populações negras nas diásporas africanas”.11 

O COPENE de 2014, do qual tive a honra de participar pela primeira vez, ocorreu 

de 29 de julho a 2 de agosto, organizado sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Wilma de 

Nazaré B. Coelho (UFPA), e do Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro (UFMT). Um simpósio 

temático, específico, sobre a Lei 10639/03, sob o título de “A Lei 10.639/03 e o ensino 

de história: dilemas, conflitos e as experiências de uma década”, onde houve a 

apresentação de vinte e quatro artigos sobre os trabalhos com a Lei e suas repercussões 

na sociedade. Provenientes de vários estados das regiões do Brasil, as apresentações 

temáticas versaram sobre: formação de professores, ações culturais no espaço escolar e 

acadêmico, estudos sobre arte, educação e relações raciais e produções acadêmicas. Entre 

esses trabalhos, um chamou atenção especial e considero importante deixar aqui 

registrado, o artigo apresentado pelos autores Raquel Amorim dos Santos, Rosângela 

Maria de Nazaré Barbosa e Silva e Wilma de Nazaré Baía Coelho. O trabalho pode ser 

encontrado nos anais do evento. Os autores fazem um balanço do número de dissertações 

e teses de doutorado que foram elaboradas nesta década específica, especialmente após o 

ano de promulgação da Lei 10.639/03. Com base nos bancos de dados do site da 

instituição de fomento Capes, de acordo com os cursos de pós-graduação em educação 

das universidades federais do Brasil, houve um total de 98 trabalhos sobre o tema de 

relações raciais, defendidas entre 2000 e 2010: 

 

As produções acadêmicas no campo da Educação e Relações Raciais, 

embora ainda seja restrita, não há como negar o crescente aumento de 

pesquisas nesta área, assim como o interesse de pesquisadores e do mercado 

editorial (GOMES; SILVA, 2006), sobretudo em nível de Mestrado e Doutorado. 

Os dados compilados revelam um número crescente de Dissertações que 

totalizam (82%) de pesquisas no campo da Educação e Relações Raciais. O 

Doutorado representa (18%) dessa produção, embora contabilize um 

                                                           
11 Este pequeno histórico sobre a história de criação do COPENE foi retirado do próprio site do evento. 



26 
 

percentual menor também apresenta uma escala crescente neste período 

(Coelho, Santos & Silva, 2014). 

 

Como esses autores já constataram, as pesquisas e produções acadêmicas, nesse 

âmbito educacional, sobre a temática racial ainda se encontram muito restritas, porém 

podemos ter um certo otimismo em relação ao crescimento desse tema devido ao interesse 

dos acadêmicos e à contínua pressão dos movimentos negros sobre as autoridades 

governamentais, através de seus agentes, para que se cumpra a Lei em função de uma 

educação antirracista e uma continuidade dos direitos já conquistados. 

O próximo trabalho que abordarei será o capítulo de um livro organizado por 

Amílcar Araújo Pereira e Ana Maria Monteiro, publicado em 2013 com o título de Ensino 

de História e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas. Nesse livro, o texto de Lorene dos 

Santos, intitulado Ensino de História e cultura africana e afro-brasileira: dilemas e 

desafios da recepção à Lei 10639/03, é bastante oportuno, pois estabelece um diálogo 

entre a pesquisa que ela realizou e a realidade que encontrei na escola João Guelo. Seu 

trabalho apresenta os resultados de sua pesquisa, a qual abordou “as práticas pedagógicas 

relacionadas com a temática africana”. 

Ao iniciar seu texto, Lorene dos Santos fala sobre as conquistas dos movimentos 

sociais, nas últimas décadas, e de como tais movimentos possibilitaram, através de seus 

debates e propostas, “o combate às desigualdades historicamente perpetuadas”. Assim, 

tem-se aberto o campo para a valorização da diversidade cultural, que caracteriza a 

sociedade brasileira, para a construção de uma sociedade mais igual e justa socialmente.  

Na verdade, a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira 

e também a temática indígena, em todas as escolas brasileiras de educação básica, são 

exemplos das novas legislações educacionais surgidas a partir das demandas desses 

movimentos. Tais mudanças legislativas se inserem, segundo ela, “num movimento mais 

amplo vivenciado pela sociedade brasileira em prol de direitos sociais e conquista da 

cidadania” (Santos, 2013: 57-58). 

Lorene dos Santos argumenta que esse movimento de busca pela cidadania e 

conquista de direitos, desde a constituição de 1988 na criação da LDBEN12 até a 

legislação mais recente, pode ser compreendido como um reconhecimento formal “da 

necessidade de se promover maior justiça social a partir da valorização e afirmação de 

                                                           
12 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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culturas e identidades tradicionalmente negadas ou silenciadas” (p.58). Lorene dos Santos 

também menciona e reconhece essas demandas como parte das reivindicações históricas 

do Movimento Negro e que tais mudanças requerem um novo olhar para as práticas 

docentes. É necessário se pensar em toda a complexidade da questão racial no Brasil ao 

tratar “esse novo componente curricular” nas escolas públicas brasileiras. A autora 

justifica esse argumento ao apontar a seguinte reflexão sobre as exigências desse novo 

componente curricular: 

 

Exige considerar os significados de ser um país que viveu, por mais de 

300 anos, a experiência da escravidão, em que a participação dos africanos e 

seus descendentes na constituição da sociedade brasileira se deu a partir dessa 

condição inicial de escravo. Exige, ainda, o reconhecimento de que o processo de 

abolição da escravidão, seguida pela instauração do novo regime republicano, 

pouco ou nada contribuiu para alterar a condição de marginalidade social dos 

ex-escravos e seus descendentes, situação perpetuada ao longo do século XX. 

(Santos, 2013: 58) 

 

Lorene dos Santos destaca que os currículos escolares são componentes passíveis 

de mudanças, tanto para questões novas, quanto para outras que caem em desuso. Ela 

enxerga os currículos escolares como uma oportunidade de enfrentamento às 

desigualdades sociais e raciais presentes em nossa sociedade (Santos, 2013: 59). 

Entretanto, segundo ela, devemos estar atentos aos significados políticos e sociais que 

esses novos componentes trazem para a sociedade brasileira. Que significados políticos 

seriam esses? As diretrizes nos apontam para uma busca além dos trabalhos acadêmicos, 

ou seja, não é apenas uma divulgação de toda a história e culturas afro-brasileiras, mas o 

despertar de uma nova educação antirracista que requer de nós, envolvidos com a questão, 

uma certa  sensibilidade,  primeiro para reconhecermos nossas próprias posturas racistas 

e admiti-las para depois podermos avaliar o quanto a questão é difícil de ser tratada nas 

instituições. Para a autora, ir além da produção acadêmica significa “uma nova 

perspectiva formadora, de educação das relações étnico-raciais, pautada pela 

reconstrução de valores, o que implica um intenso processo de valorização dos saberes 

mobilizados. Segundo Lorene dos Santos, a questão de se ter uma “dimensão axiológica 

dos saberes escolares”, em relação à educação étnico-racial, demanda uma série de 

desdobramentos “políticos, éticos e epistemológicos” (Santos, 2013, p. 60) 
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Adiante, Lorene faz uma breve análise da relação entre currículo e cultura, 

afirmando que ambos são indissociáveis no quesito saberes e práticas escolares. Para tais 

afirmações, ela se baseia em sua pesquisa acerca do olhar que os professores estão 

direcionando à cultura escolar.  

Dentro dessa discussão sobre currículos e as diretrizes que orientam a Lei 

10.639/03, considero importante dialogar com um texto das historiadoras e especialistas 

nos estudos de história da escravidão, relações raciais e culturas afro-brasileiras: Hebe 

Mattos e Martha Abreu. O artigo “Em torno das ‘Diretrizes curriculares nacionais para 

a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana’: uma conversa com historiadoras” faz parte da revista Estudos 

Históricos, e pode ser encontrado no blog das historiadoras Martha Abreu e Hebe Matos.  

A pretensão das autoras, nesse artigo, é a de “discutir e apresentar alguns subsídios para 

a implementação da Lei em sala de aula”, como uma estratégia para se combater as 

desigualdades raciais e as relações raciais no espaço escolar, que por muito tempo 

permaneceram silenciados e desqualificados, em consequência da ideia predominante do 

Brasil ser um país portador de uma democracia racial. As autoras dizem uma verdade 

sobre os PCN’s e Diretrizes: “na prática eles serão o que os professores fizerem deles”. 

Sendo assim, elas aproveitam o texto para pensar em várias possibilidades que podem ser 

praticadas a partir desses documentos e, para isso, baseiam- se em suas pesquisas e 

experiências com o ensino de história. Ambas afirmam que tais exemplos foram pensados 

para a prática de um curso de Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira.  

O artigo é iniciado com uma explicação do que são os PCN’s e as Diretrizes 

curriculares, em que momento e para que esses documentos são criados. Os PCN’s são 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, um documento do MEC que orienta todas as 

escolas do país, públicas e particulares, a seguirem os temas por eles propostos de acordo 

com o nível escolar. Para cada nível há uma relação de conteúdos que devem ser seguidos 

pelas escolas. Já as Diretrizes foram criadas para atender a lei 10.639/03, que sanciona a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira.  

Segundo as autoras, a partir do final da década de 1990, as noções de cultura, 

diversidade cultural, identidade e relações étnico raciais começaram a fazer parte das 

regulamentações estabelecidas pelo MEC para os currículos escolares do ensino 

fundamental e médio. Elas afirmam que esse acontecimento não é obra do acaso, e sim 

“um dos sinais mais significativos de um novo lugar político e social, conquistado pelos 



29 
 

chamados movimentos negros e antirracistas no processo político brasileiro e no campo 

educacional, em especial”. (Abreu & Mattos, 2008: 6) 

Elas afirmam, ainda, não terem intenção de falar das falhas, dado que todo 

processo de construção de uma lei envolve muitas negociações e discussões, porém 

pretendem destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, e as “Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais” possuem, hoje, força de lei e 

“representam uma vontade de democratização e correção das desigualdades históricas na 

sociedade brasileira” (Abreu & Mattos, 2008:6). 

Na seção em que escrevem sobre “O tema transversal da pluralidade cultural nos 

PCN’s”, elas nos trazem as seguintes afirmações: os PCN’s, aprovados em 1996, 

introduziram o ensino de história africana e foram predecessores das Diretrizes de 2004, 

pois, embora os textos tenham sido produzidos por “governos de orientações políticas 

distintas”, o aspecto em comum entre eles aponta para o papel fundamental dos 

movimentos negros e sua influência na luta por uma educação antirracista, além de 

demonstrar também sua “força política na sociedade brasileira pós-redemocratização, e 

da formação de um novo consenso no campo pedagógico13 em relação ao chamado mito 

da democracia racial no Brasil.” (Abreu & Mattos, 2008: 6). As historiadoras esboçam 

uma notável conclusão sobre esses dois documentos oficiais, os PCN’s e as Diretrizes: 

“não é mais possível pensar o Brasil sem uma discussão racial” (Idem. Ibidem). 

Outro ponto de grande destaque nos PCN’s são os Temas Transversais, aqueles 

que são trabalhados de acordo com os problemas sociais, que seguem a 

contemporaneidade dos fatos e a realidade social da região na qual cada escola está 

inserida. Os PCN’s tratam a questão da pluralidade como um tema transversal. Entre os 

temas transversais estão incluídas questões como ética, meio ambiente, orientação sexual, 

pluralidade cultural e saúde. Os temas transversais visam a uma educação para a 

cidadania. (Brasília: MEC/SEF, 1997) 

A pluralidade cultural é tratada, nos PCN’s, com a seguinte visão: 

 

A ideia veiculada na escola de um Brasil sem diferenças, formado 

originalmente pelas três raças – o índio, o branco e o negro- que se dissolveram 

dando origem ao brasileiro, também tem sido difundida nos livros didáticos, 

neutralizando as diferenças culturais e, às vezes, subordinando uma cultura à 

                                                           
13 Entendo como campo pedagógico, tudo que se refere ao ensino e aprendizado dentro e fora da escola 

(como as universidades), o que também abrange os professores.  



30 
 

outra. Divulgou-se, então, uma concepção de cultura uniforme, depreciando as 

diversas contribuições que compõem a identidade nacional. (Brasil, 1998: 126 

apud Abreu & Mattos:7) 

 

A partir da análise das autoras, a questão da formação da identidade e da cultura 

brasileira, que outrora era silenciada e tratada de maneira homogênea e uniforme, 

perpassa por uma visão que está “fortemente enraizada na produção de material didático 

no Brasil” e faz parte de um imaginário comum da sociedade brasileira como sendo a 

definição correta para definir a identidade nacional. As autoras lembram que a identidade 

brasileira  

 

[...] foi construída a partir de percepções convergentes, eruditas e 

populares, da efetividade de uma cultura brasileira. Ou seja, a uma cultura 

brasileira igualmente mestiça, sem conflitos, hierarquias e diferenças, o texto dos 

PCN’s enfatiza o papel homogeneizador dessa formulação anterior, que encobria 

com o silêncio, entre outras diferenças, uma realidade de discriminação racial 

reproduzida desde cedo no ambiente escolar (Idem. Ibidem). 

 

Segundo as autoras, ao aplicar a noção de pluralidade cultural na realidade escolar, 

é preciso romper com algumas reificações que já existem no imaginário das pessoas, 

questões essas não contempladas pelo texto. Dessa forma, elas indicam o que chamam de 

“ponto-chave” para uma leitura crítica da pluralidade cultural tratada nos PCN’s. São 

eles: 1- romper com a noção de um Brasil mestiço, com grupos culturais igualmente 

homogêneos, seguindo um padrão multicultural, difundido a partir da experiência norte-

americana, e que não se adéqua às realidades brasileiras; 2- estimular a convivência e a 

tolerância interculturais, sem pensar em mestiçagens e trocas, especialmente culturais, 

mesmo que agora no plural, 3- atentar para os significados de pluralidade cultural quando 

aplicada à realidade da escola. Conforme o artigo das autoras, o texto dos PCN’s deixa 

uma lacuna a respeito desses três pontos no que tange à essência do trabalho com a 

pluralidade cultural no espaço escolar. Ao pensar na prática escolar, elas questionam 

sobre qual conceito de cultura será tratado ao se trabalhar as pluralidades culturais nas 

disciplinas que compõem a grade do ensino fundamental. As autoras explicam que isso 

implica enfrentar algumas questões teóricas ao se problematizar esse conceito em sala de 
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aula (Abreu, Mattos, 2008: 8). Elas chamam a atenção para uma certa leitura do texto do 

PCN’s, onde se tem uma interpretação de que  

 

[...] a uma cultura corresponde sempre uma identidade. Nesse caso, o 

leitor é levado a trabalhar com dois modelos opostos para a relação cultura-

identidade: o velho modelo cultura brasileira mestiça=identidade brasileira 

mestiça versus um novo modelo, multicultural, formado a partir do somatório das 

diversas subculturas=identidades formadoras da nacionalidade brasileira (afro-

brasileira, ítalo-brasileira, polonesa-brasileira, alemã-brasileira etc) (Abreu & 

Mattos,2008: 8) 

 

Elas propõem que o problema seja formulado de outra forma: ao invés de 

incentivar a busca pelo enquadramento de UMA identidade a uma das culturas 

mencionadas, será mais proveitoso pensar a cultura como um processo histórico, e as 

identidades coletivas devem ser pensadas como construções culturais e, por isso, 

históricas e relacionais, construídas no processo histórico e não existindo antes ou além 

deles. São dependentes das formas históricas em que as fronteiras entre nós e os outros 

se constroem, se reproduzem ou se modificam (Mattos & Abreu, 2008: p. 8). 

As autoras também afirmam que, nesse sentido, as pluralidades culturais 

problematizam de forma criativa a multiplicidade cultural que compõe cada ambiente 

escolar, pois, vista dessa forma, ela também pode auxiliar “a investigação na sala de aula, 

na escola e no bairro, sobre as identidades construídas pelos alunos ou a eles atribuídas 

(...). O tema transversal da pluralidade cultural, entendido de forma dinâmica e histórica, 

possui um grande potencial de inclusão e de educação para a tolerância, objetivos centrais 

a serem perseguidos pelos educadores”. (p.8)  

Ao concluir a seção em que discutem sobre como os PCN’s tratam a pluralidade 

cultural, as historiadoras afirmam que muitos críticos dos PCN’s e das Diretrizes os 

acusam de ainda estar “baseado na perspectiva que transforma as subculturas étnicas e 

raciais em grupos fechados, homogêneos e sem conflitos”. Todavia, esclarecem as 

autoras, apesar do texto possibilitar o entendimento de uma cultura homogênea, mestiça 

e sem conflitos, ele também abre caminhos a outras interpretações, pois, em alguns 

trechos, seus autores procuram enfatizar que “não se trata de dividir a sociedade brasileira 

em grupos culturalmente fechados, mas de educar para estimular a convivência entre 

diferentes práticas culturais, estimular a tolerância e o respeito às diversidades culturais, 
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linguísticas, étnico-raciais, regionais ou religiosas”. (Brasil, 1998: 124-125 apud Abreu 

& Mattos, 2008:8) 

Prosseguindo, na seção que nomeiam Educação das relações étnico-raciais e 

identidade negra, as autoras analisam profundamente o texto das diretrizes, que, diferente 

dos PCN’s, não se refere apenas à pluralidade cultural, mas propõe medidas de reparação 

em relação às populações afrodescendentes, trazendo, pela primeira vez ao espaço da 

escola, a discussão sobre o combate ao racismo e sobre as relações raciais, que foram, por 

muito tempo, silenciadas em virtude do mito da democracia racial. Elas lembram que essa 

ideia de democracia racial surgiu nas décadas de 30 e 40, do século XX, em oposição à 

ideologia de branqueamento da população brasileira. 

Elas ainda acrescentam que foi justamente a continuidade entre a ideologia do 

branqueamento e a noção de democracia racial que fez essa perspectiva ser avaliada, 

especialmente a partir da década de 1960, como um mito. O mito da “democracia racial” 

é um dos eixos centrais que são denunciados pelas diretrizes. O texto do parecer, aprovado 

pelas diretrizes e redigido por especialistas do campo pedagógico, possui um tom mais 

político que o texto dos PCN’s, pois está intimamente direcionado à questão do combate 

ao racismo. O parecer está apto a oferecer uma resposta aos séculos de discriminação e 

exclusão, à população afrodescendente brasileira no âmbito educacional.  

Abreu & Mattos afirmam que os objetivos políticos do parecer fizeram crescer 

várias críticas acadêmicas a ele. A crítica está direcionada a essencialização dos grupos 

culturais que são pensados como “realidades fixas e imutáveis que precedem os processos 

sociais em que estão inseridos” (Abreu, Mattos, 2008: 9). Para os críticos que 

consideraram danosa essa tendência de naturalização dos grupos étnico-raciais, essas 

tendências poderiam tornar as tensas fronteiras étnico-raciais ainda mais rígidas na 

sociedade brasileira, favorecendo o oposto de seus objetivos, que seria o de combater o 

racismo. Isso acirraria ainda mais essas tensões, que consideram até pouco expressivas 

na maior parte do Brasil.  

As autoras também apontam para alguns conceitos e definições que dão margem 

a algumas contestações. Uma delas se refere à definição de negros e brancos que, em 

muitos trechos, aparece bem distinta, com referência direta aos descendentes dos brancos 

como “senhores” e negros como “africanos”. Em outras partes do texto “o documento 

esclarece a noção de raça como construção social e histórica produzida pelo advento do 

racismo moderno, optando por abordar historicamente a construção da noção de 

identidade negra” (Abreu, Mattos, 2008: 9). 
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Dessa forma, as autoras esclarecem que ser negro no Brasil não está limitado aos 

traços físicos das pessoas, já que a identidade negra está vinculada a uma escolha política. 

Nem todo preto ou pardo se considera negro, assim como pessoas de pele branca, mas 

com traços físicos afros (como o cabelo) não se identificam como negro. Como diz o texto 

do parecer, “essa questão da construção da identidade no Brasil é muito complexa”.14 

(Brasil, 2004, 15 apud Abreu & Mattos, 2008). Portanto, de acordo com o parecer, “o que 

conta é a forma de autoidentificação” do sujeito, e isso varia de acordo com a sua vivência 

social.  

Embora as historiadoras apontem para os problemas das definições, elas 

reconhecem que, de um ponto de vista histórico, as identidades brancas aproximam-se 

com a condição de liberdade, e a memória negra, com a escravidão. De fato, elas afirmam, 

existem estigmas para se combater, uma vez que, no período colonial, as cores eram um 

meio de hierarquizar os livres, os escravos e uma crescente população descendente dos 

escravos que conseguiam se alforriar de diversas maneiras. Silenciar sobre isso foi uma 

das formas históricas encontradas para tentar negar essas hierarquias. As hierarquizações 

por cor continuavam a atuar no meio social, nas relações, mesmo após o final da 

escravidão, e discriminavam todos aqueles que se enquadravam no fenótipo negro. Esta 

ressignificação foi o que deu sentido à luta dos movimentos negros na segunda metade 

do século XX: “assumir-se negro (a) passou a significar a incorporação, com orgulho, da 

herança cultural de milhões de africanos aqui chegados como escravos ao longo de mais 

de três séculos”. (Mattos, 2000 apud Abreu & Mattos, 2008: 10) 

Mesmo diante de tais fatores históricos hierarquizantes da sociedade por cor no 

período imperial, no Brasil, não é possível, em termos históricos, separar brancos e 

negros, descendentes de senhores e descendentes de escravos porque 

 

Muitos africanos e descendentes de africanos tornaram-se senhores de 

escravos; as relações interétnicas e a chamada ideologia do branqueamento 

tornaram brancos muitos descendentes de cativos. Por sobre eles, uma prática de 

silenciar a respeito das cores, ou de multiplicá-las num quase arco-íris descritivo, 

procurou também desconstruir o continuum hierárquico branco/preto, herdado 

da experiência colonial. Negros e brancos são construções históricas bastante 

                                                           
14Essa questão será aprofundada na seção seguinte. 
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problemáticas e de fronteira difusa na experiência brasileira. (Abreu & Mattos, 

2008: 11) 

 

As autoras afirmam que o texto das diretrizes trata a questão da dicotomia 

negro/branco como uma opção política de combate ao racismo, como se fosse um dado 

permanente e imutável, não sujeito a controvérsias nas relações sociais vigentes no país. 

O trecho o qual elas se referem é o seguinte: 

 

Pedagogias de combate ao racismo e a discriminações elaboradas com o 

objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como objetivo 

fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. Entre 

os negros, poderão oferecer conhecimentos e segurança para orgulharem-se da 

sua origem africana; para os brancos, poderão permitir que identifiquem as 

influências, a contribuição, a participação e a importância da história e da 

cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras 

pessoas, notadamente as negras. (Brasil, 2004 apud Abreu & Mattos, 2008: 11) 

 

Assim, as autoras indicam que existe uma série de posições divergentes sobre essa 

questão “tão controversas dentro do campo intelectual ligado aos movimentos negros” e 

que estão inscritas nas diretrizes como posições de fixação de uma cultura negra e a outra 

de historização da identidade negra. Mesmo fazendo essa crítica, elas revelam que essas 

definições podem aparecer e se alternar ao longo do texto; comparam essas tensões que 

o texto das diretrizes coloca ao texto dos PCN’s. Para elas, ambos não apontam uma 

solução para essas tensões ficando a cargo do professor resolvê-las e encontrar os 

subsídios necessários. 

Partindo para a última seção do artigo, “Diretrizes para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira e africana”, as autoras veem a divulgação das diretrizes como novos 

desafios para os profissionais de história, professores e pesquisadores, enxergando 

também que as variadas questões, por diversas vezes levantadas por historiadores e pelos 

sujeitos sociais ligados aos movimentos negros, tornam-se oportunidades para uma 

política educacional.  

Nesse ponto, discutem-se os objetivos apontados pelas diretrizes, que são os de 

promover uma mudança na educação das relações étnico-raciais através da valorização 

da história e cultura dos afro-brasileiros. Para isso, elas afirmam que é necessário chamar 
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a atenção para os conceitos de cultura e identidade negras ou afro-brasileiras. As diretrizes 

colocam, no centro do debate, conceitos de raça, identidade negra, pluralidade, racismo, 

democracia racial, cultura negra, cultura afro-brasileira, pluralidade cultural e cultura 

brasileira. Isso exige um aprofundamento desses conceitos e sua contextualização 

histórica. Além do envolvimento de educadores, as diretrizes “convocam os profissionais 

de história para uma ampla reflexão sobre a história da cultura afro-brasileira, em suas 

dimensões de pesquisa e ensino”. (Abreu & Mattos, 2008: 12) 

No artigo, elas citam ainda alguns questionamentos que o texto das diretrizes 

destaca, como a necessidade de reconhecimento da participação do povo negro na 

construção do país e que esse reconhecimento exige justiça e igualdade de direitos sociais, 

civis, econômicos e culturais. Exige-se o reconhecimento de um novo olhar sobre as 

visões das relações raciais no Brasil. Isso demanda uma maior divulgação da história dos 

afro-brasileiros no campo escolar, como a história dos quilombos e da resistência negra e 

dos movimentos abolicionistas. Pesquisas sobre esse assunto já têm conquistado espaço 

em alguns livros didáticos, embora ainda muito restrito. Para as autoras, a história da 

cultura afro-brasileira não tem recebido o espaço adequado, mesmo com a 

problematização desses pensamentos: Como todos os conceitos, eles precisam ser 

entendidos como categorias politicamente construídas ao longo da história por sujeitos 

e movimentos sociais que os trouxeram à tona (ou os recriaram) e os elegeram como 

fundamentais. (Abreu & Mattos, 2008: 12) 

As autoras também afirmam que o fato de assumir naturalmente a existência de 

identidades negras ou de uma cultura afro-brasileira “é perder a dimensão das lutas 

travadas em torno da construção de identidades – mestiça, indígena, popular, brasileira 

ou regional – ao longo da história do Brasil” (Abreu & Mattos, 2008: 13). 

Abreu e Mattos reafirmam a importância de se refletir sobre a história dos 

conceitos de cultura negra (e/ou afro-brasileira) e das identidades negras, conforme 

citados no documento das diretrizes, pois, em termos de cultura, tais conceitos 

demonstram inclinação à afirmação da existência de uma cultura negra e africana que se 

opõe a uma cultura de padrão estético branco e europeu. Sobre essa afirmação, as autoras 

demonstram que o problema reside em não sugerir que tais construções de identidade são 

constituídas historicamente e são campos de luta. “Os processos de troca cultural e 

hibridização das culturas não são mencionados como possibilidades reais de trabalho com 

culturas”. (Abreu & Mattos, 2008: 13) 
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As autoras prosseguem a crítica apontando considerações que abrem margem a 

ambiguidades teóricas no campo de conceitos culturais e de identidades. Para consolidar 

essas afirmações, elas se baseiam em autores como Stuart Hall, Mintz & Price e Paul 

Gilroy, uma fundamentação para enfatizar a importância de se romper com uma 

perspectiva essencialista das relações entre identidade e cultura para não dar margem a 

ambiguidades. 

O texto das historiadoras, em geral, é excelente para a reflexão, sobre o ponto de 

vista histórico, dos temas que os documentos (PCN’s e Diretrizes) propõem. É notória 

preocupação delas relacionada ao trabalho dos professores, em como farão ao aplicarem 

a Lei em sua prática de sala de aula, uma vez que o texto dos documentos, em alguns 

trechos, apresenta uma concepção estática da noção de cultura. Esse fato eu vivenciei 

durante minha experiência de pesquisa, ao acompanhar os trabalhos sobre a cultura 

africana na escola João Guelo, onde a principal tarefa proposta pelos professores de arte 

foi a confecção de máscaras africanas, sem qualquer problematização de seus 

significados.  

Assim, as autoras trabalham e apresentam, ao longo do texto, essas críticas às 

diretrizes e à própria Lei 10.639/03, visto que tais documentos demonstram alguns limites 

e tensões sobre o que seja a cultura negra, assim como congelam o conceito de cultura, 

mas a principal questão, como já mencionado, é a de como os professores vão aplicar 

isso. Todavia, não é o objetivo das autoras resolver o problema da formação dos 

professores, pois, embora essa questão da formação perpasse o texto, não entra como 

discussão principal já que o problema é a prática de sala de aula. Então, nem mesmo as 

autoras dão uma resposta para isso.  

Algumas reificações que elas apontam são para trajetórias de negros que foram 

importantes atores no processo histórico. Concordo com suas afirmações a respeito, pois 

heroicizar, como fizeram com personagens brancos (como, por exemplo: Tiradentes, D. 

Pedro I e outros), reforça o que elas estão criticando como essencialização e até o processo 

de folclorização desses importantes personagens. É necessário, então, ter cautela para não 

se construir uma imagem muito mais idealizada do que a história concreta. É preciso 

atentar e discutir como esses sujeitos construíram espaços de liberdade em contextos 

completamente adversos. Por exemplo, em se tratando de André Rebouças, sua história 

serve para a reflexão de como um indivíduo rico, negro e culto vivia no século XIX, sem 

elevá-los a categoria de heróis. O texto não aborda explicitamente, mas implicitamente a 

questão da formação do professor está posta, pois, para o docente problematizar essa 
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questão, é necessário que ele tenha subsídios e certa autonomia intelectual que apenas um 

bom curso de formação oferece. A rotina burocrática da escola (outra questão que elas 

não abordam) é um dos fatores que contribui para impedir que o professor seja autônomo, 

pois, mesmo aqueles que estão sensibilizados para a questão da educação étnico-racial, 

não conseguem atingir sozinhos os objetivos de transpor as barreiras da burocracia e do 

racismo pela lacuna que esclarecimentos de uma formação nessa área ocasiona. 

Na página seis, no trecho em que as autoras escrevem que “o texto das Diretrizes 

e dos PCN’s tem força de lei e representa uma vontade de democratização”, é uma citação 

de maneira genérica, pois essa vontade é a do movimento negro e não de toda a sociedade, 

tanto que, mais adiante, elas vão afirmar que é o movimento negro a força política 

concreta dessas orientações legislativas e normativas no campo da educação.  

Sobre a seção “silêncio e discriminação racial no ambiente escolar”, argumento 

que pode problematizar um conceito de cultura, por isso é necessário que o professor 

tenha uma boa formação para não homogeneizar esse conceito de cultura e identidade 

negra. É evidente que as diversas identidades negras se constroem em diferentes contextos 

históricos e sociais, portanto, é preciso verificar isso antes para não supor uma identidade 

negra essencializada; como, por exemplo, no caso do Quilombo da Rasa sobre o qual 

podemos pensar em como sua identidade e cultura negra foi construída e/ou por que não 

existe uma identidade negra? Essa interrogação sobre o quilombo da Rasa será trabalhada 

mais adiante. 

As diretrizes, segundo Abreu & Mattos, propõem-se a resolver políticas de 

reparação, um desenvolvimento que começou nos anos 2000, ao verificarem essa ideia 

da democracia racial como tema surgido dentro de um questionamento das teorias racistas 

em resposta a uma série de teorias de embranquecimento da sociedade brasileira. Destaco, 

entretanto, que o debate sobre a existência ou não de uma democracia racial era um debate 

político do movimento negro e não se dava só na academia, mas no contexto político 

também. (Pereira, 2013) 

Quando as autoras mencionam “os objetivos mais evidentes políticos do parecer”, 

é necessário investigar a proveniência dessas críticas, pois o texto do documento é mesmo 

de caráter político. Não está explicitado quem são os acadêmicos críticos a esses textos. 

Não pretendo desqualificar toda e qualquer crítica aos documentos em pauta, mas apenas 

destacar a necessidade de delimitar melhor o campo da discussão, posicionando aqueles 

que nele jogam algum papel relevante. Os textos legais e normativos são artefatos 

políticos, operam classificações com finalidades mais práticas do que intelectuais; se 
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inserem no debate público e tem seus sentidos e usos disputados por diferentes autores 

interessados em legitimá-los ou não, ou até neutralizar sua possível efetividade. Mais 

adiante, veremos como a imposição autoritária da Lei 10.639/03 e a lógica burocrática de 

funcionamento da escola conduz a estratégias de sabotagem ou neutralização das suas 

orientações políticas e pedagógicas que impedem a mudança institucional rumo a uma 

educação antirracista. Portanto, o que importa, como elas mesmas dizem, é como isso 

será implementado. Esse “vai e volta”, presente no artigo das autoras, parece dar-se 

devido às próprias ambiguidades apontadas por elas no texto dos documentos. Em alguns 

momentos, as categorias e representações que o fundamentam são relativizadas e, em 

outros, essencializadas.    

Ao criticar o texto das diretrizes sobre o que é cultura negra ou branca, as autoras 

não consideram as assimetrias de poder, as trocas culturais que existem em contexto de 

força e relação de poder. A questão, por exemplo, de o indivíduo negro incorporar 

elementos considerados da cultura e identidade branca, como alisar o cabelo, abrange a 

ótica da imposição, isto é, uma postura imposta por causa de padrões estéticos e morais 

racializados, que implicam em uma subjetividade deteriorada e experiências de 

sofrimento e dor correspondentes. Considero que o problema aparece em como o conceito 

de hibridização está colocado: de uma forma muito simplista, pois todas as culturas se 

constroem em intercâmbios, em trocas. Usar essa adjetivação significa que existem 

culturas que não são híbridas.  A questão da autenticidade africana de um elemento da 

cultura negra é objeto de disputa em determinadas situações de conflito. Os estudos sobre 

as religiões afro-brasileiras corroboraram uma busca da África nas religiões aqui do 

Brasil, inerente às disputas no campo religioso por autenticidade e reconhecimento social 

(Capone, 1995). Mas compreendo quando as historiadoras afirmam que o termo cultura 

negra e cultura afro podem ser usados politicamente, porém não pode ser desprezada a 

reflexão em torno desse conceito, tanto em termos históricos, quanto em termos 

antropológicos, porque toda cultura é construída por forças e assimetrias de poder. 

Portanto, os professores precisam estar seguros ao trabalharem os conceitos que as 

diretrizes apontam, para não caírem na “armadilha” de reproduzir estereótipos e ignorar 

a cultura vivenciada e que realmente faz sentido ao aluno. 

Por muito tempo a antropologia se ocupou de estudar grupos isolados e propagou 

por anos a ideia de uma cultura pura e estática. Por isso questiono a escolha do termo 

hibridização, usado pelas autoras, sem uma reflexão mais detida, sendo que os processos 

de “aculturação” já há muito tempo têm sido estudados pelos antropólogos. Os estudos 



39 
 

sobre esse conceito foram pioneiros entre os antropólogos norte-americanos, em especial 

o antropólogo Melville J. Herskovits, cuja melhor compreensão de como funcionam os 

mecanismos da cultura é atingida com os estudos sobre “aculturação”. Por muito tempo 

os etnólogos dedicaram-se a busca de uma cultura pura, original, achando que tais 

costumes só poderiam ser encontrados em sociedades mais arcaicas. Tal perspectiva 

dificultou a investigação sobre troca e mudança cultural entre grupos e coletividades em 

contato direto e contínuo. (Cuche, 2002) 

 

Nesta perspectiva [de buscar a originalidade da cultura], toda a 

mestiçagem das culturas era vista como um fenômeno que alterava sua “pureza” 

original e que atrapalhava o trabalho do pesquisador embaralhando as pistas. O 

pesquisador não deveria, então, privilegiar o estudo deste fenômeno, ao menos 

em um primeiro momento. (Cuche, 2002: 111) 

 

O autor Denys Cuche assinala a importância do principal idealizador do termo, o 

antropólogo Herskovits, que, em 1928, abriu mão de estudar exclusivamente os índios, 

que era o objeto predileto de estudos da antropologia nos EUA, para dedicar seus estudos 

ao sincretismo cultural dos negros descendentes dos escravos africanos nos Estados 

Unidos. Ao criar esse novo campo de pesquisa, a “afroamericanologia”, Herskovits 

contribuiu para o reconhecimento da autenticidade dos fenômenos de aculturação, 

tornando-os tão dignos de interesse científico quanto os fatos culturais supostamente 

“puros”.  

No entanto o que significa o termo aculturação? Segundo o dicionário de ciências 

sociais e definido por Felix M. Keesing (1987). 

      O termo aculturação pode ser definido como o processo de mudança 

de cultura no qual o contato mais ou menos contínuo entre dois ou mais grupos 

culturais distintos resulta em um grupo tomar para si os elementos da cultura do 

outro grupo ou grupos. 

(...) Em 1936, uma subcomissão do conselho de Pesquisa de Ciências 

Sociais dos EUA composta por R. Redfield, R. Linton e M.J. Herskovits, empenhada 

na definição do termo, publicou um relatório onde se afirma que: “A aculturação 

compreende os fenômenos que surgem quando grupos de indivíduos de culturas 

diferentes entram em contato direto e contínuo, ocasionando mudanças nos 
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padrões culturais de um ou de ambos os grupos. ” [Memorandum for the study of 

acculturation. In American anthropologist. 1936. V38p. 149-52]  

 

Não pretendi discutir aqui as várias abordagens sobre fluxos e trocas culturais, 

mas apresentar um breve histórico sobre como a busca por uma cultura pura foi 

fortemente questionada, a partir dos anos 1930, por alguns antropólogos norte-

americanos. Como veremos no Capítulo II, no final dos anos 1960, Fredrik Barth (2000) 

abalou ainda mais (evidenciando inclusive as limitações dos próprios estudos de 

aculturação) o uso convencional dos conceitos de cultura, identidade e sociedade com 

suas proposições teóricas e metodológicas sobre etnicidade, que serão importantíssimas 

nas pesquisas sobre as comunidades negras rurais e urbanas no Brasil. Argumento aqui 

imprescindível para evitar os essencialismos que Mattos e Abreu (2008), Pereira (2008) 

e tantos outros chamam a atenção, pois considera o que é feito na prática com o conceito 

de cultura. Insistir em buscar costumes puramente africanos, por exemplo, em 

comunidades quilombolas, é uma prática que há muito já foi ultrapassada pelos 

antropólogos, porém muitos ainda persistem em querer buscar uma pureza nos costumes 

dessas pessoas. E como essa discussão está relacionada à escola? Sabemos que a escola 

transmite um conjunto de “conhecimentos científicos”, de acordo com os currículos 

escolares. Presentes nos livros didáticos, tais conhecimentos são baseados nas pesquisas 

desenvolvidas por especialistas. Sendo assim, conceitos, como cultura e identidade que 

estão diretamente relacionados aos objetivos das diretrizes, devem ser cuidadosamente 

trabalhados pelos profissionais da educação para realmente levar à reflexão sobre qual é 

essa identidade negra a que nos referimos. Em se tratando de comunidades quilombolas, 

especialmente a da Rasa que é objeto deste trabalho, a história das trajetórias dos sujeitos 

e os fluxos culturais são fundamentais para compreender a construção da identidade 

subjetiva e política dos quilombolas.15 

O que todos os autores e mesmo o texto das diretrizes discutem, com todos os seus 

pontos frágeis e toda a crítica que despertam, visa a direcionar-nos ao trabalho com a 

diversidade, a crença e o costume do outro. Enfim, o respeito ao outro. Por isso 

precisamos estar atentos para o pensamento que induz as pessoas a reduzirem as culturas 

e as diversas identidades negras existentes no Brasil a uma cultura e identidade estática e 

homogênea. 

                                                           
15 A história do quilombo da Rasa será tratada com mais detalhes no capítulo II. 
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Buscarei aqui analisar e refletir a questão levantada pelas autoras Martha Abreu e 

Hebe Mattos e pelo autor Amauri Pereira sobre como se livrar dos essencialismos, 

existentes no texto das diretrizes. Uma das saídas que elas encontram é a de articular 

identidades negras e culturas híbridas. Amauri Pereira também observa a necessidade de 

cautela na abordagem do termo cultura na prática pedagógica, justamente para não se 

reproduzir o eurocentrismo. A identidade negra é construída socialmente e politicamente. 

E o que são Culturas Híbridas? O autor Nestor Garcia Canclini assim define o processo 

de hibridação: “Entendo por hibridação os processos socioculturais nos quais estruturas 

ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas”. (Canclini, 2001: XIX) 

Para chegar a essa definição, o autor afirma que uma disciplina ou um campo do 

conhecimento passam por profundas transformações ao longo da história. Ele responde 

que isso acontece quando “alguns conceitos irrompem com força, deslocam outros ou 

exigem reformulá-los”. A exemplo desse fenômeno, podemos citar o dos próprios 

currículos escolares, cujos temas transversais estão em constante mudança, assim como 

a criação da Lei 10639/03. O autor discute em seu texto sobre o processo de hibridação, 

quando afirma que resolveu escrever uma nova introdução para a edição de 2001 devido 

aos comentários e críticas de vários leitores acadêmicos à primeira edição de seu livro 

“Culturas híbridas”. Segundo ele, tais críticas possibilitaram que ele repensasse sobre os 

usos do termo de hibridação no objetivo de “valorizar seus usos disseminados e as 

principais posições apresentadas”. 

O autor atesta que os estudos sobre hibridação modificaram o modo de se falar 

sobre identidade, cultura, diferença, desigualdade, multiculturalismo e sobre conceitos 

pares que são organizadores dos conflitos nas ciências sociais: tradição-modernidade, 

norte-sul, local-global. Ele coloca o seguinte questionamento: “por que a questão do 

híbrido adquiriu ultimamente tanto peso se é uma característica antiga no 

desenvolvimento histórico?” E prossegue com exemplos desses antecedentes históricos, 

como os estudos de “historiadores e antropólogos que mostraram o papel decisivo da 

mestiçagem no mediterrâneo nos tempos da Grécia clássica, a expansão da Europa em 

direção à América e no campo linguístico o pesquisador Mikhail Bakhtin usou-o para 

caracterizar a coexistência, desde o princípio de linguagens cultas e populares” (Canclini, 

2013: xvii). 

Em todos esses casos os estudiosos recorreram ao termo hibridação para explicar 

o que aconteceu com tais sociedades após os fatos de migração, expansão europeia ou 
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surgimento de línguas. As análises sobre os processos de hibridação, segundo Canclini, 

se ampliam a partir do final do século XX, e o uso desse conceito tem sido usado para 

descrever processos interétnicos e de descolonização, globalizadores, viagens e 

cruzamentos de fronteiras, fusões artísticas, literárias e comunicacionais, fusões 

gastronômicas, fusões institucionais, museografia ocidental e tradições periféricas nas 

exposições universais.  

A expansão do uso desse termo exige a abertura para novos debates, tais como o 

questionamento sobre por que usar o termo hibridação para definir processos sociais e 

culturais. Canclini admite as objeções políticas e epistemológicas do uso do termo nas 

ciências sociais. Em relação ao pensamento político, ele discute a contribuição da 

hibridação, ampliando a análise já realizada na primeira edição do livro “Culturas 

híbridas”. A justificativa está em  

 

Por que a hibridação não é sinônimo de fusão sem contradições, mas, sim, 

que pode ajudar a dar conta de formas particulares de conflito geradas na 

interculturalidade recente em meio a decadência de projetos nacionais de 

modernização na América Latina. (Canclini, 2013: xviii) 

 

Diante de tais conflitos ao uso do termo, Canclini apresenta uma justificativa para 

a importação do termo da biologia para o campo das ciências sociais, uma vez que a 

questão de uma palavra ser muito usada não justifica o fato de ser respeitada, assim como 

ela pode ser muito usada e acabar por favorecer atribuições e significados discordantes. 

A palavra hibridação ao ser transferida da biologia para as análises socioculturais, 

“ganhou campos de aplicação, mas perdeu univocidade”. Sendo assim, alguns preferiram 

continuar a falar de sincretismo em religiões, de mestiçagem em história e antropologia, 

de fusão em música. (Canclini, 2013: xix) 

Qual seria a vantagem para as ciências sociais de usar um termo tão propenso a 

equívocos? Canclini responde a essa questão tão cheia de dubiedade encarando-a a partir 

da discussão epistemológica. Então, ele trata de buscar a localização e o estatuto do 

conceito de hibridação nas ciências sociais para alcançar a definição do conceito de 

hibridação, que já foi mencionada no início dessa discussão, mas que vale a pena repeti-

la para ratificá-la: “hibridação são os processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas”. Segundo Canclini, as estruturas chamadas discretas, ou 
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anteriormente independentes, são resultado de hibridações e, por isso, não podem ser 

consideradas como fontes puras. (Canclini, 2013: xix) 

Para designar esse processo, o autor fornece o exemplo sobre o debate do 

spanglish, originário de comunidades latinas nos EUA e propagado na internet a todo 

mundo. O debate gira em torno da aceitação ou não do termo ensinado nas cadeiras 

universitárias. Para explicar esse trânsito do discreto ao híbrido e vice-versa, ele faz uso 

dos “ciclos de hibridação”, uma fórmula proposta por Brian Stross que afirma: “na 

história passamos de formas mais heterogêneas, e depois a outras mais homogêneas, e 

depois a outras relativamente mais heterogêneas, sem que nenhuma seja “pura” ou 

plenamente homogênea.” (Canclini, 2013: xx) 

Assim, a fórmula apresentada acima por Canclini baseia-se no fato de estarmos 

em constante mudança. Como unificar em um só termo experiências e dispositivos que 

estão em constante mudança? Experiências fornecidas por fatos variados como 

casamentos mestiços, a combinação de ancestrais africanos, figuras indígenas e santos 

católicos na umbanda brasileira, fusão de melodias étnicas com música clássica e 

contemporânea ou com o jazz, a salsa e o jazz. Inclusive o cruzamento midiático no qual 

a imprensa e a publicidade produzem uma multiplicidade de informações 

simultaneamente em vários países. Que utilidade teria então toda essa junção de 

experiências em um único termo e submetê-la a uma designação biológica? Para Canclini, 

tal designação biológica levou alguns estudiosos a advertirem sobre os riscos de se 

transmitir à sociedade e à cultura a noção de esterilidade associada a este termo. Ele 

afirma que tais objeções em textos recentes têm fundamento em “uma crença do século 

XIX onde a hibridação era considerada com desconfiança ao supor que prejudicaria o 

desenvolvimento social” (Canclini, 2013: xx). 

Para compreendermos melhor essa importação de termos de uma ciência a outra, 

Canclini nos mostra um exemplo do que é a hibridação na própria biologia através de 

cruzamentos genéticos botânicos bem-sucedidos que deram forma a novas plantas. As 

hibridações férteis como são chamados esses procedimentos, “aproveitam as 

características de células de diferentes plantas para melhorar o crescimento, a resistência, 

a qualidade e o valor econômico e nutritivo de alimentos derivados dela”. O autor também 

lembra que as ciências sociais ao longo da história têm importado muitas noções de outras 

disciplinas e que nem por isso foram invalidados. Como o conceito de reprodução, que é 

biológico, e foi reelaborado para falar de reprodução social, econômica e cultural. Um 

debate realizado desde Marx e ainda hoje estabelece “uma relação de como a consistência 
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teórica e o poder explicativo desse termo”, podem ser utilizados, desviando sua 

dependência do sentido que a outra ciência lhe atribui. Ainda neste sentido temos o 

conceito de capital importado do campo econômico pelo sociólogo Pierre Bourdieu, afim 

de examinar processos simbólicos que designou como capital cultural. A importação 

desses termos e conceitos de uma disciplina a outra permitiu uma melhor compreensão 

de algo que permanecia inexplicável. (Clanclini, 2013: xxi) 

Por conseguinte, é evidente a adequação desse processo de usurpar o termo 

hibridação, originário da biologia, para as ciências sociais por se encaixar perfeitamente 

nos fenômenos culturais do século XX, como o autor já citou. O termo traz uma ideia de 

renovação das experiências culturais e explica muitas práticas de grupos, como os 

africanos da diáspora que renovaram suas crenças e costumes. Eles não acabam ou 

deixam de existir, mas se renovam, pois em sua vivência, ainda conservam a memória 

ligada a escravidão, tal qual o caso da Rasa. Essa memória está presente em suas relações 

com “os de fora” e conforme, o tempo passa, com a sociedade que a cerca. Independente 

do conteúdo cultural que o grupo tenha, a identidade se constitui pela memória sem 

preservar processos culturais estáticos. A discussão de hibridação, portanto, dessencializa 

a concepção de cultura se opondo a noção de uma autenticidade e/ou pureza cultural que 

se estenda à identidade. 

Se toda a cultura é híbrida, por que destacar que a cultura negra é híbrida, como 

se fosse um caso único? Por que usar o adjetivo híbrido já que toda a cultura é 

inerentemente, imanentemente híbrida? Toda cultura é constituída de empréstimos, de 

símbolos, de significados de outras culturas, de outros grupos. Por exemplo, o que é a 

cultura brasileira? Essa é uma crítica diretamente ao que as autoras Abreu & Mattos 

colocam no texto em referência a Paul Gilroy, que afirma ser a cultura negra é híbrida. 

Entretanto é notório que que toda cultura é híbrida, e a discussão principal e fundamental 

é que toda cultura é historicamente construída em contextos assimétricos de poder. 

Diferentes grupos e coletividades identificam-se, ou não, como negros e/ou quilombolas, 

a partir de conteúdos ou formas culturais diversas em contextos de interação, interlocução 

e conflito múltiplos.  

O ponto em comum entre os autores dos artigos aqui mencionados, que tratam 

sobre a Lei foi a questão do cuidado ao se trabalhar com o conceito de cultura em sala de 

aula para não insistir em impor um modelo de cultura e identidade negras, devido a 

diversidade de culturas e identidades negras vigentes na sociedade brasileira. Essa prática 
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só leva à folclorização da vivência social e cultural relativas a diversas maneiras de se 

negro. 

Outro fator aqui colocado é o de que não se faz políticas públicas sem 

investimento. O fato de existir vários regimentos sobre um determinado problema, não 

significa que ele será resolvido. Escrever e sancionar uma Lei não resolve o problema se 

não houver um reconhecimento social mais amplo e não forem definidos os instrumentos 

adequados para sua aplicação. A sanção da referida Lei envolve toda a sociedade 

brasileira, o que torna gritante a falha do governo sobre essa questão quando não investe 

na formação dos professores para enfrentar o problema do racismo e da valorização das 

culturas de alunos negros.  

A Lei 10 639/03 oferece ao sistema educacional brasileiro uma oportunidade 

inédita para romper com os padrões burocráticos que os professores tanto reclamam em 

seus espaços de interação e comunicação, como cursos de formação, em seus trabalhos, 

nas redes sociais... Além de possibilitar uma valorização das histórias e culturas dos afro-

brasileiros, vivenciar o que a Lei sanciona oferece à sociedade a mudança  que tantos 

esperavam ver na educação, proporcionando respeito à diversidade e rompimento com as 

práticas burocráticas. Acredito estar sendo ousada ao fazer tais afirmações, mas uso esse 

argumento baseada em minha pesquisa de campo e nas leituras afins que tenho feito desde 

que escolhi percorrer este caminho. Ousar faz parte dessa trajetória, enfrentar o racismo 

de cada dia, aquele racismo velado que faz muitas crianças sofrerem sem saber por que e 

sem saber como devem defender-se. Eis, então, uma poderosa ferramenta para ser usada 

contra o sistema vigente na sociedade, basta saber usá-la. Espero ter alcançado o objetivo 

de tentar esclarecer tais questões complexas que a Lei traz através em suas diretrizes, com 

as problematizações de conceitos como cultura, identidade negra, identidade quilombola, 

história da África e afro-brasileira, pois não correspondem a realidades estáticas e 

homogêneas, e não podem ser tratados de maneira tão superficial pela escola. 
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1.2 Etnicidade e Raça. Discussão à luz de Friedrick Barth e Frantz Fanon. 

 

Como já discutido na seção anterior, a construção de identidades e renovação das 

culturas ocorrem no processo de interações interpessoais entre os sujeitos que compõem 

uma sociedade, e tudo está condicionado às ideologias e outros valores enraizados nesse 

contexto histórico e social. 

Como se dá, então, o processo de construção da etnicidade negra no Brasil? Por 

que os conceitos de raça e etnicidade são referenciados nas diretrizes que norteiam a 

chamada “Educação Étnico-racial”? 

O conceito de etnicidade está definido da seguinte maneira no Dicionário de 

Ciências Sociais: 

 

Do inglês ethnicity – neologismo que surgiu no âmbito dos estudos sobre 

as relações interétnicas no início da década dos 60. Etnicidade pode ser definida 

objetivamente como a condição de pertencer a um grupo étnico. É “o caráter ou 

qualidade de um grupo étnico”, segundo N. Glazer e D.P. Moynihan. A etnicidade 

reflete as tendências positivas de identificação e inclusão num grupo étnico. O 

termo etnicidade se refere ao grau de conformidade dos membros da coletividade 

a estas normas de participação no curso da interação social. Etnicidade é 

essencialmente uma forma de grupos culturais que operam num contexto social 

comum. (Giralda Seyferth in Dicionário de Ciências Sociais, 1987) 

 

A partir desta definição, podemos prosseguir a reflexão sobre etnicidade, tomando 

como base a historicidade com a qual este termo está vinculado. Essa definição atrelada 

à reflexão oferecida por Barth, delineada a seguir, no momento em que povos indígenas 

passam a interagir com os europeus e posteriormente com os povos africanos que aqui 

chegaram temos o início das relações interétnicas sob um regime colonial. Segundo o 

meu entendimento, os grupos indígenas da América do Sul não deveriam ser considerados 

como grupos isolados. Ele se torna um grupo específico, uma etnia, quando se destaca 

dele elementos que o diferenciam dos outros grupos em contextos históricos e sociais 

específicos. Sem antecipações e para que o leitor entenda o meu raciocínio estarei me 

baseando nos estudos de Fredrik Barth para melhor compreender os usos e atribuições 

desse termo para a chamada educação étnico-racial. 
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Fredrik Barth nasceu na Alemanha, filho de pais acadêmicos e noruegueses. Seu 

pai lecionava geologia e bioquímica. Quando ele tinha um mês de idade, seus pais se 

mudaram para os EUA, Washington D.C. onde passou os primeiros anos de sua infância. 

Depois retornaram para sua casa na Noruega onde passou sua infância durante a Segunda 

Guerra. Após a Guerra, retornaram aos EUA, pois seu pai recebera um convite para 

lecionar em Chicago. Barth tinha terminado o ginásio e viu nesta mudança uma 

oportunidade de ingressar na Universidade. A princípio ele tinha interesse na 

paleontologia mas decidiu estudar antropologia, pois seu interesse pela evolução humana 

foi maior. Barth afirma ter recebido ali uma formação muito abrangente onde chegou à 

conclusão de que se dedicaria às ciências sociais. 

Posteriormente, ele conseguiu uma bolsa de estudos do governo da Noruega para 

estudar em Cambridge onde foi aluno de Edmund Leach. Porém Barth afirma que sua 

maior experiência foi o trabalho de campo, mais do que seu relacionamento com os 

professores, e foi este o principal fator que o moldou intelectualmente. Desde então, sua 

“principal orientação tem sido prioritariamente ver o mundo e tentar entendê-lo”. (Barth, 

2000) 

Fredrik Barth encontrou no trabalho de campo a resposta para entender a realidade 

e procurou aplicar esse método de compreensão da realidade para, então, verificar quais 

teorias reunir para interpretá-la. 

Segundo a antropóloga Tomke Lask, que organizou o livro “O guru, o iniciador e 

outras variações antropológicas” sobre textos do antropólogo, Barth concentra sua 

metodologia em comparações êmicas, na etnografia e na visão diacrônica dos fatos 

sociais. Esses fatores juntos permitem “compreender o processo de construção de um 

tecido sociocultural”, buscar os significados que os grupos dão às suas próprias 

interações; compreender os diferentes grupos sociais; enfim, desconstruir a tese da 

existência de um grupo cultural estático e imutável. 

Para Barth, a existência e permanência dos grupos étnicos, embora negligenciado 

é um tema de grande importância para a antropologia social. Ele afirma que o pensamento 

antropológico dominante está baseado no pressuposto de que a variação cultural não tem 

uma continuidade, ou seja, ela é descontínua. Fredrik Barth se oporá com veemência a 

esse vigente pensamento: 

 

Muita atenção tem sido dedicada às diferenças entre culturas, bem como 

às suas fronteiras e às conexões históricas entre elas; mas o processo de 
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constituição dos grupos étnicos e a natureza das fronteiras entre estes não tem 

sido investigados na mesma medida. (Barth, 2000. ) 

 

Segundo Barth, os antropólogos procuram evitar este problema usando um 

conceito bastante abstrato de sociedade para se referir a um sistema social extremamente 

complexo, onde pequenos grupos que estão inseridos podem ser analisados. O uso 

abstrato desse conceito “desconsidera as características e fronteiras empíricas dos 

grupos étnicos, bem como as importantes questões teóricas que uma investigação das 

mesmas levanta.” 

Para o autor, uma profunda investigação empírica no caráter das fronteiras étnicas 

possibilitou descobertas que, apesar de não serem surpreendentes, revelam a inadequação 

deste olhar simplista de que “isolamentos social e geográfico foram fatores cruciais para 

a manutenção da diversidade cultural.” Ele afirma que mesmo sendo uma visão ingênua 

e insustentável essa visão ainda persiste. 

 

As distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação 

sociais mas, ao contrário, são frequentemente a própria base sobre a qual 

sistemas sociais abrangentes são construídos. A interação dentro desses sistemas 

não leva à sua destruição pela mudança e pela aculturação: as diferenças 

culturais podem persistir apesar do contato interétnico e da interdependência 

entre etnias. 

 

As chamadas “sociedades primitivas” e “sociedades simples”, pela antropologia, 

eram encaradas a partir de uma perspectiva de conjuntos de traços culturais ou conjunto 

de instituições e costumes que instituía aquele grupo, o que repercutiu no senso comum, 

que manteve a ideia de que etnia era sinônimo de raça. O primeiro a desfazer essa ideia 

foi Weber (1999) em seu texto “Comunidades Étnicas”, cujo texto  mostra que raça é uma 

das maneiras de constituição de um grupo étnico, formação de grupos ou comunidades 

étnicas baseadas em diacríticos raciais. Os grupos étnicos são fundamentalmente 

comunidades políticas, dentro do sentido em que Barth posteriormente retomará, ou seja, 

comunidades étnicas são formas de organização de fronteiras sociais a partir de 

determinados elementos diacríticos selecionados pelos sujeitos para se diferenciarem dos 

outros. O próprio Weber afirma que essas diferenças podem ser atributos fisiológicos, por 

exemplo, os raciais; cor da pele, tipos de cabelo, de nariz, de boca, etc. Também podem 
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ser traços biológicos ou língua, costumes, formas de vestir ou de andar. Enfim, os traços 

que distinguem o grupo entre outros, e que fundamentam a sua identidade, são construídos 

pelo grupo. Eles não são objetivos no sentido de traços atribuídos externamente pelo 

pesquisador. Podemos entender, então, que Weber já coloca essa questão da construção 

social do grupo étnico, não ser definido em termos culturais ou biológicos, ou de qualquer 

outro conjunto de características neste sentido estático, definitivo. E ele destaca 

especificamente que raça é um dos critérios de formação de comunidades étnicas, que 

não está relacionada com hereditariedade biológica, sendo uma escolha do grupo, que 

determina quais são, ou qual é, o elemento definidor da sua identidade. 

 Barth, então, retoma essa ideia em contraposição aos esforços de considerar as 

sociedades que os antropólogos estudavam (as tais “sociedades primitivas”) como 

entidades culturais estáticas e fechadas. Portanto, não é a cultura que define um grupo 

étnico, mas os processos sociais através dos quais o próprio grupo organiza a sua 

diferença frente a outros grupos e constrói suas fronteiras. A identidade étnica é relacional 

e situacional. Relacional na medida em que o grupo só se define, só constrói uma 

identidade, em contraste, em contraposição aos outros. Situacional na medida em que ela 

pode mudar de conteúdo de acordo com os contextos históricos. As fronteiras sociais 

podem manter- se mesmo com diacríticos ou conteúdos culturais diferentes. A exemplo 

dessa diferenciação pelo grupo, há o caso da comunidade estudada neste trabalho, cuja 

história será mais detalhada no próximo capítulo, contudo a etnicidade cabe ser discutida 

e exemplificada aqui. Na Rasa, a manutenção da identidade quilombola persiste mesmo 

que o grupo não tenha preservado o jongo, centros de candomblé, capoeira, festa de reis 

de bois, etc. Como nos mostra o antropólogo Sidnei Peres: 

 

A filiação a igrejas evangélicas por membros da comunidade negra da 

Rasa é ampla e envolve as principais lideranças quilombola, o que tem gerado 

tensões e conflitos sustentados em uma identidade religiosa que recusa 

estratégias de definição da etnicidade baseadas na manutenção de tradições ou 

de uma religiosidade de origem africana, defendida e promovida por 

mediadores e agentes públicos governamentais e não governamentais. A 

identidade quilombola se sustenta predominantemente nos esforços de re-

enquadramento social e político de uma memória da escravidão e de 

expropriação fundiária (ou seja, de lembranças de um campesinato negro 

pretérito) e silenciamento (e não esquecimento) de itens culturais de 
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africanidade (incluindo antigos pertencimentos a religiões afro-brasileiras, 

abandonados com a conversão evangélica). É, portanto, a descrição e análise 

da complexidade e da dinâmica das situações e contextos sociais específicos de 

fabricação de culturas identitárias que permitem compreender o trabalho de 

etnização das lutas das comunidades negras da Rasa por direitos territoriais e 

por uma cidadania diferenciada (Peres, 2012). 

 

A identidade pode manter-se, ela não está presa a certos elementos culturais 

concebidos estaticamente: costumes, instituições ou religiões. O fato de, no passado, ter 

ocorrido uma conversão evangélica em massa, do ponto de vista da antropologia da 

aculturação e também do senso comum inviabilizaria uma identidade quilombola 

genuína, pois: “se não tem jongo, não é quilombo. Se não tem capoeira, não é quilombo”. 

Para refutar tais afirmações podemos nos valer dos estudos de Weber e Barth, quando 

afirmam que, se o grupo se considera quilombola, o que deve ser visto é como se dá esse 

processo de construção dessa identidade e quais são as formas e os critérios pelos quais o 

próprio grupo a constrói. Se o grupo é evangélico, e mesmo assim se considera 

quilombola, não se pode admitir que alguém de fora, nem mesmo um pesquisador, afirme 

que o grupo não o seja.  

A seguir, estaremos refletindo sobre a condição do negro enquanto ser em uma 

sociedade colonizada, a partir de Frantz Fanon (2008). Em seu livro “Pele negra, máscaras 

brancas”, Fanon tenta romper com o universalismo europeu iluminista, que reduzia a ideia 

de homem, ao branco colonizador. Queria pensar uma humanidade que incluísse o 

homem/mulher negro (a) colonizado. O humanismo não dava conta para pensar uma 

igualdade universal que incluísse os negros.  

Frantz Fanon foi um importante revolucionário, considerado pioneiro nos 

estudos pós-colonialistas e em relação à situação dos negros diante da sociedade. Sua 

escrita possui uma forma singular, pois deixa transparecer um sentimento de revolta pelos 

danos causados ao psiquismo dos negros colonizados, danos que foram, ao longo dos 

séculos, invizibilizados e naturalizados pela sociedade. 

Fanon (2008) esclarece, através de exemplos, que a experiência de vida do 

homem ou mulher negra, em países que foram colonizados, não pode ser tratada como a 

de uma pessoa branca. O autor aponta que o escravizador branco europeu manteve, na 

base de sua colonização, o racismo porque essa ideologia inferiorizava o povo negro, toda 

sua cultura e seu saber. O negro, quando levado forçadamente a uma terra estranha, 
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recebia um novo nome, era vendido e submetido a trabalhos, pesados ou domésticos, sob 

pena de castigos brutais e humilhações públicas. Tudo o que estava relacionado à sua 

origem, especialmente sua religião, e traços físicos, era estigmatizado por seus 

opressores. O que Fanon inaugura é a discussão de que, mesmo com a abolição da 

escravatura nesses países, o imaginário racista ainda continua forte, não apenas 

concernente à relação do branco e do negro, mas até em relação à imagem que o negro 

tem de si mesmo. 

Ainda hoje, o negro, especialmente em países europeus, não é reconhecido pelo 

outro como um ser humano semelhante a ele. O negro e sua história ficaram invisíveis na 

era colonial. Por isso o trabalho incessante de historiadores, antropólogos e sociólogos, 

(sem tirar o papel da resistência dos negros em reivindicar seu reconhecimento na 

história) no resgate das memórias que, como descreveu Eyerman (2004), ultrapassam 

gerações e permanece viva no seio familiar ou na sociabilidade afetiva. “Na história de 

um povo colonizado, há uma impureza, uma tara que proíbe qualquer explicação 

ontológica”. (Fanon, 2008: 103). O ser do negro é negado a partir do momento em que 

ele tem de mostrar ao branco a sua existência. “Pois o negro não tem mais de ser negro, 

mas sê-lo diante do branco (...). Sua metafísica ou, menos pretensiosamente, seus 

costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com 

uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta” (Fanon, 2008: 104). 

O self do negro é uma construção subjetiva, deteriorada pela sociedade em que 

vive. Seu esquema corporal é construído a partir de um referencial branco ao qual o negro 

está sujeito a se adequar. O psiquiatra, ao tratar de um negro, deve levar em conta o que 

Fanon denomina como “esquema-histórico racial”. O negro, em sua casa, não precisa se 

afirmar enquanto ser, porém, quando está diante do Outro branco, é frequentemente 

lembrado do passado escravista ao qual foi submetido, e acaba passando por situações em 

que é preciso lembrar a sua condição de ser humano para ser notado e tratado igualmente. 

A igualdade para o negro é um direito que o obriga, primeiramente, a transcender sua cor, 

ou seja, por causa de sua pigmentação e fenótipo, o outro, o branco, não o aceita como 

um ser dotado de capacidade, e sempre o remete a características depreciativas, exóticas 

e dramáticas. 

Todo o negro carrega em si o peso do passado, as ideologias racistas e cruéis 

trazidas pelo colonizador, como: “O preto é feio, o preto é um animal, o preto é 

malvado”...  Essa ideologia é internalizada por um homem e mulher negra que buscará 
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enquadrar-se aos padrões que lhes são impostos, construindo identidades deterioradas, e 

isso perpassam suas gerações.  

Desde que os africanos chegaram ao Brasil, promoveram movimentos de 

resistência e/ou busca por seus direitos civis e inclusão social. Vide os movimentos 

abolicionistas e outros movimentos negros cujas conquistas repercutem até hoje. Temos 

uma enorme capacidade de esquecer fatos históricos que marcaram uma geração passada, 

e a conquista dessa geração é vivida pelas gerações seguintes como algo natural. E isso, 

mais uma vez, evidencia a importância de se trabalhar os processos de formação das 

identidades com as gerações. O fato do negro atualmente estar incluído (mesmo que ainda 

precariamente) no mercado de trabalho e na escola, é uma conquista fruto dos militantes 

negros das últimas décadas. O combate à invisibilidade da história do povo negro, das 

pessoas negras, está inserido no contexto de uma sociedade escravista, racista e 

preconceituosa. A luta do negro, durante o período escravista, era pela liberdade; já a luta 

do negro pós-escravista é contra o sistema racista que ultrapassou os séculos de 

escravidão. 

Durante cem anos, entre a abolição e a constituição de 1988, não existiam ações 

afirmativas em relação às “terras de preto”. O regime de posse das terras da comunidade 

negra rural, todo o sistema de terra dos negros até 1988 não foi reconhecido. Tal 

reconhecimento deu-se a partir de conflitos fundiários que não se enquadravam nos 

registros classificatórios do INCRA e IBGE. As formas de uso dos recursos naturais não 

condiziam com as categorias jurídicas de tais instituições que, devido às pressões dos 

movimentos sociais, tiveram de reconhecer “sob uma rubrica peculiar, denominada 

ocupações especiais” (Almeida, 2002: 45). A partir daí, surgiram, então, as chamadas 

“terras de preto”, devido ao que Almeida chama de “constelação de situações”, que 

ordenam as formas de uso dos recursos naturais diferenciadas no que concerne ao critério 

de propriedade, as características de privado e coletivo, permeadas por “fatores étnicos, 

de parentesco e sucessão, por fatores históricos, por elementos identitários peculiares e 

por critérios político-organizativos e econômicos, consoante práticas e representações 

próprias” (Almeida, 2002:. 45). Foi assim que se firmou a expressão “terras de preto”.  

A regularização fundiária das comunidades negras rurais adquiriu visibilidade no 

movimento negro em meados dos anos 1980, quando se tornou tema do Encontro de 

Negros do Norte e Nordeste (1987), sediado em Belém. No ano anterior, no Encontro 

Sediado em Aracajú, o tema “terra de quilombo” emergiu e foi escolhido como eixo para 

o Encontro do ano seguinte. Isto significou uma importante inflexão no movimento negro 
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brasileiro, até então predominantemente urbano, ao dirigir a atenção para o “negro da 

zona rural”, “o negro do interior”. Teve papel fundamental neste processo o Centro de 

Cultura Negra (CNN) do Maranhão que promoveu, em 1986, o I Encontro de 

Comunidades Negras Rurais do Maranhão. Desde sua criação, em 1979, o CNN já atuava 

junto às comunidades negras rurais do estado envolvidas em graves conflitos fundiários, 

e ameaçadas ou em processo de expulsão das suas terras. Naquele mesmo ano, a 

Convenção Nacional “O Negro e a Constituinte”, realizada em Brasília, em 1986, 

organizada pelo Movimento Nacional Unificado (MNU), estabeleceu como dois temas 

fundamentais a serem incorporados na carta de direitos em elaboração, a Constituição 

Federal de 1988, a criminalização do racismo e a garantia das terras de quilombo. A então 

deputada federal Benedita da Silva foi uma figura extremamente importante na 

apresentação à Assembleia Nacional Constituinte das demandas das terras de preto que 

fundamentaram a elaboração do Artigo 68, do Ato das Disposições Transitórias (Pereira, 

2013). 
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CAPÍTULO II. História e memória da formação do Quilombo da Rasa: 

processo de urbanização e etnicidade negra.  

2.1 A memória como instrumento político para a superação de histórias e 

identidades subestimadas. 

 

Nas últimas décadas, historiadores e cientistas sociais têm valorizado a forma de 

tratar os fatos baseados na memória de pessoas comuns que possuem, em seu meio 

familiar ou social, a vivência de eventos marcantes na história. Essa metodologia, 

denominada de história oral, tem contribuído para desvendar novos olhares e pontos de 

vista, principalmente daqueles que se encontram em uma posição subalterna na história, 

como os africanos escravizados e outros povos que tiveram seu território explorado pelos 

colonizadores europeus. Com a finalidade de entender como o resgate da memória pode 

ser fundamental para o posicionamento político dos indivíduos, bem como romper com a 

centralidade europeia e colonizadora na construção da história nacional dos países 

colonizados, passarei a analisar esse processo, nesta seção, através de autores como 

Michael Pollak, Ron Eyerman e Veena Das. 

Em seu artigo intitulado de Memória, Esquecimento, Silêncio, Michael Pollak 

faz referência a Maurice Halbwachs e sua obra chamada “Memória Coletiva”, na qual 

analisa a questão que dá título ao seu livro. Pollak (1989) demonstra que, de acordo com 

Halbwachs, existem diferentes pontos de referência que estruturam a nossa memória e a 

inserem na memória da coletividade a que pertencemos.  

Entre esses pontos de referência, estão incluídos os monumentos, os museus, 

patrimônios arquitetônicos, paisagens e datas comemorativas, músicas, folclores, 

tradições culinárias. Todas essas coisas são “indicadores de um universo empírico da 

memória coletiva de determinado grupo” (Pollak, 1989), partindo do ponto de vista da 

tradição metodológica de Durkheim de tratar fatos sociais como coisas. Porém Pollak faz 

uma crítica a essa análise de Halbwachs: 

 

Na abordagem Durkheimiana a ênfase é dada à força quase 

institucional dessa memória coletiva, à duração, à continuidade e à 

estabilidade. Assim também Halbwachs, longe de ver nessa memória coletiva 

uma imposição, uma forma específica de dominação ou violência simbólica, 

acentua as funções positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, de 
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reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, 

donde o termo que utiliza, de “comunidade afetiva”. (Pollak, 1989: 3) 

 

Segundo Halbwachs, a memória coletiva pode reforçar a coesão social, porém 

isso gera significados negativos para alguns grupos sociais, pois a imposição de uma 

memória coletiva a um grupo que não se identifica com o que lhe é imposto pode 

ocasionar vários problemas, pontuados por Pollak como: “a disputa pela memória”, “a 

função do não dito”, “o enquadramento da memória”, “o mal do passado”. Para Pollak as 

memórias completam-se, encontram e possuem “um caráter potencialmente 

problemático”, pois, 

 

Uma memória coletiva já anuncia a inversão de perspectiva que marca 

os trabalhos atuais sobre esse fenômeno. Numa perspectiva construtivista, não 

se trata mais de lidar com os fatos sociais como coisas, mas de analisar como 

os fatos sociais se tornam coisas, como e por quem são solidificados e dotados 

de duração e estabilidade. (Pollak, 1989:4) 

 

A história oral16 tem contribuído para dar importância aos subalternos e 

excluídos da memória oficial de uma nação. Pollak explica, a partir de Halbwachs, que a 

Nação é a forma mais fechada de uma memória coletiva, onde vários grupos juntaram-se 

e se reconhecem através de uma só memória, a oficial. A história oral dá ênfase e 

privilegia “a memória das minorias”: “A história oral ressaltou a importância de 

memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, 

se opõem à memória oficial”. (Pollak, 1989:4) 

A memória coletiva nacional é opressora e de caráter destruidor, diz Pollak, ao 

contrário de Halbwachs: ela acentua o caráter destruidor, uniformizador e opressor da 

memória coletiva nacional. Essas memórias, segundo Pollak, em algum momento elas 

                                                           
16 Sobre o surgimento e progresso da história oral, foi consultado o texto de Philipe Joutard (2002) no livro 

“Usos e abusos da história oral”, de 2002. Joutard explica que a história africana sempre se serviu de fontes 

orais, porém discussão sobre História Oral, no espaço acadêmico, ganha lugar a partir de 1975. Embora 

uma geração a tenha antecedido, desde os anos 50, nos EUA. Em alguns países do mundo, historiadores 

tomaram essa metodologia com a finalidade de ouvir pessoas que sobreviveram às guerras. Uma tentativa 

de reconstrução da história. Paul Thompson (2002) também foi um dos precursores do assunto na Inglaterra. 

Todavia constatamos que a história oral da forma apresentada por  Philipe Jouttard, é a que dá voz aos 

“povos sem história”. 
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vão entrar em disputa com a oficial, o que acontece em um campo de luta políticas, como 

a dos povos tradicionais brasileiros: os quilombolas e os indígenas. 

A exemplo da memória usada como instrumento político, Pollak remete-se ao 

episódio das denúncias feitas por Nikita Kruschev aos crimes stalinistas. (Pollak, 1989: 

4). Tais denúncias iam de encontro à imagem de Stalin como “pai dos pobres”. Memórias 

que ficaram reprimidas e silenciadas por muitos anos, mas que vieram à tona através do 

movimento do partido ligado a Gorbachev. Essa abertura provocou um movimento 

popular que se organizou para construir um monumento em memória às vítimas do 

stalinismo. (Pollak, 1989:5) Para Pollak, esse fato significa muito mais do que uma 

“irrupção de sentimentos”, ou uma revolta de vítimas desse sistema com “ressentimentos 

acumulados no tempo”: 

 

Essa memória “proibida” e, portanto, “clandestina” ocupa toda a 

cena cultural, o setor editorial, os meios de comunicação, o cinema e a pintura, 

comprovando, caso seja necessário, o fosso que separa de fato a sociedade civil 

e a ideologia oficial de um partido e de um Estado que pretende a dominação 

hegemônica. (Pollak, 1989:5) 

 

Quando a memória popular, aquela que está reprimida e oculta por causa de uma 

ideologia dominante, invade o espaço público (Pollak, 1989), ocasiona uma ruptura em 

relação à memória pública oficial imposta e abre espaço para que aconteçam 

reivindicações desses povos cuja memória é tida como subterrânea. Isso faz com que 

surjam novos leques de identidades culturais, tendo em vista que esse despertar provoca 

nos indivíduos um sentimento de revolta que os leva a lutar por seus direitos, pois se 

tornam capazes de reconhecer que a sua identidade está sendo deteriorada por uma 

“memória coletiva”, de um coletivo do qual ele não pertence. Tornar os indivíduos 

críticos é dar-lhes a oportunidades, tanto à de conhecer o passado de seu povo, quanto a 

ter autonomia para poder identificar-se com tal história sem que alguma ideologia os 

obrigue a silenciar essa memória. 

 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, 

é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos 

oficiais. Ao mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças 
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dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando a hora da verdade e 

da redistribuição das cartas políticas e ideológicas. (Pollak, 1989: 5) 

Sobre a memória em disputa, Pollak dá outros exemplos, como o de 

sobreviventes dos campos de concentração. Nesse caso, ele explica que o silêncio dos 

sobreviventes tem outro sentido, é “um reflexo de proteção” que as próprias vítimas 

criaram. Esses sobreviventes nos mostram que o silêncio também pode ter razões 

políticas, uma vez que “para você falar é necessário achar alguém que queira ouvi-lo e 

isso na maioria das vezes possui um caráter político”. A disputa pela memória sempre 

acontece em campo político, mesmo que seja entre os indivíduos detentores dessa 

memória, pois esses indivíduos sempre selecionam quem pode e quem não pode falar, ou 

seja, eles selecionam quem são os detentores da verdade. 

No ponto em que discursa “A função do não dito”, Pollak explica, baseado nos 

exemplos expostos, que certas lembranças para essas pessoas consideradas subalternas 

podem ser indizíveis, proibidas ou vergonhosas, mas “passam despercebidas pela 

sociedade englobante” (Pollak, 1989). Sobre a memória que é indizível e vergonhosa, 

porém presente na sociedade e nas relações entre as pessoas, discursarei mais à frente 

baseando-me no trabalho da Antropóloga Veena Das com as mulheres que vivenciaram 

a violência da Partição na Índia. Essas memórias, mesmo ocultadas no âmbito nacional, 

continuam vivas e circulando no meio familiar, “em associações, em redes de 

sociabilidade afetiva e/ou política”. 

Se um indivíduo vivenciou um acontecimento histórico e não deseja falar sobre 

isso, é necessário estar atento ao motivo que o levou a não querer falar sobre sua 

experiência. Sobre esse fato, Pollak, analisa que nas lembranças das pessoas existem as 

“zonas de sombras”, que seria aquilo que está silenciado, o “não-dito”. Ele afirma que há 

fronteiras entre esses silêncios, o não-dito, e, o reprimido inconsciente, que não estão 

estagnadas, mas em “perpétuo deslocamento” dentro da memória. Tais tipos de discursos, 

de silêncios e de “alusões e metáforas”, são modificados por meio da “angústia de não 

encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a 

mal-entendidos”.  (Pollak, 1989:8) Para a dominação, é necessário silenciar a memória 

dos grupos dominados, isso provoca uma série de fronteiras psíquicas aos indivíduos 

dominados, o que os impedem de revelar sua memória publicamente. Ao concluir o ponto 

da memória com o “não-dito”, Pollak faz uma ilustre definição sobre a diferença entre os 

problemas que a memória individual “não-dita” e a memória oficial podem apresentar: 
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O problema que se coloca a longo prazo para as memórias clandestinas 

e inaudíveis é o de sua transmissão intacta até o dia em que elas possam 

aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público e passar do “não-dito” 

à contestação e à reivindicação; o problema de toda memória oficial é o de sua 

credibilidade, de sua aceitação e também de sua organização. Para que emerja 

nos discursos políticos um fundo comum de referências que possam constituir 

uma memória nacional, um intenso trabalho de organização é indispensável 

para superar a simples “montagem” ideológica, por definição precária e frágil. 

(Pollak, 1989: 9) 

 

Pollak ressalta que a memória individual pode apresentar problemas aos 

indivíduos que a colocam em exposição pública. Porém essa memória pode ser contestada 

e reivindicada, assim como a memória oficial deve ter sua fonte posta à credibilidade. 

Todo o indivíduo tem o direito de contestar a memória oficial que lhe é imposta, se essa 

não condiz com sua realidade. 

No ponto em que discute sobre o enquadramento da memória, é possível 

entender que Pollak quer suscitar a questão sobre qual seja a função da memória nacional. 

Para quê, e com qual objetivo, se faz necessário formar uma história nacional única, que 

são as “memórias coletivas fortemente constituídas”? A memória é uma tentativa de 

salvaguardar o passado, de “definir e reforçar um senso de pertencimento e fronteiras 

sociais”. Outra função é a de “fornecer um quadro de referências e pontos de referências”. 

O autor diz que a memória enquadrada significa ter um “trabalho de enquadramento de 

uma memória de grupo”, e isso não pode ser realizado arbitrariamente: “Recusar levar a 

sério o imperativo de justificação sobre o qual repousa a possibilidade de coordenação 

das condutas humanas significa admitir o reino da injustiça e da violência”. (Pollak, 1989: 

9) 

Toda imposição de alguma ideologia, sobretudo de uma memória, sem o cuidado 

de se respeitar e dar visibilidade aos grupos aos quais deverão internalizá-las e para que 

suas gerações cresçam e aprendam uma história não condizente com o passado de seus 

ancestrais, pode ser também o que Bourdieu (1989) denominou de violência simbólica, e 

o principal reprodutor desse tipo de violência seria o Estado através de um de seus 

aparelhos de reprodução: a escola. Apesar de não ser um exemplo citado por Pollak, 

considero necessário destacar que o ensino de História, nas escolas nacionais, tem sido o 

principal instrumento de enquadramento das memórias individuais à memória oficial, já 
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que ensina às crianças brasileiras uma história cuja centralidade está no ponto de vista 

europeu, a do colonizador. Uma tentativa política de reconstrução do passado seria uma 

solução frente a essa “violência simbólica”, violência cujas comunidades tradicionais 

(quilombolas e indígenas) tem buscado ao longo das décadas combater, através da luta 

por direitos à uma educação diferenciada para as suas gerações, para que elas tenham a 

oportunidade de aprender, conhecer, e valorizar sua própria história. O trabalho de 

enquadramento da memória também depende de seus atores: os indivíduos que viveram 

e relatam tais acontecimentos vividos,  os profissionais que seriam aqueles que arquivam 

e documentam a história, os pesquisadores, que fazem parte do grupo a quem Pollak 

chama de “guardiões formais da memória” e aqueles que trabalham à frente de 

organizações que preservam histórias, como por exemplo, os líderes de associações 

indígenas e quilombolas, que conduzem o pesquisador ao indivíduo da comunidade que 

relatará o testemunho que mantém o sentido da identidade individual e coletiva, que tal 

organização prima em conservar. O trabalho de enquadramento de uma memória tem suas 

limitações, pois é necessário se pensar no fator subjetivo que revela um trabalho psíquico 

individual “que tende a controlar as feridas, as tensões e contradições entre a imagem 

oficial do passado e suas lembranças pessoais”. (Pollak, 1989: 12) 

Prosseguindo sobre o trabalho de Pollak em descrever os problemas sociais que 

existem entre a memória oficial e a individual, falaremos agora do último ponto de seu 

artigo, onde aponta a memória como “O mal do passado”. Por que pensá-la como um mal 

do passado? Pollak responde a essa questão explicando-nos que as dificuldades e 

contradições de “enquadramento da memória” estão mais presentes em países que 

passaram por guerras civis num passado próximo. Como exemplo, ele cita a Alemanha e 

as discussões do fim da segunda Guerra Mundial: foi uma libertação ou guerra perdida? 

E como tal fato ficaria marcado na memória coletiva? Como organizar a comemoração 

de um acontecimento que provoca tantos sentimentos ambivalentes, perpassando não 

apenas todas as organizações políticas, mas, muitas vezes, um mesmo indivíduo?  

Assim, os testemunhos daqueles que conviveram numa guerra, suas histórias de 

vida, deixam em seus conscientes uma marca tão profunda que, na maioria das vezes, 

esses indivíduos não querem falar sobre isso porque seria o mesmo que mexer em uma 

ferida. Por isso este “mal do passado”, que historiadores, antropólogos e sociólogos 

precisam ouvir para entender os fatos, pode ser para muitos desses indivíduos uma 

memória que os assombra e que, por conseguinte, é melhor ser silenciada. 
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Por isso Pollak também atenta para a importância do trabalho de organização 

dessa memória, do profissional que vai trabalhar com estes arquivos orais. O indivíduo 

se sentirá seguro ao perceber que não está sozinho, mas que sua memória faz parte de um 

coletivo que pode auxiliar na compreensão do seu passado e contribuir politicamente para 

reconstruir uma história nacional. Pollak também nos deixa claro que, mesmo silenciada, 

a memória individual (que pertence a uma memória coletiva) sempre poderá estar diante 

de circunstâncias e eventos político-sociais sempre a colocarão em oportunidades de vir 

a público e se opor à memória oficial. 

Eyerman (2004) também discursa sobre a memória ser essencial quando usada 

para desvendar o passado e ostentada como engajamento político, como no caso dos 

negros americanos. Este artigo é uma apresentação de ideias mais expandidas de seu livro 

de 2002 sobre “o significado da escravidão na formação da identidade afro-americana” 

(Eyerman, 2002 apud Eyerman, 2004). Em tal artigo, o autor conta que a ideia de escrever 

sobre o tema de seu livro que foi durante um almoço, no Centro de Estudos Avançados 

da Universidade de Stanford, quando se sentou ao lado de um psicólogo social Israelense 

e um historiador americano, cuja especialidade era a história do genocídio judeu. O 

psicólogo começou a contar uma lembrança de sua juventude, enquanto esteve preso no 

campo de concentração, e relatou existir ali uma polícia judia que trabalhava para os 

alemães nos campos. O psicólogo israelense relatou as maldades que sofreu de um guarda 

em especial. 

Ouvindo isso, o historiador educadamente duvidou do que ele narrara, alegando 

que não havia registros documentais sobre o que ele estava contando. Balançado pela 

atitude do historiador, o psicólogo israelense disse que poderia chamar outras pessoas que 

passaram por aqueles momentos com ele e que elas poderiam confirmar o que estava 

contando. Mais tarde, o historiador confirmou à Eyerman que, durante suas pesquisas 

sobre o genocídio, frequentemente encontrava diferenças sobre a memória narrada e a 

história documentada. 

Eyerman lembra-nos que a História, em seus começos, tinha um caráter narrativo 

e foi formadora de memória coletiva e identidade. Embora tenha se tornado uma 

disciplina e uma profissão, sua ligação com a memória coletiva tornou-se mais reflexiva 

e problemática. Eyerman discute sobre a centralidade do passado na memória coletiva e 

na formação da identidade (Eyerman, 2004: 160). Para auxiliar na compreensão do 

processo da construção da identidade negra americana, Eyerman busca concentrar-se em 

conceitos como trauma cultural, memória coletiva e narrativa. Sobre o conceito de trauma 
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cultural, Eyerman lembra que Jeffrey Alexander já havia elaborado uma discussão a 

respeito. A partir então da teoria desenvolvida por Alexander, entende-se por trauma 

cultural “eventos horrendos que deixaram marcas sobre a consciência de indivíduos 

desses grupos que os experimentaram e marcou suas memórias para sempre”17. 

(Alexander 2004 apud Eyerman, 2004: 160) 

Eyerman procurou colocar a memória em um campo cultural e não apenas no 

campo psicológico ou psicanalítico, que conceitua apenas o campo individual. Assim, o 

autor situa a memória em um campo coletivo. Um trauma representa uma ferida simbólica 

que atinge a identidade e o significado, o senso de pertencimento de grupo. Um trauma 

cultural pode ser entendido, explicado e tornado coerente através da reflexão pública e do 

discurso. Uma identidade coletiva pode ser construída para tempos de crise social. A não 

construção de uma teoria geral que aborde a emergência de novas identidades coletivas 

em tempos de crise social pode enfraquecer identidades estabelecidas. (Eyerman, 2004: 

160) 

A identidade coletiva está ligada à memória coletiva e pode estar enraizada na 

perda e crise, assim como no triunfo. Eyerman afirma que uma maneira de lidar com a 

perda é tentar tornar a tragédia em triunfo, porém ressalta que esse processo leva tempo, 

principalmente se o grupo em questão está em uma posição subordinada ou 

marginalizada, como no caso dos negros americanos. 

Ao discursar sobre memória coletiva e identidade coletivas, Eyerman, como 

Pollak, busca referências na metodologia Durkheimiana ao ver a memória coletiva como 

central para reprodução da sociedade. Eyerman ressalta que sociólogos18 raramente falam 

sobre memória a não ser em um tom “depressivo de nostalgia”.  A ideia de modernidade 

para a sociologia clássica, não é apenas a ideia de progresso, mas também “de uma 

sociedade e indivíduos livres dos grilhões do passado”. Sobre essa sociedade presa aos 

grilhões do passado, Eyerman faz menção a Marx, quando este trata dos eventos de 184819 

como sendo “a carga do passado pesando fortemente sobre o presente”. A memória 

geralmente é tratada no campo da psicologia e biologia, mas Eyerman traz o tema para 

discussão da sociedade. 

                                                           
17 Todas as citações de Eyerman, neste texto, foram traduzidas pela autora desta dissertação. 
18 Entendo que ele se refere aqui à sociologia clássica, pois, logo em seguida, ele explicita isto ao referir-se 

a “classical sociological narrative”. 
19 Aqui o autor faz uma confusão, pois 1848 foi o ano de publicação do Manifesto Comunista, enquanto ele 

remete ao texto do 18 Brumário, que foi escrito em 1851/1852. 
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Constatamos uma contradição nos argumentos de Eyerman, pois se ele afirma 

que para a sociologia clássica a memória não teve relevância na medida em que a 

modernidade implicava a ideia de liberdade dos grilhões do passado, ao mesmo tempo 

lembra que Marx (um expoente da sociologia clássica) na sua análise do 18 Brumário 

remete a carga do passado sobre o presente. Contradição aliás existente no próprio Marx, 

que no Manifesto Comunista apresenta a modernidade capitalista como completamente 

orientada para o futuro e livre das amarras do passado, ou seja, como o único modo de 

produção caracterizado pela contínua e incessante transformação social. Mais adiante tal 

contradição se evidencia mais quando menciona a tradição sociológica inaugurada por 

outro clássico, Émile Durkheim, que conferiu papel central à memória para o 

entendimento dos fatos sociais. 

Como já mencionado, o autor cita a tradição Durkheimiana sobre o pensamento 

social, que vê a memória como essencial para a reprodução da sociedade. Nesse âmbito, 

podemos entender como os eventos tradicionais de uma sociedade são fundamentais na 

transmissão dessas ideias. 

 

Neste sentido, a memória coletiva também é definida como: recordações 

de um passado compartilhado do qual são transmitidas através de um processo 

de comemoração, rituais oficialmente sancionados que relembram um grupo 

através do convite de uma herança em comum, com um passado compartilhado 

como um componente em comum. (Eyerman, 2004: 161) 

 

A memória coletiva proporciona ao grupo um mapa cognitivo, que orienta tal 

grupo fornecendo um mapa temporal. Ela também tem o poder de unificar o grupo através 

do tempo e espaço por prover uma estrutura narrativa, uma história coletiva que localiza 

a biografia do indivíduo, homem ou mulher, dentro dela. E essas narrativas podem tomar 

outras formas, como textos, pinturas, representações e outros gêneros artísticos que serão 

recebidos e comunicados a indivíduos em lugares distantes. Através dos exemplos e dos 

argumentos que Eyerman nos fornece, podemos afirmar que a formação da identidade 

coletiva está relacionada à memória coletiva. 

Então, a coletividade e sua experiência orientam o grupo. A memória é produto 

da narrativa e do discurso que o coletivo produz.  O passado pode estar embutido em 

objetos materiais, em como uma cidade se estrutura ou em arranjos nos museus. O 

significado do passado é relatado, entendido, interpretado e transmitido através da 
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linguagem e diálogos, que influenciam quem fala e quem ouve. Todas as nações e grupos 

possuem seus mitos, que dizem quem são e de onde vieram, e tais narrativas são 

transmitidas através de tradições, rituais e performances públicas que reconectam o grupo 

e confirmam seu senso de pertencimento. 

Eyerman faz uma análise dessas narrativas no sentido de Foucault, em A 

Arqueologia do Saber. Por meio desta análise, entendemos que essas narrativas podem 

impor ordem de cima e de fora através da disciplinarização do conhecimento, contudo 

essas narrativas são menos institucionalizadas, mais abertas e maleáveis do que o conceito 

foucaltiano de discurso permite. O discurso pode ser silencioso em termos de seletividade, 

sublinhando autores e textos que expressam as ideologias e valores da cultura dominante. 

São os mais publicizados, lidos e comentados. Eyerman faz uma pequena menção a Stuart 

Hall e outros no Birmingham School ao afirmar que o discurso pode oferecer “leituras 

preferidas” de textos onde falas e interpretações estão estruturadas de maneira impositiva 

para a produção do objeto que eles (os dominantes) enunciam, vinculando o discurso com 

o poder estabelecido e consequentemente sua ideologia para a dominação. E, assim “o 

discurso unifica e legitima uma diversidade de práticas estabelecendo um sistema de 

relações”. (Eyerman, 2004:162)  

Os discursos e as narrativas proporcionam estruturas que incluem e excluem, 

que dão voz e que silenciam; condicionando o que pode ser visto e dito e por quem. Os 

discursos dão poder a quem ocupa um alto posicionamento na sociedade, mas as 

narrativas oferecem sentidos e significados de um relato para uma minoria ou um grupo 

oprimido, no qual alguns conceitos centrais de um discurso dominante podem ser 

apropriados e, assim, ganhar novos significados. O que Eyerman pretende esclarecer é a 

diferença entre o discurso estabelecido pelo poder e as possíveis narrativas que surgem 

com os dominados. O que ele coloca é o discurso no sentido de Foucalt que é um espaço 

de poder, contra o qual só caberia refutar um discurso oposto, enquanto as narrativas 

seriam um espaço de poder e de lutas pela definição do real e de relatos do passado que 

envolvem identidade, memória e tradição. Veremos no capítulo 3, por exemplo, o caso 

do discurso veiculado nas escolas que engendra a imagem de Búzios turística em 

contraposição a memória coletiva quilombola que é silenciada. 

Um exemplo de apropriação de discurso e revalorização de um conceito que o 

autor nos fornece, é o conceito de raça que foi apropriado e ressignificado pelos negros 

americanos em sua luta para redefinir sua posição na sociedade. 
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Aos eventos marcantes vivenciados por um grupo, vítimas do discurso de poder, 

Eyerman denomina de trauma cultural. O trauma cultural também envolve o poder 

político da elite e da mídia no sentido de selecionar quem será representado. A elite define 

quem será esquecido e quem será lembrado. 

 

No caso de acontecimentos extremamente poderosos, como de guerras 

civis, podem existir fatores adicionais em curso. Interpretar eventos pode levar 

tempo e distância. Os perdedores podem nunca ter seus lados contados ou ter 

de esperar por gerações. (Eyerman, 2004: 163 – grifos meus) 

 

Sobre o tempo necessário para que os indivíduos relatem os fatos de um grande 

evento que vivenciaram, Eyerman cita o trabalho de dois autores em um estudo que 

realizaram sobre as representações espanholas da Guerra Civil Espanhola. Os autores 

Igartua e Paez (1997: 83-4 in Eyerman, 2004: 163) definem uma lista com quatro fatores 

no “Ciclo de memória Geracional” (Eyerman, 2004). 

 

1) Um evento traumático coletivo requer uma distância psicológica.  

2) A necessária acumulação de pesquisas sociais em ordem para submeter a 

atividades de comemoração. 

3) O envelhecimento progressivo e o esquecimento/recordação seletivos dos 

envolvidos. 

4) Os efeitos deste processo de envelhecimento sobre a repressão sócio-

política. (Eyerman, 2004: 163) 

 

Entendemos, então, que o significado de ciclo de memória geracional está 

relacionado ao fato da formação da identidade ligada à memória coletiva. Mesmo que o 

grupo tenha passado por eventos marcantes para suas subjetividades, a memória desses 

indivíduos permanece viva em seus meios familiares, onde circula por gerações. Por isso, 

os fatores listados acima sugerem a constituição de uma etapa de trabalho sociológico que 

chegue ao resgate das memórias e o exponha ao público. E, como já mencionado, esse 

processo pode levar tempo, até gerações. 

O exemplo que Eyerman ilustra bem e explora neste artigo é sobre a memória 

da escravidão e a ideia de “afro-americano”. Como surge a ideia da identidade afro-

americana entre os negros americanos? Sobre esse ponto, o autor já inicia o parágrafo 
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explicando que: “A escravidão é uma marca cultural, uma cena primária e um lugar de 

memória na formação da identidade afro-americana”. (Eyerman, 2004: 163) 

Sucessivas gerações de intelectuais negros americanos têm refletido, analisado 

e reinterpretado o significado de suas próprias identidades, tomando isso como missão. 

Eyerman faz um breve resumo histórico sobre esse processo de reconstrução da 

identidade negra Americana: 

 

A Guerra Civil Americana, terminada em 1865 com a vitória da 

União Armada e a promessa de emancipação do Presidente Abraham Lincoln, 

em seu famoso tratado de 1863, resultou não apenas na liberdade formal de 

todos os escravos, mas na ocupação do sul derrotado e estabelecimento de sua 

Reconstrução. O plano central neste processo de reconstrução foi criar as 

condições de cidadania plena para os negros americanos, incluindo educação 

para os mais jovens e participação política ativa para os mais velhos. 

(Eyerman, 2004: 163) 

 

O ponto central que os negros americanos focaram foi o futuro e não o passado. 

Tomaram a memória da escravidão que circulava em seus ciclos geracionais, e a tornaram 

seu principal instrumento de engajamento político, transformaram a dor e o trauma em 

triunfo. Os negros mudaram o discurso dominante, promoveram políticas públicas que 

pudessem garantir e melhorar o futuro de suas gerações. Criaram seus meios de 

autoafirmação na sociedade americana. Um dos exemplos dessa autoafirmação foram as 

músicas, como o Blues e o Jazz. Neste ponto, Eyerman ressalta a importância do 

surgimento de “uma música folclórica distinta, para que a subjetividade negra pudesse 

ser expressa”. Dessa forma, o Blues foi o meio pelo qual eles puderam expressar tanto o 

coletivo no individual quanto o individual no coletivo, o “eu” e o “nós”. Através de tais 

expressões musicais, pode-se transmitir a memória da escravidão através das gerações. 

(Eyerman, 2004: 163) A escravidão, portanto, foi o ponto de partida para o progressivo 

desenvolvimento da eventual inclusão na sociedade moderna. No período pós-guerra, a 

juventude era orientada para a sociedade do consumo, acompanhada por uma cultura de 

massa. Neste período, a narrativa progressiva leva muitos atributos de um discurso, 

enquadrando os termos aceitáveis de representação. É neste contexto que emerge a luta 

por direitos civis. Durante os protestos e luta por direitos civis, a mídia teve papel 

fundamental, mesmo transmitindo o discurso da elite branca dominante, pois contribuiu 
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para dar visibilidade aos movimentos promovidos pelos negros. As narrativas tornaram-

se o clamor dos negros para que a verdade dos fatos não fosse ocultada na história da 

nação e houvesse a garantia de direitos civis e igualdade social para os negros americanos. 

Outro bom exemplo, sobre memórias silenciadas, é o da antropóloga indiana 

Veena Das (1995), que concentra seu trabalho em observar como as mulheres que tiveram 

seus corpos violados durante a Partição da Índia lutam para afirmar sua dignidade e 

sobreviver perante uma sociedade que as vê como impuras, sobretudo no meio familiar. 

Durante os tumultos generalizados da Partição da Índia, mulheres de ambos os lados, do 

Paquistão e da Índia, foram raptadas e violentadas sexual e moralmente, foram 

convertidas forçadamente ao Islã ou ao Sikhs, tiveram filhos de seus raptores e foram 

forçadas a se casar com eles. As repercussões que tais eventos ocasionaram na vida das 

pessoas e, consequentemente, na estrutura das famílias foram tão extremas que os seus 

chefes políticos tiveram que promover, através de longos debates, soluções para conter o 

problema. Os dois lados fizeram um acordo que visava ao não reconhecimento dos 

casamentos realizados sob essas condições, garantindo a essas mulheres a possibilidade 

de se libertarem do casamento indesejado e comprometendo ambos os lados (Índia e 

Paquistão) em devolvê-las às suas famílias. 

No entanto, embora o Estado Indiano promovesse a recuperação dessas 

mulheres, nas relações sociais indianas existia um código de honra e vergonha ao qual 

elas estariam sujeitas na esfera doméstica. A mulher que casa com um estrangeiro, tem 

relações sexuais ou engravida, mesmo em caso de violência sexual, é considerada impura 

e torna-se o símbolo de vergonha para sua família. A partir dessa ideia, as mulheres 

carregam consigo esta “marca da vergonha” e convivem com o estigma de seus próprios 

familiares. Nestes casos, para a família, seria melhor que a mulher tivesse se suicidado a 

ter de sujar a honra dos membros da  família ao ser  violentada por um estrangeiro. Veena 

Das conta que, em certos casos, a mulher até recebe a ajuda de um parente próximo para 

cometer suicídio e não ter a honra da família destruída (Das, 1995). As mulheres que 

resolvem voltar para o seio familiar são obrigadas a ouvir ofensas e aceitá-las sem 

discutir, pois nada lhes resta do que aceitar a sua condição. É como se ela fosse culpada 

por ter manchado a honra da família e não ter feito o sacrifício heroico de ter escolhido o 

suicídio. Das frequentemente ouviu esse tipo de narrativa, tanto de mulheres que sofreram 

tal violência, quanto de seus familiares. Essas narrativas eram carregadas por um cuidado 

em relação à própria honra, sobretudo no discurso dos homens. 
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A ideia de que a vida era uma encenação calculada, e de que a honra 

(izzat) tinha de ser preservada, por meio de um especial cuidado com narrativas 

acerca da própria família em locais públicos, era, de fato, parte da retórica da 

vida. “Diniya ki Kayegi?”— o que dirão os outros?-, “Logan dizaban kis NE 

pakadihai?—a honra de cada um está em suas próprias mãos—, todas essas 

exortações que temperam as conversas cotidianas se referem não apenas a um 

comportamento culturalmente apropriado, mas também ao controle sobre a 

própria narrativa. (Das, 1999: 33) 

 

Porém o que Veena Das traz à luz é que essas mulheres não eram passivas diante 

desta violência da qual estavam sujeitas. De volta ao seio familiar, onde eram tratadas 

com hostilidade, essas mulheres, mesmo sem pronunciar alguma palavra a respeito, em 

suas atitudes mostravam coragem e dignidade. Como no caso de Manjit. 

Manjit tinha sido raptada durante a Partição e depois recuperada pelo exército 

indiano. Como seus pais foram mortos pelo exército indiano, ela, após ser resgatada, foi 

morar com o irmão de sua mãe, que tratou rapidamente de arranjar-lhe um casamento 

com um parente distante, muito mais velho. Após o casamento, Manjit enfrentou muitas 

dificuldades com o marido: precisava lidar com as suspeitas sobre ela ter sido violentada; 

de que o esposo tivesse sido usado, casando-se com uma moça desonrada; de que 

supunham sua condição de ex-amante de um muçulmano. A autora ressalta que tudo isso 

não era verbalizado, mas comunicado de forma indireta. E Manjit, por sua vez, “ia 

ouvindo em silêncio, ia aguentando”. O episódio a seguir mostra bem como eram essas 

tensões no interior das famílias: 

 

Eu costurei a língua, não protestava nem mesmo quando eles diziam 

coisas boas-más sobre meus pais e meu mama (irmão de sua mãe). Mas uma 

coisa é certa, ele nunca levantou as mãos para mim. Minha saas ( mãe do meu 

marido) disse que eu era descabidamente orgulhosa; o que há para se orgulhar 

na vida de uma mulher, ela dizia; a mulher come os restos do marido. “Manji, 

asitanrotikhandehaan”. Mãe, mas comemos pão, eu disse. Ela ficou tão brava 

que não falou comigo durante dois dias. (Das, 1999: 34) 

 

Das explica que essa batalha de palavras acontecia todos os dias na vida familiar 

de muitas mulheres. Ao usar o plural “nós”, Manjit sugeria que ela pertencia a uma 
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comunidade de mulheres que comia pão, e sua saas (mãe do seu marido) à comunidade 

das que comiam os restos, como afirmava a mãe de seu marido. A imagem cultural de 

subordinação das mulheres pode ser entendida de várias maneiras. A autora relata outros 

episódios na vida de Manjit, mas não se faz necessário aqui. Contudo, o que Das quer nos 

mostrar, através da atitude de Manjit, é que a mesma encontrava uma saída para lidar com 

as humilhações da parte dos mais poderosos e, em suas narrativas, sempre explicava que 

o tempo daria conta de colocar as coisas no lugar. Das não vê em Manjit  

 

(...) uma mulher passiva que esperava simplesmente as coisas 

mudarem, mas percebeu uma luta imensa para escapar da posição narrativa 

que lhe é atribuída por atores mais poderosos – seu marido e sua sogra. Seu 

marido, apesar de agressivo e violento, parece não ter conseguido ser realmente 

o “autor” da sua história. (Das, 1999: 36) 

 

Das argumenta que esse é o tipo de leitura que se alcança ao ouvir a história 

contada por vários sujeitos envolvidos, o que permite ao pesquisador ter uma história com 

uma narrativa completa e chegar a uma análise mais ampla e diversificada dos fatos 

ocorridos. 

Ao passar pelas ideias dos autores aqui analisados e mencionados, percebemos 

como as narrativas das pessoas que viveram um grande evento na história da humanidade, 

sobretudo àquelas que sempre estão do lado subalterno da história, podem proporcionar 

novos olhares. Vimos também que as narrativas podem ser instrumento de afirmação da 

identidade e luta por direitos civis, como nos mostra Ron Eyerman. 

Em Pollak, entendemos que a memória nacional, ou seja, a memória oficial, é 

impositiva e pode proporcionar efeitos negativos sobre as identidades das pessoas quando 

é trabalhada só do ponto de vista do dominador. Concordando com o pensamento de 

Pollak, abordarei o self deteriorado dos “negros da Rasa”, consequência de um passado 

do qual estavam em posição vulnerável, como escravos em terras estranhas e a luta para 

afirmar sua humanidade diante dos brancos ao ser tratado com hostilidade ou mesmo para 

ser percebido nos lugares. 

Veena Das nos dá outro exemplo claro, através das mulheres que tiveram seus 

corpos submetidos a vários tipos de violência e humilhações, durante a Partição da Índia, 

e como essa memória continua viva durante as relações entre as pessoas, sobretudo no 

meio familiar. A autora mostra-nos a forma que essas mulheres, ainda que humilhadas, 
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podem por si mesmas serem sujeitos de sua própria história, como no relato sobre a 

história de Manjit. 

Nas últimas décadas, historiadores e cientistas sociais têm valorizado a memória 

de pessoas comuns referentes a experiência de eventos marcantes na história. Esse é o 

caso de Pollak, que discute a memória ou história oficial que se contrapõe à memória e 

história contada e vivida pelos sujeitos que passaram por uma experiência marcante na 

história. Também podemos destacar a discussão que a antropóloga indiana Veena Das 

traz ao falar sobre eventos críticos que marcam profundamente as subjetividades das 

pessoas e que permanecem silenciados nas ações, posturas e atitudes de quem sofreu tal 

experiência, como as mulheres estupradas durante a guerra entre Índia e Paquistão, na 

qual homens religiosos, de ambos os lados, as sequestravam e estupravam a fim de causar 

a desonra às famílias de seus inimigos. Eventos críticos têm acontecido em todas as 

sociedades ao longo da história da humanidade, e as pessoas que se encontram em 

posições subalternas na hierarquia das sociedades são as que mais sofrem em tais eventos. 

Na América e na África, o evento crítico que marcou as subjetividades dos povos 

indígenas e africanos foi a colonização de seus países pelos europeus. Fato que deixou 

marcas profundas nessas sociedades, em suas memórias e na subjetividade dos seus 

descendentes, coisas que perduram até hoje em forma de desigualdades sociais e racismo.  

A história oral tem contribuído para desvendar novos olhares e pontos de vista, 

principalmente naqueles que se encontram em posição subalterna. Para entender como a 

construção da memória pode ser fundamental para o posicionamento político de grupos 

descendentes de africanos escravizados, na sua luta por direitos territoriais, relatarei na 

próxima seção deste capítulo, um breve historio sobre o processo de urbanização e 

especulação imobiliária da cidade de Armação dos Búzios e a construção da sua imagem 

como produto turístico, que silencia a história, a memória e identidades locais. 

Contudo podemos ver que a memória, quando bem usada e instrumentalizada por 

seus atores, pode ser uma grande aliada na reconstrução de sua própria história, para 

desvendar os abusos da história oficial e descentralizar o foco sobre os dominantes. 

Quando a memória silenciada toma o espaço público através da reivindicação de direito 

por grupos estigmatizados como os quilombolas e indígenas no Brasil, estamos então 

diante de uma arena política que sempre existiu na história da humanidade: dominador 

versus dominado. Enquanto o dominado está em silêncio, o dominador pode descansar, 

mas, quando aquele resolve “gritar” sobre a verdade dos fatos que trazem com seu 

coletivo, o seu lado da história, instala-se a construção social de um trauma cultural e o 
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triunfo de uma memória, de uma identidade subestimada até então, e ocorre a ruptura com 

a violência simbólica subjacente à dominação. 

 

2.2 A formação do município e o silenciamento da memória local: urbanização, 

turismo e especulação imobiliária. 

“Quando os empresários chegaram aqui, já achou nós o povo negro aqui” 

(Dona Uia20 em 18 de setembro de 2013, em uma reunião com o INCRA em 

Búzios)  

O bairro da Rasa é um bairro situado na periferia, na parte continental do 

município de Armação dos Búzios (cf. Mapa do Município de Armação de Búzios – 

Divisão por Bairros). Búzios era distrito de Cabo Frio até ser emancipado em 1995. 

Búzios é conhecida mundialmente por suas belas praias, inclusive a Praia da Rasa, mas é 

exatamente essa imagem, produzida com um fim capitalista, para o ramo comercial e 

imobiliário, que faz da cidade um lugar de turismo apenas, o que será criticado ao longo 

desta seção em que escreverei sobre a história da Rasa e das pessoas que dela descendem.  

A história oficial de formação do município de Armação dos Búzios tem ignorado 

um passado muito significativo das famílias negras daquele lugar, ocasionando certo 

silenciamento dessa memória, em detrimento das imagens que foram produzidas pelos 

idealizadores da cidade. Sobre o silenciamento da memória, refiro-me aos descendentes 

de africanos que foram escravizados naquela região e hoje lutam para que seus direitos 

de posse das terras, das quais foram expulsos, sejam reconhecidos.21 Segundo 

verificamos, em alguns locais e pelos próprios depoimentos dos moradores de Búzios que 

acompanharam o processo de emancipação, é fácil verificar que, desde o projeto pensado 

pelos arquitetos e governantes, a cidade foi imaginada para atrair turistas estrangeiros e 

investidores do ramo comercial e imobiliário. Essa reflexão aparece muito bem na 

dissertação de mestrado em Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, sob o título 

Búzios: Estética, poder e território, da autora Mariana de Aquino Parreira Xavier, em 

cujas páginas há um panorama histórico de como aconteceu o processo de urbanização 

                                                           
20 Carivaldina Oliveira da Costa, líder quilombola da Rasa, reconhecida no movimento quilombola 

nacional. 
21  Os remanescentes quilombolas reivindicam o direito à reocupação das posses de suas terras da qual 

foram expulsos, baseados no Art. 68 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da CFB/88. 
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do referido município e análise da produção da imagem turística do lugar. A autora, em 

sua análise, mostra o processo de modernização de Armação dos Búzios, ressaltando que, 

quando se fala em urbanização, o sentido que os governantes e planejadores urbanos 

procuram trazer ao imaginário popular é o de que esse é um processo de modernização. 

Xavier (2006) descreve como essa elite dominante procura usar os diversos momentos 

históricos, pelo qual o local passou, para construir uma história que chamasse a atenção 

dos turistas internacionais e como, a partir dessas histórias, buscou-se construir uma 

imagem baseada a partir da visita da atriz francesa Brigitte Bardot, excluindo todo o 

passado rural da região com o objetivo de inculcar no imaginário social uma ideia de 

cidade sofisticada. Sobre o conceito de modernização da cidade de Búzios, Mariana 

Xavier faz a seguinte reflexão:  

Trata-se, na nossa perspectiva, de um tipo de modernização que parte de 

um dilema inscrito, por um lado, na busca da identidade local como mecanismo 

estratégico para formatação de uma imagem peculiar de cidade e, por outro lado, 

na ruptura de certas práticas sociais e econômicas estruturantes de identidade 

historicamente construída. Essa visão do moderno, como percebemos, não rompe 

completamente com as raízes do local, mas prepara a reinvenção seletiva e 

excludente da história do lugar. (Xavier, 2006: 47)  

A elite empresarial e política impõe no imaginário das pessoas um conceito de 

modernidade que não condiz com o modo de vida dos nativos do lugar. O urbanismo diz 

para esses indivíduos o que não é moderno, ou seja, seus modos de vida e tradições não 

são valorizados por não se moldarem aos padrões de vida urbanos que, no caso de Búzios, 

esteve focado em aparentar um padrão de elite, de consumo, ao divulgar Búzios no 

turismo internacional como a Saint Tropez do Brasil22 (Xavier, 2006). Esse tipo de 

intervenção provoca um dano irreversível nas subjetividades de seus cidadãos, que têm 

de aprender a se adaptar a um novo padrão de vida que os leva, muitas vezes, a abrir mão 

de sua memória e identidade para se encaixar em uma nova organização social.  

 

                                                           
22  Saint Tropez é um balneário localizado na França. Sobre identidade hegemônica refiro-me ao sentido 

que a autora Mariana Xavier atribui à produção de uma identidade única que os idealizadores da identidade 

de Búzios reduziram a um atrativo turístico na qual todos os moradores deveriam se submeter e se 

identificar e que estava sendo imposta por essa elite. Tal imagem pode ser percebida e observada nos sites 

imobiliários e de pousadas em Búzios. 
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Mapa do Município de Armação de Búzios – Divisão por Bairros. 

Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Armação de Búzios – 2003. 

 

Na organização do espaço da cidade, a construção de uma “imagem social” e de 

uma “identidade” para o novo município foi o quesito principal considerado pelos 

administradores da cidade e os idealizadores, principalmente o arquiteto Otávio Raja 

Gabaglia e empresários do ramo imobiliário como José Bento Ribeiro Dantas, que 

pensaram em Búzios para ser um lugar de “identidade hegemônica” (Xavier, 2006). Foi 

José Bento Ribeiro Dantas quem começou a trazer pessoas da alta elite carioca e 

estrangeiros e a hospedá-los em sua casa, em Manguinhos, divulgando Búzios. Foi 

construído um pórtico para indicar a entrada de Búzios, ou seja, a cidade iniciaria no 

bairro de Manguinhos e Geribá, indo até a Armação. Porém, geográfica e oficialmente, a 

entrada de Búzios é a Rasa. Os moradores negros da Rasa veem nesse pórtico o símbolo 

da segregação racial, pois a intenção de sua construção era mostrar que o que vinha antes 

do pórtico seria periferia, lugar de pobres, os negros. Procuraremos então concentrar a 

discussão em torno do processo de urbanização do bairro da Rasa que, nas últimas 
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décadas, passou a ser ocupado por muitas pessoas “de fora”, como diz Dona Uia, a 

principal personagem do movimento quilombola local.  

A Rasa é assim nomeada em consequência de possuir, em suas imediações, uma 

praia bem singular com águas de nível muito raso. Podemos adentrar neste mar e andar 

muito ainda com as águas nos joelhos. Embora seja considerado um bairro da periferia, a 

Rasa é um lugar que possui um histórico relacionado à escravidão, afinal, navios negreiros 

clandestinos aportavam nessa praia trazendo africanos para serem escravizados na 

fazenda Campos Novos.23Hoje, existem várias famílias quilombolas distribuídas por toda 

essa área. Sobre essa intervenção psicológica do urbano na vida das pessoas ali, na Rasa, 

reporto-me a Simmel, em seu texto “A Metrópole e a Vida Mental”: “Os problemas mais 

graves da vida moderna derivam da reivindicação que faz o indivíduo de preservar a 

autonomia e individualidade de sua existência em face das esmagadoras forças sociais, 

da herança histórica, da cultura externa e da técnica de vida”. (Simmel, 1973:11)  

Analisando as considerações feitas por Simmel, observamos que, embora as 

influências do modo de vida urbano tenham ocasionado uma mudança no ritmo de vida 

das pessoas, não conseguiu extinguir por completo as formas de sociabilidade entre eles, 

pois, devido a essa grande rede familiar herdada dos tempos da escravidão24, quando “só 

havia os negros” naquela região, a maneira familiar como interagem uns com os outros 

(frequentando a casa; sabendo sobre a vida de todas as pessoas; partilhando cumprimentos 

efusivos...) ainda persiste. Embora tenha se efetivado uma urbanização no município de 

Armação dos Búzios, o mesmo não possui as características das grandes metrópoles, pois 

“os objetivos de formação desta cidade foi a de se criar um lugar de especulação 

imobiliária para a elite construir suas casas de veraneio e um atrativo turístico, algo que 

chamasse também a atenção da elite estrangeira” (Xavier, 2006).  

                                                           
23 Sobre a história do tráfico ilegal de escravos no antigo Cabo Frio, centrada em personagem importante 

da atividade negreira na região, José Gonçalves, e na memória dos descendentes de escravos da Rasa; ver 

Accioli 2012. 
24 É importante citar as novas abordagens sobre o período pós-abolição que estudaram os processos de 

formação de redes de parentesco e de espaços autônomos de produção entre os escravos nas fazendas, ou 

seja, de um campesinato negro. Maior atenção foi dada a desestruturação da ordem escravocrata durante o 

século XIX, o impacto da legislação (sexagenário, ventre-livre, proibição do tráfico) e suas repercussões 

nas relações cotidianas entre senhores e escravos, e a formação de comunidades negras rurais no final da 

escravidão e após a abolição que constituem atualmente a base dos movimentos de re-enquadramento da 

memória nos contextos de apropriação coletiva da categoria constitucional de “remanescentes de 

comunidades de quilombo” para garantir, em situações de conflito fundiário e socioambiental como 

também de interlocução com o Estado, a promoção e proteção a formas de organização social e 

territorialidades específicas (Rios & Mattos, 2005; Mattos, 2006). Sobre a formação de redes de parentesco, 

história e memória da escravidão em Cuba, ver: Barcia, 2009a. 
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Mesmo com a urbanização e todos os seus mecanismos excludentes, ainda existe 

um imaginário rural na memória dos mais velhos. Os moradores mais antigos da Rasa 

afirmam que, durante muitas décadas, eles viviam isolados ali e raramente vinha alguém 

“de fora” para aquela região. Afirmações como “aqui era só mato” são comuns entre os 

relatos dos mais velhos, bem como as histórias de assombrações tão presentes em suas 

memórias. Todas essas histórias são explicadas por eles pelo fato de ser uma região de 

mata fechada. Dona Eugênia, que era parteira e rezadeira, contava que, quando saíam para 

trabalhar na roça, tinham de levar latas para fazer barulho e espantar as onças. Também 

é frequente, entre esses mais velhos, o fato de todos eles terem visto o “boitatá” que, 

segundo eles, “era uma bola de fogo, tipo um peru com rodas que vinha na nossa direção”. 

Essas histórias continuam vivas entre aqueles que estão na faixa etária entre os 60 e 100 

anos.  

Também cabe ressaltar que, na Rasa rural, tudo o que era produzido (farinha nas 

casas de farinha, café, banana, feijão e outros legumes e hortaliças) em suas roças era para 

a subsistência do grupo e, quando sobrava alguma coisa, eles trocavam nos “armazéns” 

em Cabo Frio ou entre eles. Sobre essa forma de economia, Simmel ressalta que, com a 

chegada da metrópole, o comércio resume-se ao dinheiro. O que antes era marcado por 

companheirismo e afetividade entre os membros passou a simplesmente desaparecer com 

o processo de expulsão de suas terras e a submissão ao trabalho assalariado e mal 

remunerado nas casas de veraneio. As pessoas precisam incorporar um novo modo de 

economia social que lhes é imposto.  

A economia do dinheiro domina a metrópole; ela desalojou as últimas 

sobrevivências da produção doméstica e a troca direta de mercadorias; ela reduz 

diariamente a quantidade de trabalho solicitado pelos clientes. (Simmel, 1973: 

14)  

Essa economia do dinheiro, a qual Simmel se refere, foi imposta pelos empresários 

do ramo imobiliário e reduziu a vida tranquila daquelas pessoas a uma servidão em seus 

empreendimentos, colocando em risco de silenciamento e ocultação seus modos de vida 

e códigos de conduta relacionados a uma ancestralidade africana. A metrópole acabou 

por causar nos indivíduos estímulos nervosos ocasionados por incitações externas que 

afetaram o interior das pessoas, “sua vida mental”. Os mais velhos sentem falta do tempo 

em que “não se matava ninguém” e onde as pessoas morriam apenas de velhice. Cabe 
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ressaltar também o processo de expropriação das terras que retirou as bases de 

sustentabilidade econômica, social e cultural das famílias negras da Rasa.  

A Rasa passou a ter uma “certa” visibilidade pelas pessoas de fora a partir da 

década de 50, quando determinadas obras vieram a mudar o ritmo de vida das pessoas. 

Porém essa visibilidade foi muito superficial, pois os turistas tinham a Rasa como “um 

lugar na estrada” que levava até Búzios. Para entendermos esse processo de descoberta 

de Búzios pelos de fora e sua divulgação, proponho seguirmos a análise feita por Mariana 

Xavier. Baseada em documentos oficiais da prefeitura local e publicações de jornais que 

acompanharam o processo na época, a autora nos fornece a informação de que, na década 

de 50, foram abertas estradas que facilitaram o acesso à Região dos Lagos e também a 

construção da primeira casa de veraneio, propriedade de José Ribeiro Dantas. As estradas 

são:  

A rodovia litorânea Niterói - Campos dos Goytacazes executada pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Implantação da primeira estrada/ 

Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Esta última uma ação implementada pelas 

famílias Sampaio e Ribeiro Dantas. (Xavier, 2006: 52)  

Durante esta década acontece simultaneamente na Rasa, segundo o relato dos mais 

antigos, um fato muito peculiar na história de vida das pessoas do lugar que afetou para 

sempre as histórias de vida destes indivíduos: trata-se do processo de expulsão de suas 

terras através de grilagem e boicote aos seus meios de sobrevivência, como soltar bois 

bravos em suas roças ou ameaças de morte por parte dos fazendeiros. Na memória das 

famílias da Rasa, existe a história de Seu Guilherme que resistia a essas investidas, 

atirando nos bois que chegavam para invadir as casas de sua família situadas no Morro 

Arpoador. Nessa mesma década, de 50, começam os investimentos no ramo imobiliário 

no município de Búzios pela empresa Odeon, dirigida pelas filhas do antigo fazendeiro 

Eugenne Honold (Xavier, 2006: 25-26), um imigrante alemão que, durante a década de 

20 a 40 possuía as terras da antiga fazenda de Campos Novos e comandava uma vasta 

plantação de bananas, na qual os descendentes de escravos trabalhavam em regime de 

arrendamento. O nome deste fazendeiro aparece sempre na memória dos mais antigos ao 

se lembrarem do tempo em que aquela região era rural. Dona Eva lembra-se dele e 

confirma as informações que estão descritas no Relatório Antropológico da Comunidade 

Remanescente de Quilombo da Rasa: “abria a cancela para ele (Honold) passar com o 
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carro... ele sempre me dava uma moeda. (...) ele tinha mulher e duas filhas” (Luz, 2007: 

53) 

No Morro do Arpoador, na Rasa, moravam famílias provenientes da escrava 

Leopoldina, como relata a senhora mais antiga da Rasa. Esse local é palco de muitas 

histórias, como a de ter sido realmente um lugar para onde os escravos da fazenda Campos 

Novos fugiam, pois o lugar fornecia-lhes todo espaço adequado para que sobrevivessem 

sem ser perturbados, com uma vegetação que proporcionava perfeito esconderijo e a 

localização perto do mar, o que facilitava o acesso à pesca. Passada a escravidão, os ex-

escravos desceram para o lugar onde hoje fica a Praça da Rasa, para dançar o jongo, como 

lembra dona Eva: “Eram os velhos que dançavam, e as mulheres rodavam, rodavam com 

aquela saia e batiam o tambor e gritavam ehh! Nossa! Era uma festa só!” (Entrevista com 

dona Eva, Rasa, 23/12/2013).  

Próximo do morro do Arpoador, bem ao lado, está o Mangue de Pedras, lugar 

também muito importante na memória dos mais velhos, um lugar onde os escravizados 

extraíam alimentos para sua sobrevivência. O mangue, ainda hoje, é tradicionalmente 

frequentado pelas famílias para pescarem siri, peixe, corondó e outros recursos naturais 

do lugar. A pesca, atualmente, é mais um elemento da identidade quilombola do que uma 

atividade de sobrevivência, pois, segundo os mais antigos naquela região, “tinha peixe 

em abundância, o peixe a gente pegava até com a mão. Mas agora não é mais assim...” 

diz um dos moradores (Almeida, 2013). Na outra extremidade do Morro do Arpoador, 

está o local conhecido como Ponta do Pai Vitório, local onde o navio negreiro aportava 

para desembarcar os africanos clandestinamente.  

A Vila Verde é onde nasceram alguns dos mais antigos moradores da Rasa, como 

dona Eva, hoje com seus 105 anos de idade. Todos se conheciam, segundo os mais 

antigos: dona Uia, dona Eva, dona Lúcia, senhor Natalino e muitos outros. Todos são 

unânimes em afirmar que “a Rasa toda só tinha a gente, os pretos”. “Não tinha ninguém 

de fora aqui, só a gente. Por isso que casava primo com prima, pois não tinha ninguém de 

fora” (Entrevista com dona Uia, Rasa, 30/12/2013).  

Também faz parte da memória dos quilombolas a fazenda Piraúna. Nessa fazenda, 

ainda existem as ruínas de uma senzala e, segundo o senhor Natalino, “tinham correntes 

grandes e grossas quando eu entrava para brincar lá com meus irmãos e primos. Tinha 

também aquele negócio de castigar os escravos, onde ele tinha que colocar as mãos e a 

cabeça em um buraco na madeira” (Entrevista com senhor Natalino, Cabo Frio, 

02/03/2013).  
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LUGARES DE MEMÓRIA QUILOMBOLA. 

 

Fazenda Piraúna. Foto: Acervo LEMSTI. 

 

 

Praia Rasa: Desembarque de escravos. Foto: Acervo LEMSTI. 

 

 

Ponta do Pai Vitório: Desembarque de escravos. Foto: Acervo LEMSTI. 
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Os negros da Rasa moravam em toda essa região e tinham suas roças também 

distribuídas em várias partes desse território. As famílias espalharam- se naquele lugar 

após a abolição da escravatura, e tiveram que continuar pagando arrendamento das terras 

para os donos da fazenda, como lembra o senhor Natalino sobre seu pai, senhor Aspino, 

que remunerava arrendamento das terras onde ocupava. Sobre sua mãe, Eugênia, parteira 

e rezadeira, o Sr. Natalino afirma que “minha mãe sempre contava que sua família tinha 

sido pega no laço”. Outros mais velhos também se lembram do tempo em que tinham que 

reembolsar com trabalho o arrendamento das terras aos fazendeiros. Histórias como essas 

deveriam ser mais exploradas no espaço escolar. 

Nas terras dessas fazendas, passaram a ser criados bois pelos fazendeiros, que 

soltavam esses bois nas roças dos negros, com a finalidade de expulsá-los de suas terras. 

Entre os membros da família do senhor Natalino é muito conhecida a história de que seu 

pai, Aspino, ao retornar de um dia de trabalho na roça com dois de seus irmãos, Adalton 

e Aristides, encontraram-se com um “boi muito bravo no caminho” e, enquanto seus 

irmãos correram, ele não conseguiu fugir, ficou na frente do boi, deu murros no nariz do 

bicho, agarrou em seus chifres e mordeu o nariz do animal, que fugiu em seguida. Dona 

Eva também conta sobre a vez em que teve de enfrentar um boi quando voltava do 

trabalho com sua filha Uia nas costas. Esmurrou o boi até que ele fugisse. A história de 

enfrentamento aos bois é muito comum na memória dos mais velhos, fatos que marcam 

o momento em que foram expulsos de suas terras pelos fazendeiros. Há também casos 

onde esses mais antigos tiveram de trocar suas terras por alimentos, pois, com suas roças 

sendo invadidas por bois, e às vezes até sendo queimadas, acabavam cedendo às pressões 

como forma de sobreviverem. Com a escassez de alimentos, provenientes dessas 

tentativas de expulsão, os descendentes dos negros escravizados começaram a se 

concentrar, limitando-se a um mesmo local ou, então, a migrarem para outras cidades 

próximas, em busca de melhores condições de vida.  
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Sede da Antiga Fazenda Campos Novos. Foto: Acervo LEMSTI. 

Esse passado rural, relacionado a uma memória de escravidão, ainda se faz muito 

presente entre os mais antigos moradores da Rasa. Por se tratar de uma história onde os 

atores passaram por um grande sofrimento, alguns, como o Senhor Natalino, preferiram 

ocultá-la, não transmitir a seus descendentes, simplesmente não tocar mais no assunto, ou 

se lembrar apenas das coisas boas que lhes faziam se sentir bem, como, por exemplo, 

vencer os bois que os atacavam ou a alegria das festas que aconteciam por lá, como o 

jongo, que era dançado pelos escravos, como bem lembra dona Eva:  

“Era uma alegria e uma gritaria só! Uma festa! Os escravos desciam do 

morro do arpoador para dançarem o jongo. As escravas com aquelas saias 

rodadas.... Ih era muito bonito! Minha mãe não dançava não, mas eu gostava de 

dançar e olhar. Acabou porque eles foram morrendo aí não teve mais” (Entrevista 

com dona Eva, Rasa, 23/12/2013).  

O local onde acontecia o jongo, segundo dona Eva, ficava onde hoje é a Igreja 

católica, na Praça da Rasa. Relatos como esse permanecem vivos na memória desses mais 

velhos e estão se perdendo na geração atual. São importante tais relatos para a 

compreensão dos impactos sociais, psíquicos e econômicos que a urbanização ocasionou 

na vida dessas pessoas e de seus descendentes. Uma urbanização impulsionada pela 

especulação imobiliária.  
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Quanto ao processo de reflexão sobre a expansão pecuária em terras que outrora 

eram usadas para o cultivo depreendemos que  

Esse artifício tem como finalidade a desocupação das áreas por seus 

moradores, visto que a ação do gado nas roças é devastadora, já que destrói por 

completo e, portanto, aniquila os meios de sobrevivência de quem delas dependem. 

(Luz, 2007: 59)  

Também considero relevante destacar uma citação feita por Andréa Franco Luz, 

no Relatório Antropológico, sobre “os efeitos ocasionados por essa substituição de 

atividade econômica” (Luz, 2007):  

O capim inviabiliza, por muitos anos, a utilização agrícola da terra e 

permite garantir a inviolabilidade do terreno, geralmente de extensão muito 

superior às possibilidades de seu emprego econômico ou de controle de sua 

integridade por parte do proprietário; gera para este, sem ônus de qualquer 

espécie, condições de legitimação do acesso ao crédito bancário subsidiado 

orientado a projetos agropecuários, mesmo que o projeto não seja 

implementado. (Carvalho e Doria, 1995:81. Apud Luz, 2007: 59).  

As citações expostas acima, nos conduzem ao entendimento do surgimento de 

vários episódios de conflito com o gado, que aparecem nos relatos dos moradores 

quilombolas mais antigos da Rasa.  

As áreas a que se remete a história dos quilombolas estão sendo hoje reivindicadas 

por eles a fim de recuperarem o território de onde foram expulsos. É impossível analisar 

o contexto urbano da Rasa sem se preocupar com a situação étnico- racial. Toda a 

dinâmica do território da Rasa nos remete a memória de um passado escravista vivido 

pelos antepassados dessas pessoas.  

Os mais velhos da comunidade negra da Rasa preservam a memória da 

escravidão na Fazenda Campos Novos, da permanência nas terras que 

ocupavam, depois da abolição, através de pagamento em dias de trabalho e da 

expulsão com a venda e fragmentação da grande propriedade fundiária para uma 

área de Búzios que se tornou periférica e estigmatizada como bairro de negros 

em contraste com a Armação, onde se concentraram os pontos turísticos, hotéis, 

pousadas e casas de veraneio. (Peres, 2012)  
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A presença de gente de fora no território de Búzios não é recente e está 

configurada de maneiras diferentes ao desenrolar de sua história, podendo ser confirmada 

através dos relatos de vida das pessoas mais antigas. A presença estrangeira existe desde 

o tempo da colonização do Brasil, quando os colonizadores exploravam tanto o território, 

quanto a mão de obra humana através da escravidão. O que posso observar da relação dos 

quilombolas da Rasa com os “de fora” ao longo do tempo é que foi estabelecida uma 

condição de submissão a esses outsiders que se apropriaram material e simbolicamente 

do lugar, impondo-se como portadores de uma cultura superior (supostamente mais 

moderna e sofisticada), menosprezando o modo de vida, a memória e a identidade locais. 

Investimento simbólico e econômico da paisagem, que através da sua valorização 

capitalista configura um mercado fundiário urbano altamente especulativo, ligado a 

processos simbólicos de transformação do local em mercadoria turística (Marx, 1983).  

O processo atual de consolidação da expropriação fundiária dos remanescentes da 

Rasa, que impede a retomada das suas terras, remete a especulação imobiliária 

incentivada pelo turismo. No caso do turismo, podemos falar de uma exclusão ao lazer e 

de uma inclusão marginalizada em postos de trabalho menos remunerados para os jovens 

quilombolas da Rasa. Sobre este fato da exploração manter o mesmo caráter colonial, 

podemos nos remeter a Marx em seu Texto O 18 Brumário: “Hegel observa em uma de 

suas obras que todos os fatos e personagens na história do mundo ocorrem, por assim 

dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira como tragédia, a segunda 

como farsa”. (Marx, 1974: 335).  

No primeiro momento da história, os negros da Rasa eram escravizados pelos 

senhores proprietários das fazendas, que eram europeus. Num segundo período, após a 

abolição da escravatura, a exploração passa a ser em forma de arrendamento, pagando 

pela terra com dias de trabalho. Agora, numa nova ocasião, a exploração é realizada a 

partir da especulação imobiliária por grupos empresariais, criando um mercado de 

trabalho nas casas de veraneio ou nos hotéis, muitas vezes na informalidade, com má 

remuneração e etnicamente estigmatizado: caseiros, empregadas domésticas, copeiras, 

cozinheiras, marceneiros, pedreiros...25; é o desrespeito à reivindicação da terra dos 

quilombolas numa nova forma de expropriação de suas terras. Podemos ver a especulação 

                                                           
25 Quando jovens negros da Rasa que tem instrução escolar de nível superior se apresentam em hotéis ou 

empresas em Búzios para trabalhar nas suas áreas de formação, são muitas vezes vistos com espanto e 

indagados se procuram emprego como cozinheiros, copeiros, zeladores ou outros postos mal remunerados.  
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imobiliária na Rasa (parafraseando Marx) como drama, tragédia e farsa. Nesse caso, não 

é uma farsa que recorre a grandes e heroicos personagens e acontecimentos passados para 

se legitimar no presente, mas que busca apagar um passado e um presente (leia-se 

memória, identidade e territorialidade quilombolas) considerados como atraso e obstáculo 

à modernização capitalista e à afirmação do município como um balneário sofisticado e 

cosmopolita.   

A “turistificação” do município excluiu a Rasa da imagem paradisíaca de lazer e 

descanso dos ricos brasileiros e estrangeiros e a subordinou, dentro desse reordenamento 

social do espaço urbano, integrando-a como bairro periférico. O centro desse espaço 

urbano reordenado pelo turismo é a Armação, mas a especulação imobiliária vem se 

expandindo até a Rasa. Um sintoma deste processo é o aumento da implantação de 

condomínios de luxo (construídos ou projetados) e o aumento das lojas comerciais 

dedicadas à venda de material de construção.26  

Em discussões recentes com a Associação Quilombola da Rasa, a prefeitura 

demonstra interesse de construir um “Museu Quilombola” com ideias previamente 

definidas do que seja a cultura quilombola e com o objetivo de inserir a Rasa no roteiro 

turístico da cidade, é de se esperar que haja pouca participação dos quilombolas. O 

secretário de desenvolvimento urbano, H. A., chegou a declarar publicamente no “Jornal 

dos Búzios”, de 3 de agosto de 2015,27 que essa secretaria pretende “apostar na vocação 

turística da Rasa” chegando a fazer declarações, neste mesmo jornal, que deixam 

transparecer a posição dos governantes com relação a questão da titulação do território 

quilombola: “Tem a questão do quilombola que queremos fortalecer, ao invés de ter 

terras para parcelar, queremos criar um equipamento cultural dos quilombolas, 

resgatar a casa de farinha, fazer um museu restaurante. Já enviei um ofício para o Incra 

solicitando informações”. O secretário, ainda faz menção à Praia Gorda que já teve 

empreendimentos embargados por causa de denúncias feitas pelos quilombolas e 

ambientalistas, sobre construções irregulares em suas imediações. Ele afirma ter 

conhecimento do cancelamento de tal licença e dos conflitos em torno do local28, porém 

afirma ser prioridade do prefeito a criação de um parque ambiental com uma abordagem 

de trabalho “urbanística, ambiental, social, cultural e econômica”.  

                                                           
26 Sobre a incorporação deste processo de turistificação como representação dominante, imagem oficial e 

enquadramento da memória de Búzios nas escolas, cf. capítulo 3. 
27 Estas informações foram adicionadas para a versão definitiva desta dissertação. 
28 É importante lembrar que o Mangue de Pedra faz parte da Praia Gorda. 
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Os fenômenos históricos vividos pelos quilombolas da Rasa: colonização, 

expropriação fundiária e atual especulação imobiliária nas terras reivindicadas, 

ocasionaram nas subjetividades das pessoas o que Erving Goffman denomina como 

estigma (Goffman, 1975). Nesta obra, Goffman classifica o estigma em três categorias 

distintas: corporal, moral e étnico. O estigma étnico, no qual estão inseridos os negros da 

Rasa, remete ao sentimento de submissão aos estrangeiros, que sempre os exploraram e, 

na atualidade, através da especulação imobiliária e turismo, ocasiona em muitos 

quilombolas uma passividade em relação a essa exploração, naturalizando o fato desses 

empresários construírem condomínios com um discurso voltado para a ampliação da 

oferta de emprego. O estigma, travestido na subalternidade dos negros aos estrangeiros 

ali na Rasa, segundo Goffman, seria uma construção social baseada nas interações que 

criam o estigma e constrói a subjetividade. O estigma, para Goffman, não é uma 

característica essencial da pessoa, mas produz uma luta pelo Self, pelo Eu, em ser 

reconhecido. A luta pela terra está enquadrada na valorização, recuperação do Eu, do Self 

negro e quilombola em Armação de Búzios.  

Nas escolas, as crianças, a partir da década de 80 (Xavier, 2006), estudavam junto 

com filhos de imigrantes argentinos, que hostilizavam seus modos de falar, sua origem 

social e especialmente por causa da cor das suas peles. Sobre as formas de interação 

étnico-racial, faremos referência à Escola de Chicago (Coulon, 1995), relacionando as 

interações dos estrangeiros com os moradores da Rasa, já no espaço urbano.  

Diferente do que aconteceu em Chicago, quanto a “assimilação dos imigrantes no 

espaço urbano”, ocasionando um desordenamento social e aumento do índice de 

marginalidade, em Búzios e mais especificamente na Rasa, pelo histórico da presença 

estrangeira no município, as relações se deram de maneira contrária. Aqui, os 

marginalizados e excluídos foram as pessoas do lugar.  

Uma organização social é um conjunto de convenções, atitudes e valores 

que se impõem sobre os interesses individuais de um grupo social. Ao contrário, 

a desorganização social, que corresponde a um declínio da influência dos grupos 

sociais sobre os indivíduos, manifesta-se por um enfraquecimento dos valores 

coletivos e por um crescimento e uma valorização das práticas individuais. A 

desorganização existe quando atitudes individuais não encontram satisfação nas 

instituições, vistas como ultrapassadas, do grupo primário. (Coulon, 1995: 34)  
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A nova organização social urbana do município de Búzios impôs os valores de um 

mercado turístico a um grupo que outrora possuía hábitos rurais e valores culturais que 

contradizem toda a impessoalidade e individualidade do modo de vida urbano. A 

desorganização se deu, então, a partir de valores raciais, pois a Rasa passou a ser um 

bairro excluído da modernidade, para que e o estrangeiro e sua cultura fossem 

supervalorizados numa cidade idealizada para recebê-los e fazer com que se sentissem 

num lugar exótico, ocultando a presença de descendentes africanos e de um passado 

ligado à escravidão. Portanto, a assimilação, ocorrida com os moradores da Rasa frente 

aos estrangeiros que vieram para se apropriar dos recursos locais, se deu sob uma lógica 

colonialista, na qual os negros se subordinam ao que lhes é imposto, que, no caso da Rasa, 

evidencia: a expropriação de seu lugar de origem, a imposição de uma cultura 

hegemônica, que exalta a sofisticação dos visitantes ricos e estrangeiros, e um novo modo 

de consumo do que antes podia ser produzido pelo próprio grupo para sua subsistência.  

A família rural é desorganizada pela erupção de novas práticas de 

consumo, de novos valores que modificam os comportamentos econômicos, ao 

passo que o indício da desorganização da comunidade é a ausência de opinião 

pública, que conduz a um declínio da solidariedade comunitária. (Coulon, 1995: 

36)  

Ao conversar com os quilombolas da Rasa, é possível notar os resquícios desse 

passado rural e em seus modos de interação, mesmo o local tendo sofrido um processo de 

urbanização acelerado. Sobre este fato, podemos nos remeter a Louis Wirth em seu texto 

intitulado “O urbanismo como modo de vida” (1973). Sua análise se enquadra 

perfeitamente para entendermos a maneira como o processo de expulsão das terras e o 

modo de vida urbano, que foi imposto a essas pessoas da Rasa, interferiram nos seus 

modos de vida e afetaram suas mentalidades a ponto de não quererem passar suas 

lembranças aos mais jovens.  

A cidade é produto do crescimento e não da criação instantânea, portanto 

as influências que ela exerce sobre os modos de vida não são capazes de eliminar 

completamente os modos de associação humana que predominavam 

anteriormente. Em maior ou menor escala, portanto, nossa vida social tem a 

marca de uma sociedade anterior, de folk, possuindo os modos característicos da 

fazenda, da herdade e da vila. (Wirth, 1973: 91-92)  
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No caso da Rasa, aqueles com a idade de até 40 anos, ainda se lembram das casas 

de farinha, onde trabalhavam para ajudar as famílias, ou da prática da pesca como modo 

de sobrevivência, sendo poucos os que ainda se dedicam a essa atividade na atualidade. 

A forma de interagirem entre família, como, por exemplo, chegar a qualquer hora na casa 

um do outro, chegar para o almoço sem avisar, ir às festas sem ser convidado, são hábitos 

de um passado, de uma interação social mais pessoal e próxima, marcada pelos laços de 

parentesco e vizinhança, ainda muito fortes entre os “da terra”. Com a emancipação de 

Búzios, a Rasa passou a sofrer mais invasões em seus territórios, e o crescimento do 

mercado imobiliário, na construção de novos condomínios e loteamentos, reduziram um 

território que antes era apenas ocupado por parentes. Com a chegada desses 

empreendimentos em Búzios, as pessoas tiveram de se submeter aos trabalhos em 

pousadas, restaurantes e hotéis. Porém trata-se não apenas de uma submissão econômica, 

mas também de se submeter a um novo tipo de tradição e cultura que estava sendo 

imposto a partir da visão de uma elite dominante, cujo objetivo era o de projetar para o 

mundo a imagem de Búzios como cidade turística, de belas praias, onde “o amor 

acontece” em “uma antiga aldeia de pescadores” (Xavier, 2006). Esta imagem exclui 

completamente a história de um passado colonial escravista e as memórias dos africanos 

escravizados, que, no entanto, continuam vivas nas memórias de seus descendentes: os 

quilombolas da Rasa.  

Ao partir do princípio da cidade como o lugar de grande concentração de pessoas, 

de encontro de grupos sociais diversos e de intensos fluxos de significado e usando este 

pensamento para a compreensão da mudança dos modos de vida dos moradores da Rasa, 

entendemos que as pessoas do local, ao se depararem com o modelo de sofisticação 

imposto, sentem-se excluídas daquele espaço e buscam adequação àquele estilo de vida. 

Isso por muito tempo ocasionou a baixa autoestima em muitos jovens, pois, para se 

sentirem sofisticados, ou seja, se sentirem dentro e de acordo com o “estilo buziano”, 

passaram a fazer dívidas para comprarem roupas e calçados nas lojas “caras” situadas no 

centro da cidade. A imposição de um estilo de vida é bem refletida por Bourdieu em seu 

livro “O poder simbólico” (Bourdieu, 1989), pois trata-se de uma “violência simbólica” 

incutir no imaginário das pessoas que a sofisticação estava naquele modelo de consumo 

e de turismo criado pelos comerciantes e agentes imobiliários, fazendo com que os jovens 

neguem suas origens e submetam sua individualidade a um novo padrão de vida.  
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A este fato podemos, novamente, remeter-nos a Louis Wirth, quando afirma que: 

“Se o indivíduo participar de qualquer forma na vida social, política e econômica da 

cidade, deverá subordinar um pouco de sua individualidade às exigências da comunidade 

maior e nessa medida fazer parte de movimentos coletivos”. (Wirth, 1973: 106)  

 

2.3. Rasa: um quilombo urbano ou bairro periférico?  

Para reivindicar seus direitos, enquanto remanescentes de quilombo de acordo 

com o artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT) da Constituição Brasileira 

nos anos 1990, o pastor Luís começou a se interessar pelas histórias que seus avós e tios 

mais velhos lhe contavam. Walmir, irmão de Dona Uia, se juntou ao pastor Luís e 

procuraram a Fundação Cultural Palmares a fim de obterem o reconhecimento de sua 

história. Então, o pastor Luís começou a reunir as famílias na igreja evangélica, localizada 

em frete à Praça da Rasa, para explicar sobre o processo de regularização das áreas de 

remanescentes de quilombo e esclarecer às famílias sobre a categoria jurídica quilombola, 

na qual estão inseridos. A partir daí, começa então a luta na Rasa pelo reconhecimento e 

regularização das terras das quais seus antepassados foram expulsos.  

Por motivos particulares, Walmir e Luís não puderam mais prosseguir à frente da 

Associação Quilombola da Rasa, então, escolheram dona Uia para presidir a associação 

e hoje ela ocupa o cargo de presidente de honra. Desde então dona Uia tem travado uma 

batalha em nome das famílias das comunidades quilombolas, há quase vinte anos. As 

famílias, desmotivadas, foram desmobilizando-se politicamente por causa da lentidão em 

que os processos são encaminhados. Todos na Rasa sabem que Búzios é um lugar de 

grande especulação imobiliária e temem brigar com os empresários do ramo. Até mesmo 

o Incra, que é o órgão que regulariza o território quilombola, recusa-se a conflitar as áreas 

que são invadidas pelos condomínios.29 Em conversa com uma de minhas primas sobre o 

processo das terras, em que eu afirmei não ter medo dos empresários, ela me disse que eu 

não temia porque eu não tenho filhos. Segundo ela, se eu tivesse filhos eu teria medo de 

entrar nessa briga. Eu respondi que não tenho filhos, mas tenho família, principalmente 

sobrinhos que amo muito e é por eles que eu não temo enfrentar essas pessoas. 

Assim é a Rasa hoje, palco de conflitos de interesses sociais e econômicos. As 

áreas de memória histórica são objeto de interesse da especulação imobiliária e 

                                                           
29Afirmação feita a partir da minha participação nas reuniões do INCRA com as famílias. 
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recentemente do mercado turístico. Em 2007, foi denunciado ao Ministério Público de 

São Pedro da Aldeia, por dona Uia, uma construção irregular em uma área quilombola. 

O Ministério Público decidiu a favor dos quilombolas, expedindo uma ordem imediata de 

desapropriação do local. A construção era de um imigrante argentino que estava 

irregularmente construindo na área do Arpoador, local que está sendo reivindicado pelos 

quilombolas (Ministério Público Federal, 2007). O INCRA admite a pressão que sofre 

por parte da especulação imobiliária, porém não resolve o problema, transferindo a 

responsabilidade da situação para os quilombolas, dizendo ser “um caso muito 

complicado”, “considera a reivindicação dos quilombolas da Rasa quase impossível 

devido ao grande número de desapropriações de lotes que não eram ocupados pelos 

quilombolas” (INCRA. 2013: 689). 
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Fonte: Koinonia / AQUILERJ. Cartilha de Direitos: apoio ao fortalecimento político e protagonismo 

das comunidades quilombolas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, s/d. 
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Conforme a análise precisa do antropólogo Sidnei Peres: 

 

Diante das pressões de grandes empreendimentos turísticos e 

imobiliários, o INCRA estadual (RJ) vem atuando de maneira inteiramente 

irregular, desrespeitando suas próprias instruções normativas, o decreto 

executivo que estabelece os princípios e procedimentos de titulação e o 

dispositivo constitucional que define os direitos territoriais quilombolas. O 

superintendente regional, o antropólogo e outros funcionários do órgão ignoram 

as doze áreas apresentadas no relatório antropológico e, a despeito da 

discordância de lideranças da Rasa, quer impor uma redefinição do território que 

corresponderia a apenas três pequenas áreas reduzidas a alguns locais de 

moradia. Tal proposta baseia-se na alegação de que seria ilegal a reivindicação 

de áreas onde os quilombolas não estão ocupando, em uma clara interpretação 

restritiva de direitos do artigo 68 da Constituição Federal. Todo o ordenamento 

jurídico posterior a 1988 consagrou a significação de ocupação tradicional, na 

qual a titulação remete ao reconhecimento público das formas de uso e manejo 

dos recursos básicos para a reprodução física, cultural e social; que vai muito 

além de áreas residenciais e produtivas, mas envolve a noção de território no 

qual memória e identidade são estratégicos nos processos de afirmação étnica em 

situações de conflito, interlocução com o Estado e organização social das 

diferenças culturais (Sidnei Peres. ACUIA: assessorando a construção da memória viva 

do quilombo da Rasa. Programa de Extensão apresentado a Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade Federal Fluminense. Niterói: PROEX, 2013).30 

 

 

                                                           
30 Com a criação de associações quilombolas independentes na Maria Joaquina (Cabo Frio) e na Baía 

Formosa (Armação de Búzios), os processos de titulação foram separados ficando a Rasa com nove áreas 

identificadas em 2007. 
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Fonte: Pereira, 2013: 130. 

Observação: As áreas em amarelo correspondem às terras identificadas no Relatório Antropológico 

elaborado em 2007, pela antropóloga Andréa Luz (Luz, 2007). As áreas em vermelho correspondem 

às terras propostas pelo INCRA/RJ em 2013 e que a associação quilombola da Rasa não concordou. 

 

O crescimento urbano da Rasa também é expresso pelo número de lojas de 

material de construção, abertas num período bem recente nesta última década. A 

construção de casas, condomínios e a expectativa de novos condomínios serem 

construídos estimulam o crescimento desse mercado.  

 

Para falar do processo de territorialização turística recente em confronto 

com a territorialidade quilombola (memória, identidade e reprodução social), 

cabe mencionar a construção de um grande condomínio, o Gran Reserva (mais 

de duzentas casas, sauna, quadras esportivas, áreas de circulação e lazer, etc.) 

em uma das doze áreas quilombola, denominada Arpoador, onde se situa o 

Mangue de Pedra (ambiente natural raro, pois existem apenas mais dois no 

mundo) ameaçado pelo empreendimento imobiliário que infringe legislação 

ambiental, arquitetônica e urbanística federal, estadual e municipal. O Mangue 

de Pedras é fundamental na reprodução da memória, identidade e territorialidade 

quilombolas na Rasa. (Peres, 2012: 5)  
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Vista Parcial do Mangue de Pedras. Foto: Acervo LEMSTI. 

 

 

 

Vista Parcial do Mangue de Pedras. Foto: Acervo LEMSTI. 
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Gran Riserva (condomínio de luxo cujas obras encontram-se paralisadas por ordem 

do Ministério Público Federal, situado no Morro do Arpoador e Mangue de Pedras, 

áreas quilombolas tradicionais). 

Foto: Acervo LEMSTI. 

 

As pessoas que chegam e se estabelecem na Rasa desconhecem a história que 

está no solo onde pisam, e os que conhecem, ou já ouviram falar, recusam-se a aceitar a 

ideia afirmada pelos quilombolas de que “a Rasa toda é um quilombo”. O silenciamento 

da memória dos negros da Rasa leva as pessoas não quilombolas a rejeitarem e 

desvalorizarem a luta desse povo ali estabelecido. A impressão desses “de fora” sobre a 

questão quilombola é a de que “os quilombolas são aproveitadores e só querem saber de 

terra”, como me disse uma das moradoras não quilombolas da Rasa. Porém essa 

afirmativa pode ser desconstruída diante de políticas públicas de valorização da história 

desse povo e de divulgação respeitosa e não estereotipada a todos esses “de fora”, sejam 

eles estrangeiros ou não. A escola seria o veículo ideal para tal divulgação! Ao andar com 
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um morador descendente de africanos escravizados da antiga Fazenda Campos Novos, 

especialmente um dos mais velhos, qualquer pessoa poderá observar em seus relatos a 

história deles se desenrolando em cada pedaço daquele território, certificando-se, assim, 

de que “toda a Rasa é um Quilombo!”  
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CAPÍTULO III. Uma escola no quilombo X escola quilombola: uma etnografia da 

escola João Guelo na Rasa. 

3. 1. A escola como situação de pesquisa: o cenário de interação social e a estrutura 

rotineira do mundo da vida escolar.  

 

Conheci João Guelo dando discurso político na rua. Ele tinha um jeito da 

roça de falar. (Entrevista com a professora I. G., em19/05/14) 

 

João José de Carvalho, segundo relatos de seu filho e outras pessoas da 

comunidade que o conheciam, era um homem que “fazia muito por seu povo”, mas ficava 

bravo quando o chamavam pelo seu apelido, João Guelo. Ao conversar com seu filho, 

pude ter uma compreensão maior sobre quem fora esse homem, seus gostos, seus desejos 

de justiça e de trazer o bem-estar para toda a sua comunidade. Uma dessas qualidades foi 

ressaltada por seu filho ao contar sobre um belo gesto do pai: a doação de um terreno à 

prefeitura de Cabo Frio31 para que fosse construída uma escola, próximo ao Cruzeiro. 

Aconteceu que, no lugar de escola, a prefeitura construiu uma delegacia, o que deixou 

João Guelo muito frustrado. Ele se preocupava com tudo e lutou para que o fornecimento 

de energia elétrica e o asfaltamento das ruas chegasse até a Rasa. Era pescador, negro e, 

por um tempo, atuou como uma espécie de delegado da Rasa. Andava armado e estava 

presente em todos os enterros do local, pois ajudava as famílias nos trâmites para o 

funeral. João Guelo, segundo seu filho, era um homem muito conhecido e, apesar de ser 

analfabeto, entrou para a vida política até chegar a ser vereador pelo município de Cabo 

Frio, quando Búzios ainda pertencia a Cabo Frio. “Não sabia pra juntar quatro letra pra 

formar uma palavra, mas era muito conhecido” – diz seu filho. 

Segundo seu filho e outras pessoas da comunidade, ele se empenhou muito para 

trazer o fornecimento de energia elétrica para a Rasa e, como não tinha apoio de nenhum 

vereador ou prefeito para isso, ele se aproveitou da amizade que tinha com Flávio Palmier 

e Francisco Dornelles. 

 

Francisco Dornelles vinha aqui em casa, conversava com ele, que eu ouvia. 

Francisco Dorneles vinha aqui em casa! Ele ía lá... no Rio onde estava Francisco 

Dorneles. Ele... e esse deputado federal levava ele, e ele ía até o Palácio Guanabara... 

Pra quê? Pra pedir tudo isso aqui! Porque ele tinha um grande desempenho, pelo lugar 

                                                           
31 Porque Búzios era distrito de cabo Frio e ainda não havia se emancipado. 
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dele! Ele às vezes não arrumava pra ele, mas arrumava pros outros! Entendendo? E 

então, meu pai foi um homem, que teve um grande desempenho aqui. Ele num consegui... 

mas ele pediu muito, e ele implorou! (Entrevista com o senhor José, Março de 2015) 

 

 

Retrato de João Guelo pintado na parede da escola. Foto: Gessiane Nazario. 

 

Ele também se preocupava muito com a questão educacional, pois como não teve 

oportunidade para estudar, desejava que as próximas gerações tivessem outro caminho. 

Essa vontade era tão grande que chegou a doar um terreno com mil metros quadrados 

para a prefeitura de cabo frio construir uma escola. Mas depois de ter feito todos os 

parâmetros para a doação, ao invés da prefeitura construir a escola, como combinado, a 

prefeitura construiu uma delegacia, o que deixou tanto João Guelo quanto outros 

moradores muito aborrecidos, pois esperavam a construção da escola, já que a única 

escola que havia na região, a escola estadual Maria Rita, não atendia à quantidade de 

crianças na região. Por esse desejo de João Guelo, o prefeito Toninho Branco, 

administrador da cidade entre 2004 e 2008, que convivera e fora amigo dele, construiu 
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uma escola e deu a ela o seu nome para homenageá-lo. Infelizmente, ele faleceu antes da 

inauguração da escola. João Guelo também está ligado ao processo urbanização da Rasa, 

pois vendeu terras a SEG (uma empresa que trabalha com loteamentos de terrenos para 

venda) que foram loteadas, onde hoje se encontram várias residências de pessoas “de 

fora”. Durante minha estada na escola, a rotina burocrática e conteudista pouco ou quase 

nunca dá espaço para se falar dos personagens que fizeram história na Rasa, como o 

próprio João Guelo. No Projeto Político Pedagógico da escola, o PPP, o que se fala sobre 

ele é apenas que foi uma pessoa muito importante para o bairro por atuar incansavelmente 

na comunidade, sem aprofundar a história dele. 

A escola é vista neste trabalho como microcosmos social que lida com um 

determinado público da sociedade, um espaço onde temos equipes de atores (faxineiras, 

professores, alunos, inspetores, porteiros, merendeiras, orientadores pedagógicos e 

educacionais, secretaria), que encenam determinada realidade social. Como pesquisadora, 

tentei descobrir os segredos que suportam as relações sociais encontradas ali, pensando, 

então, a escola tal qual um estabelecimento social, no sentido de Goffman (2011) que 

estabelece ser qualquer lugar limitado por barreiras à percepção, como os muros, os 

corredores, as salas de aula, a sala da direção, secretaria, pátios, parquinho. Assim, a 

escola é o lugar onde se realiza uma forma particular de atividade. O conceito de 

estabelecimento social, portanto, remete a dimensão espacial das interações sociais que 

são, ao mesmo tempo, portadoras de significados sobre as pessoas e ações nelas 

envolvidas, corresponde a interações sociais caracterizadas sociologicamente pelo fato de 

ocorrerem em espaço físico delimitado por fronteiras materiais e simbólicas, 

representando um mundo particular (universo de valores, crenças e normas) separado do 

mundo exterior. Descreverei aqui meu processo de inserção como pesquisadora nesse 

mundo: estratégias de negociação, definição da situação, representação do Eu e 

expectativas mútuas. 

A etnografia da escola João Guelo permitiu-me a compreensão da manipulação 

da impressão, ou seja, dentro das paredes da escola deparei-me com uma equipe de atores 

que trabalham e cooperam para apresentar à plateia uma dada definição da situação. 

Encontrei, nesta escola/estabelecimento social, conceitos e regras da própria equipe, bem 

como “princípios relativos à linha de conduta que deverá ser mantida mediante regras de 

polidez e decoro”. Exemplo: o acesso aos documentos e fichas com dados pessoais dos 

professores foi negado a mim; a leitura do PPP (projeto político pedagógico) da escola só 

foi permitida na sala da direção, sem copiá-lo; a diretora não quis me conceder entrevistas. 
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Também fui proibida de participar da festa de final de ano, que seria em um sítio, porque, 

mesmo tendo sido convidada por algumas professoras, segundo a diretora, minha 

presença teria sido “questionada” por algumas pessoas. Sobre a última ação mencionada, 

remeto-me à Goffman (2011) por ter encontrado uma divisão entre região dos fundos, 

onde é preparada a representação de uma prática, e região da fachada, onde ela é 

representada. Seguindo ainda a reflexão de Goffman, também acrescento a proibição de 

minha presença nas reuniões pedagógicas e conselhos de classe. A fachada, ou seja, as 

aulas, as festas e recreios, eu podia ter acesso, enquanto o ingresso a outras regiões (festas, 

reuniões) era vigiado, a fim de evitar que o auditório visse os bastidores, e para impedir 

que estranhos participem de uma representação que não lhes era endereçada. 

Goffman afirma que seu estudo aplica-se a qualquer estabelecimento social, visto 

que seu quadro de referência não é estático, mas está “em conformidade com questões 

dinâmicas, criadas pela necessidade de sustentar uma definição da situação que foi 

projetada diante de outras pessoas”. Na escola, as necessidades criadas e que precisam 

ser sustentadas são a burocracia e os projetos, que não atingem resultados e objetivos 

consistentes e que existem mais para cumprir exigências do que efetivamente uma 

mudança na realidade escolar e na vida das crianças. Acrescento também as “tarefinhas” 

de arte elaboradas para cumprir a exigência da Lei 10.639, que coloca em evidência mais 

a estética (de um artesanato bonito)32 do que os verdadeiros propósitos de sua existência33 

para as crianças quilombolas ali presentes. Como estabelecimento social, a escola deve 

ser vista como parte de uma interação institucional reciproca com a sociedade, através de 

mecanismos de controle, tais como o do aprendizado pela nota, para medir o 

conhecimento do indivíduo e que reflete o sistema meritocrático.  

Terminado o período das disciplinas presenciais do mestrado, fui tomada por um 

terrível sentimento de insegurança em ter de procurar a direção da escola para falar de 

minhas intenções para a pesquisa. Preparei o projeto que, inicialmente, tratava de um 

período de observação para, após esse período, serem realizadas oficinas com as crianças. 

No dia 05 de maio de 2014, fui a escola João Guelo. Cabe dizer o porquê de ter escolhido 

essa escola: por saber que muitas crianças quilombolas estudam lá e porque leva o nome 

de uma pessoa que foi muito importante para a comunidade da Rasa. É fato que ali, na 

Rasa, outras escolas recebem o nome de pessoas importantes para a  história do lugar, 

assim como apresenta matrículas de crianças de famílias quilombolas, como a escola 

                                                           
32 Cf. seção 3.4 deste capitulo. 
33 Cf. capítulos I, II e as seções que seguem deste capítulo. 
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Municipal Eva Maria de Oliveira (a mulher mais anciã da cidade e quilombola), fundada 

em 2013, e Justiniano de Souza (pai do pastor Luís, fundador da Associação Quilombola 

da Rasa) doador do terreno onde foi erguida a assembleia de Deus da Rasa e primeiro 

pastor dessa igreja, onde a predominância era negra. Todavia, estar na João Guelo seria a 

oportunidade, para mim, de investigar melhor quem foi esse personagem, ao realizar 

entrevistas com seus familiares, pois sabia muito pouco sobre ele. Para chegar à escola, 

pedi e contei com a mediação da Roselene, minha prima, amiga e companheira de luta, 

filha do senhor Andrelino, pescador e mestre na construção de barcos. Leninha, como é 

carinhosamente chamada, já conhecia a diretora, da época em que ambas trabalhavam na 

escola Manoel Antônio da Costa (conhecida localmente como Mudinho). Leninha não 

pôde ir comigo, mas eu mesma, ao me apresentar, informei à diretora  A.B que era amiga 

da Leninha, e que ela havia me recomendado a escola. 

No dia em que me dirigi à escola pela primeira vez, fui muito bem recebida pela 

diretora adjunta do período da manhã. Ela pediu que eu retornasse no dia seguinte para 

falar com a diretora geral. Assim o fiz,  ainda muito insegura, para falar com A.B, a 

diretora geral, que também me fez boa recepção. Minha insegurança deu-se pela 

preocupação de não conseguir ser clara o suficiente para que entendessem o que eu 

pretendia: realizar uma pesquisa através da observação das atividades da escola, como o 

recreio e a rotina de sala de aula, incluindo entrevistas a toda comunidade escolar. Após 

explicar que precisaria observar o trabalho para a pesquisa de mestrado sobre a história e 

cultura afro-brasileira, a diretora questionou-me sobre o porquê de ter escolhido aquela 

escola, a que eu respondi ser aquela uma escola que atende um número considerável de 

crianças quilombolas e por estar situada em uma área quilombola. Também informei-lhe 

que o trabalho com a história local estava baseado na Lei 10639/03. Nessa primeira 

conversa, ela se mostrou muito receptiva, dizendo: “Que legal! Mas aqui não acontece 

nada sobre a Lei. Será que não dava para você conversar com os professores antes, porque 

aqui não acontece nada sobre cultura africana”. (Anotações do caderno de campo da 

autora). 

Foi quando dei ênfase sobre o período de observação e conhecimento das pessoas 

e a rotina da escola para, depois, realizar as oficinas. Enfatizei que não iria interferir no 

trabalho dos professores que não estivessem interessados no tema e, como contrapartida 

ao meu trabalho, eu poderia, a partir da minha dissertação, organizar junto com a direção 

um curso de formação sobre a história e identidade quilombola local para os professores. 

Assim foi a negociação inicial da pesquisa. 
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Após terminar essa conversa, ela me levou à sala da supervisão, que ficava ao lado 

da sua, e me apresentou à orientadora pedagógica do ensino fundamental do turno da 

tarde e à orientadora pedagógica da educação infantil dos dois turnos. A primeira imagem 

da sala da supervisão foi: duas profissionais da educação em suas mesas de trabalho, 

olhando para a tela do computador a sua frente, e, ao lado do computador, uma pilha de 

papéis, que mais tarde tomaria conhecimento sobre serem projetos, relatórios e outros 

documentos para darem conta à secretaria de educação. Elas gentilmente pararam o que 

estavam fazendo para me receber e, após eu explicar minha proposta, elas pediram-me 

que eu desse a elas algumas ideias para trabalhar com essa questão na escola. A partir daí, 

começamos a ter muitas conversas e sugestões para realizar ali um trabalho voltado para 

essa questão. Durante as muitas conversas que tivemos sobre o assunto, elas sempre se 

queixavam do acúmulo de trabalho, da quantidade exagerada de papéis para preencher e 

de projetos vazios que não se concretizavam, ou não chegavam aos objetivos esperados, 

pois as crianças com baixo rendimento continuavam a ter baixo rendimento, crianças 

agressivas não melhoravam o comportamento agressivo e, dentre outras frustrações, havia 

a precariedade de materiais para a realização das “tarefinhas” das crianças. Segundo elas, 

esses eram os fatores que desestimulavam as duas e os professores. 

Em meu primeiro contato com a equipe técnica da escola, conversei com a 

orientadora pedagógica do ensino fundamental J. P., a orientadora pedagógica da 

educação infantil J. M. e a orientadora educacional do ensino fundamental J. W., que me 

pediu ideias para um projeto sobre ensino afro-brasileiro. Ela me apresentou as seguintes 

dúvidas como: “O que era um quilombo? Quais seus principais aspectos culturais como, 

por exemplo, a comida?” A visão, estereotipada e culturalista sobre o que é ser 

quilombola, apareceu frequentemente durante toda a pesquisa e foi um grande empecilho 

para elas entenderem os quilombolas e quilombo no presente. Respondendo aos 

questionamentos da orientadora, informei-a de que poderia iniciar o assunto a partir das 

próprias crianças. Devido à grande quantidade de tarefas nas quais estão envolvidas, de 

maio até a data que eu encerrei as pesquisas, no final do ano, elas não conseguiram 

trabalhar a identidade quilombola com as crianças e sequer compreender o que isso 

significa. 
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J.P., O.P.34 da tarde, levantou-se para me mostrar a escola e me levou até a turma 

402, no turno da tarde. J.P. disse que aquela turma era a prova de fogo. Se eu conseguisse 

ficar naquela turma, eu ficaria em qualquer outra. E assim começaram os meus dias de 

experiência na escola João Guelo. Infelizmente, não consegui conversar com todos, 

devido à rotina corrida, e por ser uma escola grande. Concentrei-me em trabalhar com os 

professores que foram muito bem receptivos ao que eu estava fazendo. 

Ao chegar à escola João Guelo, a primeira impressão é a de admiração com o 

tamanho da escola. É bem grande e, segundo relataram a diretora e as orientadoras, a 

maior escola da rede do município de Búzios, por possuir o maior número de turmas do 

ensino básico. A escola apresenta um número de 700 alunos e 100 professores, cinco 

funcionários na secretaria, cinco merendeiras, oito inspetores, sete orientadores 

(pedagógicos e educacionais no total), quatro faxineiras, três porteiros e um guarda 

municipal de plantão. A escola funciona durante o período da manhã e da tarde. 

 Ao entrar pelo portão principal, encontramos uma escadaria, onde as crianças 

gostam de ficar sentadas, no recreio ou no final do turno, para esperarem seus 

responsáveis. Ao lado direito, há um portão com uma rampa para alunos cadeirantes. 

Descendo as escadas, chega-se ao hall de entrada, à esquerda está a secretaria. Existe um 

portão de ferro para dividir o hall de entrada do pátio principal, onde estão as entradas 

para o refeitório, sala e banheiro da direção, sala da orientação, sala e banheiro de 

professores e demais funcionários. No pátio, em uma parede, está pintado o retrato de 

João Guelo, o eminente morador cujo trabalho em prol da sua comunidade é reconhecido 

até hoje, sendo homenageado pela prefeitura, que colocou o seu nome na escola.  

Seguindo em frente ao pátio, à esquerda, fica a entrada para a educação infantil e, 

à direita, a entrada para a quadra e uma área de serviço, ao lado do refeitório, onde as 

faxineiras esperam o final dos horários de recreio para limpar a bagunça.  Adiante, estão 

a biblioteca e, à direita, um corredor enorme onde ficam as salas de aula do ensino 

fundamental. São onze salas de aula, em uma delas funciona a sala de vídeo, onde 

frequentemente são passados filmes, ou para suprir a ausência de algum professor ou em 

atividades pré-programadas pelos professores.  

No lado da educação infantil, temos outro corredor grande com seis salas de aula. 

Todas as salas possuem um tamanho adequado, são amplas, com janelas de vidros, bem 

                                                           
34 Usarei nomes fictícios para me referir às pessoas, adultos e crianças, em respeito as suas 

privacidades. Usarei as seguintes abreviações para me referir as funções na escola; O.P para orientadora 

pedagógica, O.E para orientadora educacional, D.G para diretora geral, D.A para diretor (a) adjunto (a).  
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arejadas e grandes. Os aparelhos de refrigeração de ar só estão instalados nas salas da 

direção, dos professores, da orientação e na secretaria. Não há aparelhos de ar-

condicionado em sala de aula alguma. Essas salas possuem ventiladores nas paredes e, 

em algumas salas, eles não funcionam muito bem. Na área da educação infantil, há um 

parquinho feito com madeira e que, devido a um acidente com uma criança que caiu do 

balanço em meados do ano de 2014, ele está interditado. A mãe da criança denunciou o 

ocorrido ao ministério público. A área de recreação da educação infantil é bem ampla e 

com um espaço ocioso que poderia abrigar mais brinquedos e atrativos para as crianças 

se houvesse investimento da prefeitura no espaço da educação infantil. (Ver foto mais 

adiante)  

Na área da educação infantil, no mesmo corredor, está situada a sala de recursos, 

uma sala criada nas escolas públicas, com recursos federais, para realizar um trabalho 

específico com alunos portadores de necessidades especiais. Essa sala, no início da 

pesquisa, era de responsabilidade de dois professores: um à tarde e um pela manhã. A 

professora da tarde foi transferida para outra escola posteriormente, assim, o trabalho dos 

dois turnos ficou a cargo do professor da manhã, que concordou em trabalhar nos dois 

horários.  

Sobre o trabalho com crianças especiais, fiquei muito surpresa com o que vi nessa 

escola. É perceptível uma significativa mudança com relação à inclusão dos portadores 

de necessidades especiais. Todas as crianças especiais tinham um professor de apoio 

exclusivo para cada uma delas, que acompanhava todas as atividades da escola, com 

exceção da sala de recursos, onde o aluno permanecia completamente sob a 

responsabilidade do instrutor dessa sala. Cada criança especial tem o direito de frequentar 

essa sala, por 50 minutos, duas vezes na semana. O restante do tempo, ela deve 

permanecer em sala de aula, igual às outras crianças, e realizar as atividades que todos os 

outros alunos de sua turma realizam. 

São vários os casos especiais das crianças atendidas pela escola. E, para que o 

colégio solicite um professor de apoio, é necessário que os pais apresentem o laudo 

médico da criança no ato da matrícula. Segundo algumas professoras de apoio e os 

professores da sala de recursos, os casos que eles atendem são: paralisia infantil, atraso 

global do desenvolvimento, esquizofrenia, deficiência física, deficiência mental, entre 

outros. As crianças frequentam todas as aulas, porém as atividades didáticas são 

elaboradas pelo professor de apoio. Durante os meses em que fiquei observando, 

aconteceu que a supervisão municipal de educação especial estava ativamente presente 
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porque aquela escola não atendia apenas às crianças que estudavam ali, mas recebiam 

crianças especiais de outras escolas da Rasa, já que só havia sala de recursos naquela 

unidade escolar. Durante uma dessas visitas, ficou estabelecido que a flexibilização do 

currículo, ou seja, a adaptação das atividades didáticas para os alunos especiais deveria 

ficar a cargo do professor regente da turma, pois, de acordo com a supervisão, o professor 

deveria incluir seu aluno especial em todas as atividades que planejasse para a turma, uma 

vez que deveria pensar nele como seu aluno, afinal, dentro da noção do direito das 

crianças especiais, elas aprendem tal qualquer outra criança. Então, o professor regente 

não deveria tratar seu aluno especial como responsabilidade apenas do professor de apoio, 

visto que, conforme o próprio nome diz, é um apoio. Que inclusão pretendemos se os 

professores não se sentem professores dessas crianças?  

A exigência da supervisão de educação especial causou um desconforto em 

algumas professoras que contestaram, dizendo que já tinham uma sobrecarga de trabalho 

e pensar em um currículo adaptado demandaria delas mais tempo, o que elas não teriam. 

Apesar de reconhecer um avanço em relação ao trabalho com crianças especiais, percebi 

que algumas professoras não estavam sensíveis para lidar com os seus alunos especiais, 

devido à falta de orientação e formação profissional adequada: 

 

Olha, tudo quanto é problema eles mandam aqui para a João Guelo. 

Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Eu não me sinto preparada para lidar 

com esta situação. (Depoimento de uma professora retirada de meu caderno de 

campo) 

Tá vendo aquele menino ali? Não aprende nada! Nem vai aprender! Vive 

no mundo da lua! Não se interessa por nada! Tenho pena dele (...) A professora 

de apoio é que é responsável por ele. Ela ganha a mesma coisa que eu só pra ficar 

com ele. A responsabilidade é dela. (Depoimento de uma professora de arte sobre 

o trabalho com os alunos especiais. Retirado de meu caderno de campo.) 

Olha, era só o que faltava agora a gente ter de trabalhar mais ainda por 

uma coisa que não é responsabilidade nossa. E o salário não muda nada, 

continua o mesmo. Eles (a secretaria de educação) só sabem cobrar e não nos dão 

um estímulo. Às vezes até papel eu tenho que comprar do meu bolso. É muito 

descaso com o nosso trabalho. (Depoimento de uma professora regente retirado 

do meu caderno de campo) 
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De acordo com as expressões dos docentes, é fácil observar a insatisfação em 

terem de lidar, no espaço escolar, com mudanças oriundas de lutas sociais por direitos 

específicos, impostas autoritariamente e transformadas em exigências e imperativos 

burocráticos pela Secretaria Municipal de Educação. A alquimia social, na qual o Estado 

brasileiro transmuta benefícios públicos, duramente conquistados pela mobilização 

coletiva e pela reivindicação politicamente organizada, em encargos burocráticos e carga 

de trabalho excedente para funcionários, gera resistência explícita ou sabotagem 

dissimulada, entretanto é importante para a compreensão dos obstáculos à implementação 

da Lei 10.639. 

Após ter conhecido a Professora I. G., da sala de recursos, e explicado a minha 

pesquisa de mestrado, ela me confrontou sobre os problemas da minha proposta de 

investigação: o silenciamento, no espaço escolar, da memória quilombola e a história da 

escravidão e dos negros da Região dos Lagos, no corpo e na voz daquela mulher, que 

encontrou uma oportunidade de expressão narrativa e autoconsciência no contexto de 

interlocução do meu trabalho. Ou seja, o racismo na Rasa e no espaço escolar da João 

Guelo havia uma configuração sociocultural particular. 

 

Sou descendente do José Gonçalves, só que da parte preta. Meu avô se 

chama José Francisco Gonçalves. A mulher dele, quando ele morreu, ela ficou 

maluca sem saber o que fazer com um monte de filhos e foi para Cabo Frio e 

deixou tudo aqui. Dizem que todo o José Gonçalves [ela se refere ao bairro José 

Gonçalves] era dele. E eu aqui dura![ risos] Deixou a gente sem nada! Mas aí 

todos já morreram! Só tem um tio lá no centro de Cabo Frio. Edertrudes Andrezza 

era o nome da minha avó. Você conhece a Gonçalves branca [se refere à família 

Gonçalves]. Mas a história partiu da negra. Se for procurar a documentação a 

fundo vai descobrir história do arco da velha. Na Gamboa também tem muita 

gente da família, mas quem tem terras e o poder aquisitivo são os brancos. 

Minha avó andava com pano na cabeça. Tipo um turbante, mas parecia 

com de freira. É que aprendia com os escravos, né?! Mas essa questão de 

exclusão, de excluir, sempre existiu. O povo da Rasa é muito discriminado. E eu 

acho que a história mesmo de verdade não é contada porque tem os interesses. 

Tem terra envolvida, né? O cabelo da minha avó era assim como o meu, enrolado. 

Mas não chegava a ser ruim não, igual de preto não (Depoimento de uma 

professora regente retirado do meu caderno de campo).  
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A professora I. G., ao expressar-se sobre “o não dito” pela história oficial 

reproduzida em Búzios (os descendentes negros de José Gonçalves da Silva, o traficante), 

evidencia o que Pollak (1989) argumenta sobre a memória silenciada, subterrânea, a parte 

integrante dos grupos minoritários e dominados opõem-se à memória oficial. Dessa 

forma, segundo o autor, a memória oficial e a subterrânea entram em disputa em um 

cenário de lutas políticas, como o caso dos quilombolas da Rasa, cuja luta política é a 

terra, fato observado até na fala da professora I.G ao afirmar que a história verdadeira não 

é contada por causa dos interesses territoriais envolvidos. 

Interrompemos a conversa porque chegara o horário de atendimento na sala de 

recursos, quando ela convida uma criança, negra, não especial, que estava observando do 

lado de fora, fazendo com que ela, a professora, dissesse frases também interessantes para 

nossa etnografia sobre os nexos entre racismo e silenciamento da memória quilombola: 

“Ele vem aqui sempre porque gosta de observar e cuidar das crianças especiais. Olha 

como ele é bonito! Aqui, na Rasa, os negros são muito bonitos! Diz que quando é assim 

é porque são os pretos com traços de branco”.  

Certo dia, ao chegar à escola, fui até a direção porque me avisaram que A. B., a 

diretora, queria falar comigo. Entrei na sala, e ela estava escrevendo com cola colorida 

em uma toalhinha e disse que era um presente para um casal de sua igreja. Em muitas 

ocasiões eu presenciei a diretora A. B. fazendo murais para a entrada da escola e 

planejando as festas e decorações cuidadosamente. A. B. era muito respeitada pelos 

professores, pois também os respeitava, além de sempre se lembrar dos aniversários dos 

funcionários para homenageá-los. Como o dinheiro é pouco, ela se esforçava para 

restringir os gastos, principalmente o uso de folhas, mas, mesmo assim, o material 

acabava faltando. A escola solicita material para os pais comprarem como: cadernos, 

cartolinas, tinta e outros do tipo artístico. Nesse dia, uma sexta-feira, ela me chamou para 

falar do sábado letivo, o dia seguinte, e me pedir para falar sobre diversidade. Ela me 

explicou que seria o “Encontro da família na escola” e que ela, junto com as orientadoras, 

havia preparado uma programação, envolvendo palestras, dinâmicas e brincadeiras com 

os pais. 

A.B solicitou-me que eu discursasse sobre diversidade e que envolvesse a questão 

da autoaceitação, pois, segundo ela: “Nós temos reparado muitos casos, problemas de 

autoaceitação nas crianças, principalmente nas crianças negras, porque aqui a maioria é 

negra, e as crianças têm problemas de autoaceitação”. No final do dia, fui para casa, 
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contatei meu orientador, pedi sugestões sobre o que falar e ele me respondeu: “Fale a 

partir do seu exemplo! ” Preparei uma apresentação que falava sobre os temas de racismo, 

diversidade, com exemplos, como tipos de cabelo. Eu esperava que as pessoas 

discordassem de mim, mas, para minha surpresa, os pais não só concordaram comigo 

como contribuíram para a minha fala, citando casos de seus próprios filhos. Não tive o 

mesmo retorno do corpo técnico da escola, que me lançou olhares desconfiados. Voltando 

ao dia da palestra, com os pais, também falei sobre a lei 10639 que obrigava a escola a 

trabalhar a história do povo negro e, no caso da Rasa, da população quilombola, pois isso 

também é uma forma de se trabalhar a diversidade com respeito a todas as culturas. 

Expliquei que essa Lei era necessária porque, na história do Brasil, o negro ficou em 

posição desfavorável por causa do racismo.  A seguir apresento parte de algumas falas 

dos pais naquele dia em que palestrei no “Encontro da família na escola”: 

 

 “Meu filho tem 11 anos agora, mas, quando tinha 5 anos de idade, 

estudava na creche Maria Rita. Aí, um amigo na rodinha o chamou de feio. Desde 

esse dia meu filho nunca mais foi de se enturmar. Até hoje ele tem dificuldade de 

se relacionar com outros amiguinhos. E meu filho parece um índio, mas se acha 

feio. ” 

“Meu filho também um dia chegou em casa muito triste, dizendo que o 

amigo o chamou de preto. Ele se sentiu triste por isso. Eu disse a ele que ele não 

era preto, mas era um negão muito bonito. (...) [após eu falar sobre a importância 

do trabalho de resgatar as histórias esta mesma mãe disse: a minha bisavó e 

tataravó foram escravas. ”  

“Meu filho tem um complexo com o cabelo dele! Eu sou branco, mas meu 

filho é bem moreninho. Eu disse a ele que o cabelo ruim era o meu que bagunça 

todo no vento”. [Risos] (Depoimentos retirados de meu caderno de campo) 

 

Uma mãe, argentina branca, reagiu um tanto insatisfeita com aquela conversa: 

“Estoy me sentindo discriminada! ” E foi repreendida com a resposta de um pai: “Você 

tá chegando agora ao Brasil. Você não sabe de nada! ”. Lembro que essa mesma 

argentina, durante toda a conversa, olhava-me com desdém ou balançava a cabeça 

negativamente. O que me surpreendeu nesse dia foi o fato de que, ao falar sobre racismo 

no Brasil, eles concordaram comigo e me deram muitos exemplos, tanto do que sofreram, 

quanto do que seus filhos sofrem e contam ao chegar em casa. Um pai, que já havia 
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viajado para a Itália, disse que o Brasil era diverso, como em Milão “que você tem gente 

de tudo quanto é lugar do mundo. O Brasil é Milão”. Ouvi várias manifestações que 

demonstraram o interesse em discutir preconceito e discriminação raciais, autoestima e o 

papel da escola frente a esse problema: “Que bom que agora tem uma Lei pra falar sobre 

essas coisas na escola”; “Nós somos bonitos sim. Temos que aprender a nos valorizar do 

jeito que nós somos”; “É difícil você ver uma pessoa preta casar com outra preta. É mais 

comum você vê um preto casando com uma branca. Não vê os jogadores de futebol? ” 

Então, eu levantei uma questão: “Vocês acham que racismo só existe nos EUA e 

África do Sul? ” Eles responderam que não. Um pai ainda disse que: “Na televisão, nas 

novelas, QUANDO (disse enfaticamente) tem um ator ou atriz negra, é o empregado, é o 

motorista ou ladrão! ” Falei sobre cabelo, sobre minha trajetória e a forma como eu não 

gostava de meu cabelo. Até uma orientadora me interromper e dizer: “Mas o cabelo dela 

não é bonito gente? ” Eu respondi que me citava como exemplo porque muitas crianças 

passam por essa experiência na infância, sobretudo as meninas. Foi a partir daí que os 

pais começaram a relatar os casos de seus filhos. Houve pouco tempo para eu falar, 

porém, como abri para debater com os pais, a orientadora chamou a minha atenção depois, 

dizendo que aquele não era o momento dos pais falarem. Fiquei sem entender o propósito: 

Como a escola pede para eu falar sobre diversidade por causa do problema da 

autoaceitação, mas não quer ouvir os pais? Observei que, durante as palestras, as docentes 

não davam espaço para que os pais opinassem, como se elas estivessem numa posição 

superior e cujo dever seria ensinar os pais a cuidar dos filhos. Quando acabou o momento 

de palestra com os pais, houve uma dinâmica com uma das orientadoras educacionais 

que, em certo momento disse: “Eu gosto de falar de discriminação social, pois, para mim, 

o que existe é a discriminação social e não racial”. 

Na semana seguinte, uma das orientadoras relatou-me que só concordava em parte 

com o meu discurso, pois “falar sobre a história das crianças negras pode provocar o 

racismo ao contrário, e aquela não era a hora de deixar os pais falarem. Eu acho que a 

gente tem que falar dos negros, mas dos brancos também”. 

Na verdade, a direção não pensava aquele evento como meio de estabelecer um 

diálogo com os pais e aproximá-los da escola, de modo a incentivar mais sua participação 

nos problemas, nas soluções e no cotidiano daquele estabelecimento social.  Os pais, de 

acordo com as atitudes da equipe técnica, deveriam ocupar a posição de meros 

espectadores da atividade burocrática: sábado letivo, complementação obrigatória de 

carga horária. Por outro lado, verificamos, mais uma vez, a relutância e o incômodo que 
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causa à direção da escola colocar em evidência o racismo, mesmo que o tema em pauta 

fosse a diversidade e auto aceitação ou autoestima.  Os pais, ao relatarem suas 

experiências com o racismo, estabeleciam nexos profundamente significativos entre 

diversidade, reconhecimento, preconceito e discriminação, infância, escola, subjetividade 

(autoestima). 

 

 ‘  

Quadra de esportes e guarita onde ficam os porteiros e os guardas municipais na entrada da 

escola. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

  

Pátio de entrada e área à esquerda da entrada. Ao fundo é a área da educação infantil. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

  

Pátio da entrada. Janela da secretaria à esquerda. À direita, pátio que segue até a biblioteca 

e às salas de aula do ensino fundamental. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

 



108 
 

   

Acima, vista das salas de aula do Ensino Fundamental. Ao lado, o extenso corredor onde as 

salas estão dispostas dos dois lados. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

 

 

II Entrada para a área da educação infantil. À direita, as duas portas do banheiro. Em frente, 

a sala de recursos. Em frente, à esquerda, entrada para o corredor que leva às salas de aula da 

Educação Infantil. Foto: Gessiane Nazario. 
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Parquinho da Educação Infantil. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

Continuação da área de lazer da Educação Infantil, que fica atrás das salas de aula. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

A escola funciona em dois turnos: manhã e tarde. O turno da manhã funciona de 

07 até às 11h30min. O turno da tarde funciona das 12h30min às 16h30min. Há um 

desjejum às sete da manhã, antes da aula, que é uma obrigação, porque a escola está 

cadastrada como escola quilombola e possui um cardápio diferenciado. As crianças do 

turno da tarde chegam ao meio dia para almoçar. O horário de saída é meia hora antes do 

habitual para acomodar todas as crianças que vão de ônibus e cumprir os horários de 

chegada e saída das crianças, tanto em casa como na escola. Para que isso aconteça com 
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sucesso, a escola depende dos inspetores que acompanham as crianças nos ônibus, o que 

torna essa correria bem interessante de se observar. Embora nem todos utilizem o 

transporte escolar, já se pode ter uma noção de como é acomodar todas as crianças, todos 

os dias e levá-las de suas casas para a escola, e da escola para suas casas. É um trabalho 

de muita responsabilidade. 

Na pequena sala da direção, sempre encontramos os diretores muito ocupados e 

com muita papelada para resolver, como os pontos dos professores e outras 

documentações burocráticas, além do entra e sai de alunos, trazendo algum problema para 

resolver – geralmente brigas, pequenos ferimentos em decorrência de algumas 

brincadeiras e, raramente, atos mais sérios que levam às crianças a serem suspensas da 

escola, nesse caso as que estão acima de 13 anos. Casos de suspensão ocorrem quando o 

aluno já foi advertido em outro momento, por alguma outra razão. A falta de participação 

da família na vida escolar das crianças é um problema apontado por todos os profissionais 

da escola com quem conversei. De acordo com a minha observação, os diretores adjuntos 

auxiliam o trabalho da direção, seja com a merenda, os documentos, arranjo de horário 

de funcionários, controle de ponto, entre outros.  Seus horários dividem-se 

amigavelmente entre manhã e tarde. O único que se dispôs a me dar entrevista foi o diretor 

adjunto J. A. As outras preferiram apenas me explicar algumas coisas sem serem 

gravadas. Na entrevista do diretor adjunto J.A, ao narrar a sua trajetória, descobri que é 

filho de pescador, nascido e criado na Praia do Canto no centro de Búzios e sua família 

teve de deixar o local de moradia (na década de 1970) para outro mais afastado. A partir 

do seu relato, podemos ver como a história de urbanização do município, ligado a 

empreendimentos turísticos e especulação imobiliária, modificou a vida dos moradores 

de Búzios, deixando-os à margem de qualquer intervenção territorial35.   

Semanas após eu ter chegado na escola, as orientadoras pedagógicas me 

chamaram para pedir que as ajudassem a elaborar um projeto sobre diversidade no ensino 

fundamental e sobre cultura negra na educação infantil, porque tiveram reunião com a 

representante do Núcleo de Diversidade e Gênero da Secretaria de Educação que exigiu 

que elas fizessem atividades sobre esse tema na escola. Separei alguns livros de literatura 

infantil que eu tinha e indiquei outros que já havia na escola. Emprestei alguns textos de 

                                                           
35 Após esta conversa, surgiu a oportunidade para entrevistar a mãe do diretor J.A, que me relatou 

fatos interessantes relacionados às expropriações dos moradores de famosas praias como Brava, Canto e 

João Fernandes dando-nos a oportunidade para compreender, as mudanças em seus modos de reprodução 

sociais, ocasionadas pela abertura ao turismo em larga escala. 
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autores, como Kabengele Munanga e Iolanda de Oliveira, que tratam dessa questão. 

Infelizmente, não conseguimos aprofundar o trabalho e ir além de atividades plásticas, 

pois, devido à falta de tempo e inúmeras outras atividades, como a Provinha Brasil, 

relatórios, controle de rendimento dos alunos e conteúdos curriculares, essa questão foi 

apenas mais um assunto a ser passado. Tiraram fotos, fizeram exposição dos trabalhinhos 

e enviaram os relatórios para a Secretaria de Educação que, segundo elas, “queria tudo 

muito bonito”. E o mais curioso é que, ao participar de uma reunião do COMPPIR 

(Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Social) a 

representante da Secretaria de Educação, da Coordenação de Gênero e Diversidades, 

exibia, orgulhosamente, relatórios e fotos de atividades artísticas nas escolas; bem como 

a coordenadora do COMPPIR, que falava de atividades para o município sem dar espaço 

para que os representantes das associações quilombolas, ali presentes, pudessem opinar. 

As atividades trazidas por ela, já prontas e agendadas, tolhia a participação efetiva e 

integral dos quilombolas.  

 

As orientadoras pedagógicas e educacionais. 

Ao observar as rotinas da O.P e da O.E, percebi que seus trabalhos dependem um 

do outro, pois, se uma criança não está com bom “rendimento” e apresenta dificuldades 

para aprender, a professora, durante as reuniões de coordenação, passa a situação para a 

coordenadora pedagógica que, por sua vez, conversa com a O.E. para que essa faça uma 

sondagem com a criança através de conversa e reunião com os pais. Se os pais são 

ausentes, as orientadoras encaminham para o conselho tutelar para acompanhar o caso 

daquela criança. Houve visita frequente do conselho tutelar durante meu tempo de 

pesquisa naquela unidade escolar. Para melhor compreender o trabalho, tanto da O.P. 

quanto da O.E., vamos analisar alguns trechos de entrevistas feitas por elas. A O.E. J.W. 

trabalha na João Guelo atendendo 11 turmas do 1º ao 4º ano, no turno da tarde. Pela 

manhã, outra orientadora atende a 10 turmas do 1º ao 4º ano também. J.W. esclareceu que 

aquele ano era o primeiro dela na escola e, quando entrou, fez todo aquele protocolo de 

ler o P.P.P. (Projeto Político Pedagógico) da escola para “conhecer a clientela”. Sobre a 

função da orientação educacional, ela explicou que é trabalhar junto às famílias e com os 

alunos, para resolver casos de indisciplina, de maus tratos, casos de abandono ou da 

ausência da família, desenvolver projetos, acompanhar a aprendizagem dos alunos, se 

estão indo bem ou não... Sobre a identificação desses casos, que ela citou, ela explica que 

a sondagem é feita da seguinte maneira: 
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A criança ela fala com o corpo, fala através do desenho... a criança 

demonstra tudo isso na sala de aula. Na verdade, nosso elo é o professor na sala 

de aula que está todo dia com os alunos. Eles percebem e aí quando os alunos 

começam a demonstrar atitudes de agressividade na escola... tendo muito 

problema de comportamento, o professor já vai encaminhando para orientação, 

vem muito pra cá pra orientação pra direção, aí você já sabe que tá havendo 

alguma coisa. (Entrevista com J.W., em 08/10/2014) 

 

A partir das situações relatadas por J.W., a família é chamada na escola para que 

os educadores percebam, através da conversa com os pais, qual situação que a família 

está enfrentando: se é separação, ou maus tratos, ou abandono...  Basicamente, a 

sondagem do problema, como se pode entender, é feita pela observação do 

comportamento da criança, pela fala do professor e pela conversa com a família. Para 

ilustrar tal explanação, observemos o relato de uma professora de apoio da educação 

especial, sobre um menino que estava com muita dificuldade para ler no primeiro ano. 

Segundo a professora, esse menino que é negro mora com a avó e o marido da avó, pois 

seu pai está preso e sua mãe o abandonou. Segundo ela, este menino que estava no 1º ano, 

apresentava muita dificuldade para ler e escrever. Após um trabalho de cooperação entre 

a professora de apoio e a O.E, que buscava sempre uma interlocução com a avó da criança, 

foi meritório o avanço no aprendizado da leitura que o pequeno apresentou. No dia do 

“Encontro com a Família na Escola”, tive a oportunidade de conhecer a avó do menino 

em questão, que o cria junto com seu marido, e durante os relatos sobre racismo, ela 

contou que muitas vezes o seu menino chega em casa triste porque algum colega o 

chamou de feio em razão da cor de sua pele. Sua avó também disse, após minha fala sobre 

a valorização da história dos alunos negros e quilombolas, que ela também era de família 

quilombola e que sua bisavó foi escrava. Essa situação traz à tona a questão da memória 

quilombola que é silenciada no espaço escolar, pois a história da família do menino 

poderia ser usada como ferramenta tanto didática, com relação ao aprendizado da história 

a partir dos alunos, quanto educativa para melhorar a autoestima de um menino que é 

tratado como feio por seus colegas por ser negro. 

 

J.W. diz que a parceria entre ela e os professores é boa e chama a atenção para a 

sobrecarga de trabalho dos professores, sendo empecilho para que muitos projetos e 
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objetivos deixem de ser realmente realizados. Ela também, diversas vezes, chamou a 

minha atenção para a indisciplina dos alunos: “É preciso que os professores falem todos 

os dias com os alunos para ficarem comportados. É um trabalho de formiguinha”. 

O trabalho da orientação pedagógica está em acompanhar o professor com os 

conteúdos a serem dados e projetos a serem realizados. As O.P. também atuam como 

supervisores do trabalho do professor para testificar que o aluno está aprendendo ou se 

está tendo dificuldades. As O.P. realizam as reuniões de orientação, quando elas orientam 

as professoras sobre textos, exercícios, pequenas tarefas a serem realizados em sala de 

aula, de acordo com a matriz curricular municipal baseada nos PCN’s. Para orientar as 

professoras com relação às histórias dos quilombolas, escrevi um pequeno texto com 

algumas histórias da memória coletiva dos quilombolas da Rasa. Mais adiante, estará 

relatado como algumas professoras aproveitaram, bem como a direção, para realizar o 

desfile cívico. As O.P. precisam acompanhar o rendimento dos alunos e supervisionar os 

relatórios das professoras sobre os alunos. Algumas vezes, presenciei tensões entre as 

professoras e O.P., pois, em determinadas situações, as professoras não concordavam com 

o que a O.P. sugeria para o trabalho em sala de aula.  

Certo dia, a O.P. G.A. pediu-me que a ajudasse com relação a temática 

quilombola. Ela me mostrou uma revistinha em quadrinhos, intitulada “Minas de 

Quilombo”, e perguntou a minha opinião sobre usar aquela historinha para falar do 

quilombo da Rasa com seus alunos.   Ela me explicou que o projeto anual englobava o 

tema “Valores”, e que a professora R1 (Regente 1), de português e matemática, 

trabalharia com esse tema, enquanto as professoras de R2 trabalhariam com o tema da 

“Diversidade”. Ela acrescentou que a coordenação de diversidade da secretaria de 

educação estava cobrando às escolas o trabalho com a questão quilombola. Então, ela me 

mostrou a tal revistinha, que contava a história de uma comunidade quilombola de Minas 

Gerais, pois ela pensou em usá-la para contar a história da Rasa. Eu expliquei-lhe que 

existem milhares de comunidades quilombolas no Brasil e que elas se diferenciam umas 

das outras. Ressaltei ainda que aquela história da revistinha não se enquadrava na 

realidade da Rasa e que melhor seria utilizar as narrativas daqui. Então, ela me disse que 

ainda não havia recebido o texto “Minha terra, minha história” que eu escrevi para ajuda-

las. 

G.A. perguntou sobre o que era uma comunidade quilombola e insistiu para que 

eu falasse das festas e comidas. Eu expliquei que, aqui no Rio de Janeiro, era comum o 

jongo e que, na Rasa, ele existiu no passado e era dançado pelos escravos (e depois ex-



114 
 

escravos), mas, infelizmente esse hábito foi sumindo conforme esses ex-escravos 

morriam, até se acabar. Ao dizer disso, ela exclamou: “É  isso! É disso que eu precisava!” 

G.A chamou uma professora, solicitando que ela separasse meninas para dançar o jongo 

no dia da culminância do projeto, e, voltando-se para mim, perguntou se eu não podia 

ensaiar as meninas. Informei-a de que eu não sabia dançar o jongo, pois isso não fazia 

mais parte da rotina dos quilombolas da Rasa há muitos anos. Ela ignorou minha resposta 

e, empolgada, continuou tratando com a professora para que organizasse essa dança para 

o dia da culminância do projeto sobre diversidades. Ao terminar de falar com a professora, 

ela virou-se para mim novamente e perguntou: “E a comida? O que os quilombolas 

comiam?” Eu calmamente expliquei-lhe que os quilombolas hoje não têm mais as suas 

roças e que vivem como qualquer pessoa do bairro da Rasa: vão ao mercado, à igreja.... 

Mas acrescentei que, quando não havia comércio, aqui na Rasa, nossos antepassados e os 

mais velhos de hoje, basicamente viviam da pesca e do cultivo de alimentos como feijão, 

banana, café, aipim.... Citei, inclusive, um tipo de doce, que ainda é consumido aqui, 

chamado de sola, que é feito com a goma da mandioca e amendoim torrado e, depois, 

embrulhado na folha de bananeira. Ela anotou tudo e disse pediria às professoras para 

falarem com os alunos. Confesso que me senti um pouco frustrada por não ter conseguido 

avançar em um diálogo no qual ela compreendesse que a identidade quilombola dos 

alunos estava relacionada à memória da escravidão e aos laços de parentesco, e que os 

próprios alunos poderiam trazer seus avós, tios e bisavós para contarem suas histórias na 

escola, no intuito de descobrirem a importância de sua história familiar para a construção 

da história local e entendimento de sua realidade. 

Esses são princípios norteados pela própria Lei 10639/03 em suas diretrizes: 

“Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de 

resistência negra desencadeados pelos africanos no Brasil e por seus descendentes na 

contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas”. Entretanto, mesmo 

após toda nossa conversa, A.G. insistia em saber apenas das festas, das comidas, das letras 

das músicas.... Enfim, o quilombo do passado.  

 

 

 

Os inspetores 

Nós somos os “faz tudo da escola”. Diz R.M., uma das inspetoras. O principal 

trabalho dos inspetores seria o de monitorar as crianças. Não há uma formação para eles 
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devido a sua carga horária e função, porém são indispensáveis para o funcionamento da 

escola.  Eis o relato de uma das inspetoras sobre o seu trabalho: 

 

Nosso trabalho é normal! Vigiamos as crianças no recreio, substituímos 

professor quando ele falta.... Também sou monitora no ônibus. É pau pra toda 

obra! Eu sou contratada, então, não é qualquer coisa que eu posso falar senão 

posso perder o emprego. A gente tem que ficar atento quanto aos acidentes, os 

assédios sexuais. As crianças formam gangues para ficar brincando, as crianças 

já namoram, ouvem funk. Temos que ficar de olho. Quando cheguei só teve uma 

reunião com as obrigações que tivemos que fazer! As obrigações são muito 

maiores. Neste mesmo momento os inspetores estão encaminhando as crianças 

para o ônibus para participarem de um projeto da empresa CCR Lagos que 

modificaram um ônibus e o transformaram em um laboratório e usam como forma 

didática para as crianças. 

 

Além desse relato como exemplo de seu trabalho, a inspetora também contou um 

caso que me chamou muito a atenção, era sobre duas crianças de sete anos que ensinavam 

um ao outro a fazer sexo oral. “A gente tenta ser meio confidente deles pra gente poder 

trabalhar com eles.” - disse ela. Tomamos o relato desta inspetora para compreender a 

necessidade de capacitação de todos os sujeitos envolvidos na escola, pois ocorrem 

situações que não podem ser tratadas com repressão, é preciso haver tentativas de 

desvendar o que está por trás das atitudes das crianças. Essa inspetora julga ser muito 

importante a aproximação amigável entre ela e as crianças para a solução de possíveis 

conflitos. R.M. também se queixa da constante falta de professores, uma sobrecarga para 

os inspetores, que se veem diante de uma situação da qual não se sentem completamente 

preparados para enfrentar. Isso nos remete aos segredos do espaço escolar e ao seu papel 

discrepante no momento de revelá-lo ao pesquisador, discutidos anteriormente, pois, para 

as normas institucionais, quem substitui o professor em sua ausência é o inspetor, 

restando-lhe a opção de passar filmes ou deixar que as crianças brinquem dentro de sala, 

como observei inúmeras vezes isso acontecer. Ao ser indagada sobre situações de 

racismo, R.M disse que as crianças costumam brincar bastante de chamar os outros de 

crioulo e de macaco, mas ela não expressou estranhamento sobre isso e nem concordou 

que esse tipo de atitude seja uma postura racista. E.S., outra inspetora com quem 

conversei, igualmente afirmou que, em vários momentos, enquanto observa as crianças 
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brincarem, escutou tais expressões, mas também discordou que seja racismo, pois dizem 

isso durante as  brincadeiras: “Não é racismo de verdade! Eles estão apenas brincando e 

criança não tem essa maldade.”  

Em certa ocasião, enquanto observava o recreio das crianças do turno da manhã, 

um menino, negro, ao brincar, subiu em uma bancada pequena e tomou impulso para 

pular. Um dos inspetores, que era um senhor, ao ver aquela cena do menino que pulava, 

chegou para ele e disse: “Ei! Para com isso aí seu Godzila!” O menino, na hora, assustou-

se e, ficou parado, olhando para o senhor que o ofendera. O que o assustou, e o deixou 

com um semblante confuso, não foi o grito, mas sim a palavra Godzila, dita por um adulto 

da escola. Supostamente, o menino não saiba o que é Godzila, no entanto ficou perplexo 

pelo modo como aquilo lhe foi dirigido.  Outro caso de palavras descuidadas, ditas por 

outra inspetora, ocorreu enquanto eu entrevistava uma menina de 9 anos, cujo pai havia 

morrido por problemas cardíacos no ano anterior. No final da conversa, uma inspetora 

chegou até nós duas e disse: “Tem certeza que você vai entrevistar essa daí?  Eu quis 

saber o porquê da pergunta, e ela completou: “A menina mais mentirosa da escola! ” A 

menina não disse nada e, meio sem graça, encaminhou-se para sua sala de aula. Então, a 

inspetora prosseguiu relatando-me a seguinte história: “Teve uma vez que sumiu um 

celular na sala dela. Então, a professora ligou para o número do telefone do aluno que 

tinha sumido e tocou na mochila dela. Então, levamos ela para a direção, a diretora 

chamou a mãe dela na escola e ela foi suspensa. Hum! Essa daí é uma mentirosa! Não é 

flor que se cheire não. ” (Retirado de meu caderno de campo. Setembro de 2014)  

Nestes últimos casos relatados, percebemos tanto uma postura hostil em equiparar 

um menino negro (mesmo se fosse branco) em um momento de brincadeira, a um 

personagem que causa destruição; quanto a uma atitude de rotular uma menina de 

mentirosa, como um ataque a autoestima das crianças supostamente malcomportadas. O 

padrão agressivo de relacionamento contribui para a construção de um ambiente escolar 

hostil, onde o inspetor atua enquanto policial. As crianças precisam ser vigiadas, pois, em 

uma concepção tutelar, são perigosas para si mesmas e para os outros. Assim, a escola é 

um espaço de relações hierárquicas, disciplinares e não de diálogo e entendimento mútuo. 

O padrão agressivo constitui a criança como delinquente, rebelde, desviante, pois as 

normas (e seu aparelho repressivo) que instituem a virtualidade do desviante, que se 

concretiza nos contextos de imposição (Becker, 2008). 
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As faxineiras 

As faxineiras trabalham o dia inteiro. Durante os recreios, elas ficam a postos. 

Limpam o refeitório após as refeições dos alunos e as salas, ao final de cada turno. Nos 

intervalos, costumam ficar sentadas na área que fica do lado de fora do refeitório. Em 

uma dessas pausas, tive a oportunidade de conversar com elas. M. foi a que mais gostou 

de falar. Ao entrevistar as faxineiras, expliquei-lhes sobre o meu trabalho em ajudar os 

professores a trazerem as histórias das famílias quilombolas para a escola. Então, elas me 

contaram que eram quilombolas, relataram histórias da mesma forma que os outros 

quilombolas contam e, ainda disseram a mesma frase: “A gente era feliz e não sabia”. M. 

que é irmã de R. e ambas trabalham na mesma escola, tomou a conversa e me contou 

muito sobre suas vidas, antes e durante o processo de urbanização da cidade de Búzios. 

Sobre a abertura do canal na Praia da Marina, R., com nostalgia, afirmou: “Acabaram 

com a nossa praia”. Histórias, memórias e territorialidades negras violadas sob a 

construção material e simbólica do “estilo Búzios” de viver. 

As duas senhoras, que trabalham ali como faxineiras, são despercebidas pela 

própria comunidade escolar que, por sua vez, precisa, por força de Lei, trabalhar a história 

local, mas não consegue entender a importância dessas pessoas para a compreensão das 

mudanças históricas e sociais do lugar. Outro modelo exemplifica essa invisibilidade na 

comunidade escolar: enquanto a direção organizava o desfile cívico, a diretora queria 

colocar as fotografias de dona Eva e dona Uia no desfile para homenagear os quilombolas. 

Como dona Uia não autorizou, alegando que ninguém se lembra deles em outras ocasiões, 

eu sugeri à diretora que ela colocasse a foto das faxineiras, que também são quilombolas. 

Mas a diretora negou-se, justificando que dona Uia e dona Eva é que representariam 

melhor, por serem mais conhecidas. 

M., R., M.M. e E, todas faxineiras que trabalham na escola, mas são contratadas 

de uma empresa terceirizada que presta serviços para a prefeitura. Suas idades são, 

respectivamente, 50, 41, 29 e 30. M.M tem dois filhos que estudam na João Guelo, onde 

a filha de E. também estuda. Ambas sempre trabalharam como empregadas domésticas. 

R., M.e M.M nasceram na região e afirmam ser de família quilombola. E. nasceu no Piauí. 

Certo dia M.M, enquanto aguardava passar o horário do recreio, relatou-me que sua filha 

estava passando por um momento muito triste, e que ela não sabia mais o que fazer porque 

a filha julgava-se feia e não gostava do próprio cabelo. 
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A cabeça dela está criando até ferida de tanto eu puxar para pentear. Eu 

até já pensei em levá-la ao Beleza Natural, mas acho que na idade dela ainda não 

pode. E, pra piorar a situação, meu sobrinho que brinca com ela, fica chamando 

ela de encardida, que ela tem que ir tomar banho... Esses dias, ela chegou pra 

mim e falou assim: “Mamãe, eu não sou preta não, né? ” Aí eu, pra não deixá-la 

triste, eu disse assim: “Não filha, você é amarela. ” (Retirado de meu caderno de 

campo). 

 

Após ouvir a última frase, não consegui permanecer na posição de pesquisadora e 

ficar só na observação. Não me contive e respondi que ela não deveria ter mentido, 

sobretudo forjando uma identidade que não é a dela. Eu disse que, se ela realmente 

quisesse ajudar a filha a vencer esses problemas, teria que ensiná-la a ter orgulho de sua 

própria cor e a se defender de quem a ofendia por sua cor da pele. Eu disse que era difícil 

aceitar que um sobrinho, que ela gostava tanto, estava mostrando uma postura racista. 

Então, aconselhei-a, indiquei que conversasse com o menino, sem brigar, explicasse que 

aquela atitude dele em relação à prima era racismo. M.M não concordou sobre o sobrinho 

estar sendo racista, alegou que ele estava “apenas brincando”. Mas aceitou, sem reservas, 

a questão de ensinar a filha a ter orgulho de sua cor e a gostar de seu cabelo. Após esse 

dia, fizemos amizade pelo facebook e compartilhei com ela vários vídeos e textos sobre 

racismo e cabelo. No dia seguinte, ela chegou sorrindo e me agradecendo. Eu perguntei 

a M.M a opinião de sua filha sobre os vídeos enviados, ela explicou que a pequena ficava 

meio confusa, mas achava curioso uma menina ter o cabelo igual ao dela e deixa-lo solto. 

M.M contou-me uma conversa entre elas, quando resolveu perguntar à filha se ela a 

achava feia. Como a filha respondeu negativamente, ela prosseguiu, apontando: “Você se 

parece comigo, filha, tem o cabelo igual ao meu, só que a mamãe faz relaxamento. 

Quando você for maiorzinha a mamãe também vai poder fazer no seu, tá bom?” M.M 

ainda acrescentou: “Aí ela fica doida pra crescer logo pra mudar o cabelo”. 

A interlocução entre pesquisador e sujeitos forja a oportunidade de expressão de 

experiências com a discriminação racial no mundo exterior, em geral silenciadas/ 

encobertas na escola. Para a mulher negra, o cabelo-corpo é o ponto mais vulnerável das 

ofensas racistas, veladas ou explícitas, fértil para o acionamento de um saber contaminado 

sobre si mesma, pelo não reconhecimento de uma subjetividade negra degradada pelas 

exigências morais e estéticas de um alterego racializado (Fanon, 2008; Das, 1995). Como 

dizia Fanon, para o negro o trauma é cotidiano, eventos críticos são rotineiros, as 
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agressões e mortificações ao Self, a autoestima, e ao sentido do mundo são diárias. O 

pesquisador torna-se parte, não de uma relação positivista com informantes, mas de um 

vínculo de solidariedade com o sofrimento do outro, em uma relação afetiva e de 

confiança mútua, estabelecida entre escuta e testemunho. Em vez de ocultar sua 

subjetividade, ela é requisitada a mergulhar numa situação de cumplicidade ontológica 

com o outro.  

 

3.2 Agruras e aventuras: o trabalho dos (as) professores (as) e as suas percepções 

sobre a educação. 

 

Agruras e aventuras são palavras que caracterizam o modo como professores 

vivenciam as condições nas quais desempenham seu ofício e percebem a educação, 

expressando sentimentos de insatisfação, amargura e dissabor e, ao mesmo tempo, uma 

sensação de desafio e incerteza.  Para entendermos como funciona o trabalho dos 

professores e professoras, vamos analisá-lo a partir do depoimento deles. Cada professor 

fica três dias na sala de aula, de acordo com seu turno, mais um dia de coordenação e 

outro de planejamento livre. É como se fosse uma folga, mas com a nomenclatura de  

“planejamento livre”. A falta, ou precariedade, de recursos e equipamentos necessários 

foi constantemente mencionada como um fator decepcionante com o qual os docentes 

lidam em seu cotidiano.  Em uma de suas aulas de história, da turma do 2º ano, F.A., que 

leciona todas as disciplinas para turmas do 2º e 3º anos, trabalhou sobre a história das 

copas do mundo e discursou sobre os países que já foram campeões mundiais. O trabalho 

artístico foi a confecção de um campo de futebol, em uma folha de papel ofício. F.A 

inúmeras vezes mostrou-se insatisfeita com a situação precária dos materiais escolares e 

falta de xérox. Certo dia, demonstrando muita frustração ao ter de desembolsar dinheiro 

para cópias de provas, F.A. mencionou a seguinte frase deixando transparecer a situação 

precária das escolas e do trabalho docente da região:  “Com R$ 5,00 eu compro 1 kg de 

feijão! É um absurdo a gente ter que tirar do nosso bolso pra trabalhar! ”   

O depoimento abaixo é da professora V.D., que está formada há sete anos, embora 

trabalhe há dez anos em sala de aula. Ela, hoje, leciona em duas turmas do primeiro ano 

na João Guelo, mas sempre trabalhou no município de Búzios. Ao ser indagada sobre 

suas percepções em relação às mudanças ocorridas na educação nesses dez anos de 

trabalho, ela diz que:  
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Só mudou papeladas, nomenclaturas... mas o ensino continua a mesma 

coisa. Burocracias mudaram. Mas o ensino... suporte muito pouco. Cada 

professor, se não se virar, não faz um bom trabalho. A gente não tem suporte 

nem... porque eles fazem esses cursos na secre... na CEPEDE (Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento da Educação)36. Porém, não são cursos que eu vou dizer 

assim: noossa! Oh, como eu vou aprender! E também não temos suporte material. 

Quer dizer, então, na verdade nada mudou. Eles continuam mudando os nomes e 

mais nada. (Entrevista com V.D., em 17/06/2014) 

 

V.D. também falou sobre as dificuldades que enfrenta em seu trabalho como 

professora. Para ela, uma das maiores dificuldades é “a incompreensão dos pais” com 

relação à escola e ao trabalho docente. Sua queixa está em como dialogar com os pais de 

alunos que apresentam dificuldades e “problemas de comportamento”. V.D. disse que 

alguns alunos apresentam problemas até psicológicos, mas há uma não aceitação dos pais 

em receber esse tipo de notícia sobre seu filho. Então, a família acaba culpando o 

professor pela dificuldade da criança. V.D. demonstra muita indignação quando o pai de 

um aluno diz que o problema é ela e não o aluno. A professora também descreveu o 

problema da ausência dos pais no acompanhamento escolar dos filhos, o que contribui 

para o problema do aprendizado, segundo ela.  

V.D também reclama da sobrecarga de trabalho, que muitas vezes impede-a de  

reunir-se com as orientadoras para discutir tais problemas ou conteúdo a serem 

trabalhados. Sobre o desrespeito dos pais com relação às professoras da escola, ela relatou 

um caso em que colegas tiveram de sair escondidas da escola porque pais vieram ameaçá-

las de agressão. V.D também apontou para as “questões sociais”, como ela chamou o caso 

de duas meninas, com idade de sete e seis anos, que costumam ir ao banheiro para beijar-

se. Para ela, isso está relacionado com a permissividade e a falta de controle dos pais 

sobre os programas de televisão assistidos pelas crianças, como novelas e filmes 

inadequados, entre outras programações. 

 

Porque a gente pode culpar os pais por deixarem as crianças verem certos 

tipos de programa, hoje em dia, a novela não dá mais porque a novela incentiva 

a tudo quanto é coisa errada! Então, a maior dificuldade mesmo é a fa-mí-lia.  Se 

                                                           
36 Local onde os professores da rede de Búzios recebem capacitação. As capacitações, de acordo com os 

próprios professores, são dadas por colegas da rede. A maioria tem uma visão bem crítica a esses cursos. 
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a família cooperasse mais agente... nós teríamos um bom trabalho. Até porque, 

se a família tivesse mais a par das coisas que acontecem na escola, eles 

reivindicariam na Secretaria de Educação coisas pra gente fazer um bom 

trabalho. Não é? (Entrevista com V.D., em 17/06/2014)  

 

V.D. apontou para a falta de acompanhamento familiar como empecilho para um 

bom trabalho de ensino e aprendizagem, e acrescentou que ela e os outros professores e 

professoras, em sua totalidade, sentem-se muito sós para lidarem com certos problemas e 

que, para amenizar a situação, é muito importante que o professor (a) seja sensível ao que 

a criança está querendo dizer. V.D. afirmou ter aprendido a ter sensibilidade e a identificar 

problemas através de sua experiência ao longo dos anos de seu trabalho com o magistério 

infantil. E, sobre essa experiência, ela citou seus anos de trabalho em outro bairro da 

periferia de Búzios, que também abriga uma comunidade quilombola:  Baía Formosa.37  

Por se tratar de um bairro com um expressivo contingente de moradores 

quilombolas, considero importante aqui registrar a experiência de trabalho de V.D. para 

ampliar nosso quadro de percepções sobre o atendimento educacional às crianças 

quilombolas em Búzios. De acordo com a experiência relatada pela professora em 

questão, as crianças da escola que ela atendia naquele bairro estavam em uma situação 

material muito precária, visivelmente constatada em seus sapatos velhos e rasgados, 

roupas e mochilas remendadas. V.D. destacou uma situação em que uma criança chegou 

feliz, mostrando sua mochila nova, porém a “mochila nova” tinha sido achada pela mãe 

num lixão e costurada para a criança usar. V.D. afirmou que, apesar das dificuldades, 

gostava muito de trabalhar lá e lidar com essas situações, pois se sentia valorizada em seu 

trabalho. V.D. expressou, com muito orgulho, que os alunos com quem ela trabalhou, 

hoje adolescentes, ainda permanecem na escola e não repetiram de série. 

 

Da minha época. Da época que eu peguei essa turma. E são crianças que... 

não, não tem índice desses alunos que passaram pela minha mão na 

alfabetização, de repetência, não teve. Todos eles seguiram mesmo e eu fiquei 

muito feliz com isso! E a escola não queria que eu saísse de lá. Eles disseram que 

eu sou a cara da escola. E eu amo aquela escola mesmo! (Entrevista com V.D., 

em 17/06/2014)  

                                                           
37 Baía Formosa é um bairro periférico do município de Armação dos Búzios e também possui uma 

população majoritariamente quilombola. 
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V.D. explicou que saiu daquela escola porque era contratada. Ela ainda trabalha 

por contrato no município de Búzios, mas desabafou sobre nunca sabe ao certo onde vai 

trabalhar e se vai continuar na escola de um ano para outro. V.D. afirma que nunca 

consegue concluir um trabalho na escola devido a essa mobilidade e incerteza, ocasionada 

pelo contrato de trabalho. A fala de V.D.  fornece-nos uma brecha para adicionarmos aqui 

uma reflexão sobre a relação dos contratos de trabalho com a efetivação de qualquer 

projeto para a consolidação de uma escola quilombola. O professor contratado não possui 

um vínculo empregatício com o município, e, embora a carga horária e as obrigações 

sejam as mesmas para as duas categorias, esse professor recebe menor remuneração que 

o concursado, não tem direito a férias, nem décimo terceiro salário, muito menos garantia 

de continuidade de trabalho. Enquanto conversei com alguns professores contratados 

sobre a possibilidade de pensarmos um curso de formação sobre a Lei 10.639 e a educação 

quilombola, em parceria com a universidade, muitos aprovaram a ideia, mas, por não 

saber se continuariam ou não na escola, não se motivaram para tal movimento. A maioria 

dos professores da João Guelo trabalha por contrato: de 100 professores, apenas 30 são 

concursados. Sobre o curso, a diretora e a equipe pedagógica afirmaram a dificuldade que 

teriam para realizar essa formação, pois teriam que repetir a mesma coisa todo ano, para 

receberem os novos professores. Os professores contratados sofrem também pressões 

políticas, já que, num movimento de greve, por exemplo, eles correm sérios riscos de 

serem despedidos.  Além disso, ocorrem atrasos em seus vencimentos, como aconteceu 

recentemente: o salário de dezembro de 2014 só foi pago em fevereiro de 2015.38 

Sobre a formação de professores que é oferecida pela secretaria de educação, V.D. 

nos faz os seguintes apontamentos: os cursos tornam-se maçantes devido às informações 

ultrapassadas e pela falta de coerência com a realidade escolar. Ela admite que ocorra 

troca de experiências entre ela e outros professores e professoras durante os cursos, mas 

sente falta de um auxílio mais consistente com relação a orientá-la em certas situações de 

dificuldade no aprendizado. V.D. disse que as aulas de rotina do curso são maçantes e 

desestimulantes. Ela vê muito criticamente a formação oferecida pelo município, alega 

que tudo não passa de cumprimento de burocracias que obrigam o professor a levar mais 

                                                           
38 A relação entre os professores contratados e o prefeito é muito tensa, pois os docentes afirmam, em sua 

maioria, que o mesmo “trata os funcionários públicos como os empregados de sua clínica médica” (o 

prefeito é cardiologista e trabalha há anos no município). Na última greve, em 2013, ele quis suspender os 

salários de todos os grevistas, mas eles reivindicaram judicialmente e ganharam.  
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papéis para casa, pois o curso passa tarefas para o professor fazer em casa, de 

enquadramento de assuntos tratados em seus planejamentos de aula que, muitas vezes, 

não condiz com os objetivos pretendidos pelo professor: “Sinceramente, eu vejo mais 

uma coisa como: você é um estudante e você tá tendo atividade de casa”. Os cursos 

seguem uma proposta do MEC e são ministrados por professores concursados da rede 

municipal de Búzios. Para V.D., o que o MEC visa são os números, os índices de 

aprovação, que, segundo V.D. deixam de lado a questão social do aluno. Ela observa que 

o curso menciona trabalhar a questão da criticidade, porém sem aprofundar o que seria 

esse aluno crítico. “E a questão social? E a questão da criticidade, que é o que mais se 

fala hoje em dia, que o aluno tem que ser crítico! Mas e aí? Entendeu? E aonde vai chegar 

isso? Isso ninguém fala! ”  

Também considero importante deixar alguns apontamentos da professora S.C. 

sobre sua concepção de educação numa entrevista realizada durante um de seus horários 

de coordenação. Para S.C, o maior problema na escola é a questão familiar, pois as 

famílias não conseguem enxergar a importância dos estudos, e muitas crianças passam a 

ver a escola como um passatempo. Além disso, muitas famílias tomam a escola como 

instrumento para receber “bolsa família”, ou apenas como a hora da merenda. S.C. 

afirmou que a escola precisa resgatar valores que estão perdidos no meio familiar, como 

o respeito aos mais velhos. Portanto, de acordo com S.C., essa questão familiar precisa 

ser tratada com prioridade pela escola, precisa sair do nível superficial. Segundo ela, a 

escola deveria ter regras mais firmes e rígidas para mudar sua própria imagem e fazer 

com que o aluno entenda que estudar é uma coisa boa para ele. Em sua fala, S.C. deixa 

claro que a escola precisa trabalhar junto às famílias para que estas compreendam que a 

escola também é formadora de cidadãos, fazê-las compreender que seus filhos serão os 

governantes do futuro. Ela também argumentou que qualquer professor ou professora tem 

condições de orientar o outro, questionando a orientação que os docentes têm recebido, 

que, a seu ver, é insuficiente para resolver seus maiores problemas sociais e, finalmente, 

sugeriu que esse trabalho seja feito de maneira conjunta com os professores e professoras, 

e não imposto. S.C. concluiu que só é possível melhorar o país através da educação. 

Já a professora M.G., do 4º ano, declarou que a maior dificuldade para trabalhar 

em sua turma era falar, pois era uma turma muito agitada. Ela me informou que a equipe 

técnica em consenso com as professoras regentes da classe do 4º ano, dividiriam a turma 

por causa da gritaria e agitação, que contribuía para o baixo rendimento delas. Ela também 

comentou sobre a vida familiar conturbada de algumas crianças que, segundo ela, tinham 
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um pai preso ou traficante. As professoras com as quais conversei confirmaram que na 

escola havia muitos casos de alunos e alunas que tivessem algum pai ou parente preso, 

por isso a responsabilidade de criar essas crianças recaía sobre os avós, tios ou irmãos 

mais velhos. Todas essas crianças, apontadas pelas professoras, apresentavam algum tipo 

de dificuldade no aprendizado, bem como no relacionamento com os outros colegas. 

Muitas crianças, provenientes de famílias com esse quadro, com idade entre sete e treze 

anos, ainda não conseguiam ler ou fazer abstrações matemáticas. Não posso deixar de 

mencionar que essas crianças relatadas são, em sua totalidade, negras. 

Sobre a situação dos pais, podemos nos remeter a obra de Loic Wacquant Prisões 

da Miséria (2011), cujo estudo sobre a criminalização da pobreza e encarceramento da 

população pobre e negra ajuda-nos a compreender a situação das famílias dessas crianças 

inseridas no contexto relatado acima. O Estado neoliberal39 procura tratar a miséria 

dando-lhe um tratamento penal baseado em valores de justiça social e de solidariedade. 

Ao discutir sobre a penalidade do estado neoliberal europeu, Wacquant afirma que as 

mudanças políticas na Europa afetam profundamente as sociedades por ela atingidas 

(como o Brasil) e o objeto de debate político que tem influenciado a tais sociedades se 

referem a delinquência dos jovens, a violência urbana, os múltiplos distúrbios derivados 

dos “bairros sensíveis” e as incivilidades cujas vítimas e primeiros culpados presumem-

se serem seus habitantes. Wacquant chama a atenção para esses termos utilizados, pois 

os mesmos têm incrementado os discursos de políticos dos jornais e TVs, e atenta para a 

questão de que essas noções “não brotam espontaneamente já constituída de realidade”. 

O que Wacquant tenta mostrar, ao longo de seus trabalhos, é a substituição do papel social 

do Estado por políticas que equiparem as desigualdades pelo Estado Penal. E essa 

ideologia, proveniente dos EUA e Europa ocidental, disseminam-se pelas sociedades 

influenciadas pelo regime dessas nações. Sempre com a intenção de se compreender o 

                                                           
39 Entendemos por neoliberalismo “a teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar 

humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras e individuais 

no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres 

mercados e livre comércio. O papel do Estado é fundamental para garantir a qualidade e integridade do 

dinheiro e criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas (Harvey, 2008: p.12). Na 

política neoliberal. A função do Estado limita-se em defender o direito do livre mercado a qualquer custo 

e ficando os direitos sociais em segundo plano, pois em tese qualquer pessoa pode ser dono de seu próprio 

negócio, mas na realidade vemos que esse plano é falso e só fez proteger os capitalistas e grandes 

empresários acentuando as desigualdades sociais. Tal ideologia surgiu no final da década de 70 e início dos 

anos 80, após o mundo ter passado por muitas transformações econômicas e sociais que influenciaram o 

modo de vida das pessoas. Os países que encabeçaram e disseminaram tal ideologia foram Grã-Betanha e 

EUA. No Brasil, os anos 90 durante o governo de FHC, pudemos vivenciar tal ideologia onde o índice de 

fome e miséria eram altíssimos. 
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aumento da criminalidade entre as camadas mais pobres, o objetivo do neoliberalismo é 

ter o controle das populações, no sentido de “manter em seu lugar” ricos e pobres. 

Já para pensar a educação dos indivíduos vítimas desse sistema, não podemos 

deixar de remeter-nos ao argumento de Paulo Freire (2011) sobre o processo de 

desumanização, ocasionado pelo neoliberalismo, que envolve sentimentos como 

egoísmo, racismo e altivez. A educação destes indivíduos, oprimidos e marginalizados 

pelo sistema, deve ser elaborada com eles e não para eles. Não deve ser pensada de cima 

para baixo, mas de uma forma dialógica e participativa. Para que isso ocorra, será 

necessário um processo de conscientização, pois “somente na medida em que se 

descubram hospedeiros do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua 

pedagogia libertadora” (p.43). Para tanto, é necessário que se pense em uma “pedagogia 

com eles”, uma educação conscientizadora, uma pedagogia que lhes possibilite incluir-se 

como sujeitos no processo histórico e que os inscreva na busca de sua afirmação.  

Partindo da reflexão de Paulo Freire, para se pensar nos quilombolas como 

sujeitos excluídos e estigmatizados por uma cidade que visa o lucro do turismo e da 

especulação imobiliária em detrimento do silenciamento e ocultação de suas histórias e 

luta pela terra, a elaboração de uma educação quilombola COM ELES seria um caminho 

possível para a conscientização dessas crianças sobre seu papel na história e os 

mecanismos de opressão que se impõem sobre elas. Segundo Bourdieu (1989), toda 

dominação tem uma base simbólica de sustentação, que ele chama de violência simbólica 

constituída pelo não (re) conhecimento do sujeito enquanto “hospedeiro do opressor”, 

sendo a escola uma das principais instituições que impedem a conscientização (outro 

termo de Paulo Freire) das condições de subordinação (nesse caso, racismo e 

silenciamento da memória quilombola) como arma de libertação ou emancipação. Isso 

não significa que basta conhecermos a opressão para nos libertarmos dela, mas é um passo 

importante neste caminho. Então, fica a pergunta: Por que a escola não pode fazer parte 

desse trabalho de mobilização coletiva contra o preconceito e a discriminação e também 

contra o silenciamento da memória quilombola? O universo escolar é essencialmente 

político, portanto, é lugar adequado para discutir-se racismo e luta pela terra; ao contrário 

do pensamento da diretora e outros professores que negam o debate alegando que “Isto é 

uma questão muito política! ” e por isso não deveria fazer parte das atividades e do 

cotidiano da João Guelo.  

L.A trabalha na educação infantil, em escola no município de Búzios, e no ensino 

fundamental regular e na EJA (Educação de Jovens e Adultos), em escola do Estado no 
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município de Cabo Frio. Ela tem 29 anos, é professora concursada da E.I., onde trabalha 

no turno da manhã. Leciona há dez anos e há cinco trabalha com a E.I. É formada em 

letras, português/inglês, e está cursando a faculdade de pedagogia. Fez o ensino médio de 

magistério. Segundo a mesma, sua rotina é bem cansativa, já que mora em São Pedro da 

Aldeia e precisa acordar às 4 da madrugada para conseguir chegar na escola às 7 da 

manhã. Nos dias em que acompanhei a rotina de L. na escola, percebi sua dedicação e 

preocupação com relação ao desenvolvimento de seus alunos. Quando lhe contei sobre 

meu trabalho, a professora ficou muito interessada no tema, desde o primeiro dia em que 

nos encontramos, no parquinho junto com sua turma e as outras professoras e turma da 

E.I. Ao ser apresentada pela diretora, que explicou-lhes o que eu faria ali, elas gentilmente 

me cumprimentaram e fizeram comentários como: “Olha, isso aí, tema sobre o negro, só 

em datas comemorativas mesmo” - disse uma delas, e a outra completou:  “Hum! E 

quando dá tempo! ” L.A assim define o trabalho com a educação infantil: 

 

A educação infantil ela pode ser o doce e o amargo da profissão de 

qualquer professor. Pra você trabalhar em educação infantil, você tem que 

trabalhar com gosto, com doçura, com olhar de criança. Não adianta você não 

ter paciência pra trabalhar com educação infantil. E eu me descobri nessa área. 

Assim, e eu primo muito pela questão dos valores. Eu gosto muito de trabalhar 

com criança pequena, bem pequena! Ou creche III que é de 3 pra 4 anos, ou do 

pré I, que é de 4 pra 5. Eu gosto dessa transição porque é nessa transição que eu 

consigo moldar... eu não gosto de usar a palavra moldar porque soa muito como 

concreto, né? Mas, assim, é trabalhar a questão dos valores, da ética, da amizade, 

do cuidado com o outro, com você e com as suas coisas, é...  tentar eliminar um 

pouco dos vestígios de uma sociedade mais amargurada ou violenta. (Entrevista 

com L.A., em 14/08/2014) 

 

Percebemos que a definição de Educação Infantil de L.A se contrapõe à visão da 

professora V.D., que concebe a Educação Infantil como uma preparação para o ensino 

fundamental. Para V.D. a educação infantil deve aprofundar-se mais no ensino das letras, 

da escrita do nome, para evitar que o aluno chegue no primeiro ano, aos seis anos, com 

muita dificuldade de leitura, ocasionando o grande índice de repetência no primeiro ano, 
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apesar da aprovação automática.40 A professora F.A, que leciona para 2º e 3º anos, 

também compactua desse pensamento: “Escola não educa”. Em muitas situações vi F.A 

reclamar da “falta de educação” de algumas crianças que falavam alto, jogavam objetos 

pelo ar ou ficavam desatentos ao que estava sendo proposto por ela. Muitas frases eram 

ditas frequentemente quando o aluno não fazia o dever, ou brigava em sala de aula, como 

“Eu não sei o que vocês pensam da vida de vocês”, “Que futuro você acha que vai ter 

desse jeito? ”, “O que você pensa da sua vida? ”. Para ela, isso era “um problema deles”, 

pois pais não os educavam”. (Depoimentos retirados de meu caderno de campo).  

Outro aspecto em comum analisado nos depoimentos das professoras, e que está 

em congruência com a opinião de outras professoras com quem conversei na escola, é a 

questão da diferença entre a educação escolar e a educação familiar. Para a maioria das 

professoras da escola, eu diria em sua totalidade, a criança deve vir educada de casa, 

cabendo à escola apenas a transmissão de conhecimentos. Essa ideia prevalece em 

situações tensas com os pais das crianças ou em alguns casos em que as crianças 

“divergem do comportamento adequado para escola”. A questão sobre a educação escolar 

está relacionada com o fato da socialização da criança estar acontecendo cada vez mais 

cedo na escola. Até a algumas décadas, a entrada das crianças na escola acontecia a partir 

dos sete anos de idade, recentemente isso vem acontecendo cada vez mais cedo. Hoje, a 

obrigatoriedade de ingresso na escola está fixada a partir da faixa etária de quatro anos41. 

A socialização da primeira infância,42 que outrora acontecia exclusivamente no seio 

familiar, tem, na escola, a fundamental participação, por isso a questão precisa ser vista e 

refletida com cautela pelos educadores. 

O processo de formação do Eu, é dinâmico e abrange toda a trajetória de vida do 

indivíduo nos diversos contextos de interação e campos de relações sociais dos quais 

participa, das diversas posições que ocupa e papéis que desempenha (Goffman, 2011). A 

questão é a importância da escola na formação dos sujeitos e da burocratização do ensino 

e do espaço escolar na visão dos professores na qual os alunos são apenas objeto do seu 

trabalho ou meio de exercerem sua competência profissional, identificada como 

                                                           
40 O município de Búzios adota o sistema de ciclos que não retém a criança na mesma série mesmo que ela 

não alcance o rendimento desejável exceto em casos muito extremos. 
41 LEI 12796/2013 que altera a Lei 9394/96 e regulamenta educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 
42 Entendo por primeira infância o período de três aos sete anos de idade (etapa da educação infantil), ou 

seja, considerando o modo como a infância é socialmente constituída e categorizada no espaço escolar. 

Infância, assim como família, é uma construção social e histórica, portanto deve ser considerada nos 

contextos sociológicos de categorização dos ciclos de vida (Ariés, 2006). 
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transmissão de conhecimentos (conteúdos) para capacitar indivíduos a prosseguir uma 

vida escolarizada. Em contraposição a isso, estão os mecanismos inconscientes de 

reprodução das desigualdades sociais e étnico-raciais, que vão ser confirmados em outras 

esferas sociais, como trabalho, lazer, religião, ciência, política, artes, meios de 

comunicação... Sendo assim, está claro que  a escola participa do processo de formação 

subjetiva, que é parte do próprio processo educativo, se não fosse assim não haveria 

necessidade da escola ter de elaborar um projeto que abrangesse temas de valores morais, 

como um dos muitos projetos anuais que presenciei a escola “passar” para as crianças e 

pais de crianças. Em uma das culminâncias desses projetos, os pais foram um dia na 

escola, num sábado letivo43, para participar de uma atividade organizada pela direção e 

equipe técnica da escola. Nesse dia, a diretora havia me convidado para falar com os pais 

sobre a autoaceitação das crianças. Ela disse que “Como a maioria dos alunos aqui são 

negros, a gente percebe que muitas crianças têm problemas com a auto aceitação, se você 

pudesse falar alguma coisa a respeito com os pais”. Sobre essa conversa com os pais, 

relatarei, detalhadamente, mais adiante, para que nos voltemos à questão da socialização 

que inclui a escola na participação da educação das crianças.  

Analisemos sociologicamente essa questão por Peter Berger (1973). Em sua obra 

A Construção Social da Realidade, na seção em que discorre sobre a sociedade como 

realidade subjetiva, Berger nos explica que as escolhas dos indivíduos não são 

completamente subjetivas, mas são dadas de acordo com o seu ambiente de convívio e 

socialmente predispostas: “na vida de cada indivíduo existe uma sequência temporal no 

curso da qual é induzido a tomar parte na dialética da sociedade”. Berger também afirma 

que a sociedade é uma realidade complexa e os aspectos subjetivos e objetivos devem ser 

entendidos a partir de um “processo dialético em curso, composto de três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização”. A partir de Berger, temos a seguinte 

reflexão: Quais oportunidades e quais escolhas a sociedade tem oferecido aos jovens 

negros? Essa dialética em curso, citada por  Berger, também nos remete a pensar na obra 

de Paulo Freire (2014), Pedagogia da Autonomia, direcionada a todos que trabalham com 

Educação, onde  Freire consolida que, como seres inacabados, estamos em processo 

contínuo de mudança. E, se o adulto é um ser inacabado, que dirá a criança que ainda está 

em processo de conhecer o mundo e as pessoas ao seu redor.   

                                                           
43 O sábado letivo existe para complementar a carga horária escolar. 
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Conforme o pensamento de Peter Berger sobre a dialética da sociedade, os fatos 

acontecem no mundo simultaneamente, fenômeno social que Berger explica ser composto 

de momentos serão tomados pelo indivíduo a partir de três etapas: a exteriorização, a 

objetivação e a interiorização, por isso as análises sobre a sociedade não podem 

considerar esses momentos isoladamente. A vida de cada indivíduo, segundo Berger, 

segue determinada “sequência temporal” que o induz a tomar parte da dialética da 

sociedade. Como se dá, então, essa tomada de consciência do indivíduo nesse processo? 

O início de tudo é a interiorização, definida por: “assumir o mundo no qual os outros já 

vivem”. Isso implica a apreensão de processos subjetivos vividos por outra pessoa que se 

torna significativo para mim. O autor nos dá um exemplo sobre como ocorre tais 

processos de apreensão subjetiva ou interiorização da realidade: interpretar objetivamente 

um acontecimento não significa que um indivíduo compreendeu adequadamente um fato 

ocorrido. 

 

Posso de fato compreendê-lo mal, por exemplo, se está rindo em um acesso 

de histeria posso entender o riso como significando hilaridade. Mas a 

subjetividade dele é entretanto objetivamente acessível a mim e torna-se dotada 

de sentido para mim, quer haja ou não congruência entre os processos subjetivos 

dele e os meus. A completa congruência entre os dois significados subjetivos e o 

conhecimento recíproco desta congruência pressupõe a significação, (...) (p.174) 

 

  Dessa forma, a interiorização, em seu sentido mais geral, está relacionada 

a uma apreensão prévia, ou seja, a sentidos que o outro dá a realidade. As situações que 

as crianças vivenciam na escola, ou em outros lugares em que convivem, podem 

perfeitamente ser analisadas a partir dessa perspectiva, pois, ao internalizarem em seu 

meio a naturalidade com que as pessoas coisificam e classificam seus tipos físicos, tais 

determinações e experiências passam a fazer parte de suas subjetividades. As regras das 

instituições sociais que são incorporadas pelos indivíduos ao longo de sua vida, não são 

conscientemente percebidas por eles (Berger, 1973). 

Portanto, a família é o local onde a criança apreende e interioriza as primeiras 

impressões sobre o mundo e as regras de convívio na sociedade. Junto a essa 

interiorização também está a apreensão das instituições sociais. Na escola, a criança 

encontra uma realidade diversa da familiar, um submundo diferente com vários outros 

tipos de socializações primárias vinda de vários tipos de famílias. Ao entrar na escola, 
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levando em conta a idade cada vez mais nova em que a criança entra, inclusive com o 

ensino das creches, outras impressões começam a juntarem-se à subjetividade dessa 

criança, aprendizados que farão parte de sua identidade. Por isso a preocupação em como 

a escola trata a questão do racismo: Considera naturais os xingamentos e ofensas? 

Considera natural o cabelo da criança negra ser taxado de feio? Considera não falar de 

racismo é a melhor forma de combate-lo e ignora a aflição que o aluno negro sente ao 

sofrer racismo? Tais perguntas podem nortear o planejamento escolar no sentido de 

auxiliar o educando a perceber-se no mundo. O aluno se sente totalmente impotente 

quando ofendido por sua cor ou traço físico, pois é algo que ele não pode mudar. Talvez 

seja por isso que exista na sociedade (e que ouvi muito das professoras da João Guelo) o 

seguinte pensamento: “Os próprios negros cometem racismo contra os outros negros”. 

Afinal, a criança reproduz o que está sendo colocado para ela neste mundo de apreensões, 

e a escola, enquanto uma instituição da sociedade, reforça essa conduta racista nos 

indivíduos ao se omitir e não aceitar que se fale sobre o assunto. 

B.L., professora do 4º ano que também dá aulas de reforço, relatou o caso de um 

menino, que estava sendo ajudado por ela na biblioteca, quando um amigo o chamou de 

preto feio “Ele se sentiu completamente arrasado”- disse ela. “E eu disse pra ele não ligar 

porque ele era um menino lindo! ” B.L. disse que sentiu muita pena do menino, que, triste, 

não conseguiu mais estudar naquele momento. B.L. também acrescentou que gostaria de 

“ter mais o que dizer para ele”, mas não sabia, apenas o consolou. O aprendizado que a 

criança depreende em um momento desses é de que “você é preto e não tem como mudar 

isso”. O preto, em nossa sociedade, continua sendo apresentado como sinônimo de feio e 

ruim.   

A socialização secundária que seria a interiorização de “submundos institucionais 

ou baseados em instituições (...) a aquisição do conhecimento de funções específicas, 

funções direta ou indiretamente com raízes na divisão do trabalho” (Berger, 1973, p:185), 

depende de fatores “semânticos que estruturam interpretações e condutas de rotina em 

uma área institucional” (p.185) Na escola, a socialização secundária ocorre quando este 

indivíduo negro, ofendido, entende sua posição social no mundo a partir de experiências 

que o colocam em posições subalternas, como no caso citado acima. Com seus familiares 

em posições sociais desfavoráveis e o que é mostrado pela sociedade através da televisão 

e outros estímulos, o pequeno indivíduo compreende assim sua realidade. Um dia, ao 

observar crianças quilombolas brincando de polícia e ladrão no quintal de suas casas, ouvi 

o seguinte diálogo: 
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G: Eu sou o policial 

D: Eu também sou o policial. 

F: E eu sou o ladrão porque eu sou preto e todo ladrão é preto. 

A criança de pele mais escura assumiu o papel do ladrão por ser vista pelos amigos 

como “preto” e internalizar tal imagem de si mesma, ou seja, acredita numa imagem que 

lhe é socialmente imposta. As categorias raciais são acionadas situacionalmente no 

âmbito de um padrão de estigmatização (descrédito social) pela cor, no qual indivíduos 

preferem se identificar como “brancos” em contraposição a “pretos”, mesmo que, em 

outras situações, possam ser classificados como “pretos” ou “negros”.   

Por isso, a professora S.C. conta que, quando indagou seus alunos do 4º ano sobre 

suas expectativas de futuro, eles respondem de acordo com os exemplos de seus 

semelhantes negros que a mídia apresenta como profissões bem sucedidas: jogador de 

futebol e modelo. Enquanto campo semântico para uma vida, a escola tem o papel de 

mostrar a esse indivíduo outras formas possíveis de Ser em sociedade e que não seja 

apenas as profissões citadas, já que elas restringem um suposto sucesso social (entendido, 

em geral, como “ficar rico”) a ocupações em que dotes corporais considerados “naturais”, 

como habilidade ou sensualidade, seriam mais favoráveis para o negro, em contraposição 

a ocupações que exigiriam maior capacidade intelectual no qual ele é desacreditado.44. 

Os submundos (escola, televisão), interiorizados pela criança na socialização secundária, 

são realidades parciais que entram em contraste com o “mundo básico”, adquirido na 

socialização primária. Porém são realidades que entram em coerência em certos pontos 

por pertencerem à mesma sociedade que, neste caso, é racista. A socialização primária, 

da qual a escola faz parte, e a secundária acontecem sob princípios, ideias e posturas 

racistas. 

Para ilustrar a socialização sob princípios e posturas racistas, vivenciada pelas 

crianças negras na escola, descreverei a experiência da filha de uma mãe quilombola, cuja 

trajetória escolar foi marcada por ofensas e abusos psicológicos por parte dos colegas, 

com a omissão dos professores. As injúrias racistas chamadas de bullyng por sua mãe, 

que conta a história, causaram sérios danos à construção da subjetividade da menina, que 

hoje já é adolescente. Durante sua infância, a menina, que chamaremos aqui de Dandara, 

era discriminada por seus coleguinhas e especialmente por uma parenta de sua idade que 

estudava na mesma escola. Essa parenta aproveitava da passividade de Dandara para 

                                                           
44 Sobre o imaginário de selvageria, animalidade e sexualidade que cerca a figura do negro, cf. Fanon 

(2008). 
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tomar-lhe seus objetos, como sapatos novos e mochilas, pois, segundo a mãe de Dandara 

relatou, suas irmãs, tias da menina, davam-lhe muitos presentes que eram cobiçados pela 

parenta em questão, que chegava a fazer ameaças, dizendo que, caso Dandara  não lhe 

entregasse o que queria, ela diria para todos os outros colegas não brincarem com a 

pequena. Essas ofensas também estavam relacionadas ao  cabelo de Dandara, que acabava 

sendo motivo de zombaria. A mãe narrou que não queria que a filha trocasse as coisas 

com essa parenta e, quando a menina procedia assim, ela ficava sozinha no canto, sem 

brincar. Até que Dandara não quis mais ir à escola, recebendo uma séria repreensão de 

sua mãe, que me revelou grande arrependimento por ter brigado com a filha, pois jamais 

esquecerá a maneira amarga como a menina chorou. Foi só então que Dandara contou à 

mãe que ninguém mais queria brincar com ela e que todos a chamavam de feia. A mãe 

foi até a escola, porém se sentiu muito frustrada e revoltada pela reposta da professora 

que disse ter pensado ser normal para Dandara ficar isolada “pelo jeito dela”, introvertido. 

Nos últimos anos, segundo a mãe, Dandara toma atitudes muito agressivas com 

os colegas que a ofendiam por causa de sua cor e vive triste, sem querer sair ou fazer 

outras amizades. Por isso, sua mãe resolveu matriculá-la em uma escola no centro de 

Búzios. Mas, como é precário o transporte até o centro, ela preferiu voltar a estudar na 

Rasa e, infelizmente, novamente sofreu ofensas, e dessa vez muito graves, pois um grupo 

de colegas a elegeu como “a menina mais feia da escola”, por causa da cor de sua pele. 

Mais uma vez ela ficou depressiva e chegou ao extremo de agarrar pelo pescoço uma 

colega que a ofendeu. A mãe, ao relatar o caso ao diretor da escola, escutou a seguinte 

opinião da parte dele: “Ela precisa aprender a resolver as suas questões sozinha”. Então, 

Dandara voltou a estudar em uma escola do centro, procurou tratamento psiquiátrico e 

passou a tomar remédios antidepressivos, devido às experiências racistas que vem 

sofrendo ao longo de sua vida no espaço escolar. O apoio familiar de Dandara tem sido 

fundamental para que ela supere essas etapas e prossiga com os seus sonhos de cursar 

uma universidade.  

Portanto, penso ser completamente equivocada e contraditória a visão que alguns 

professores e professoras demonstraram sobre a “educação vir de casa” e à escola cabendo 

apenas o papel de transmitir conhecimentos conteudista, que não fazem sentido algum 

para a vida dos indivíduos que a frequentam, o que nos faz remeter à educação bancária, 

alertada por Paulo freire (2011), e à reprodução da exclusão e da desigualdade de classes, 

que Bourdieu nos descreveu. Pierre Bourdieu, ao estudar o sistema educacional francês, 

mostra-nos como a institucionalização do ensino exclui os alunos pobres e o quanto a pré-
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condição social (capital cultural herdado) também é fator decisivo no sucesso escolar dos 

sujeitos (Nogueira & Nogueira, 2014).  

 

 

3.3. Construindo a imagem turística de Búzios: o currículo oculto nas aulas e no 

material didático. 

Nas aulas de geografia e história do 1º ao 4º ano as quais presenciei, as descrições 

sobre o município de Búzios e sua história dão-se em torno da imagem de “uma cidade 

cosmopolita onde se encontram vários povos e várias culturas”. Isso é notório em relatos 

das crianças buzianas, como no dia em que fui buscar meu sobrinho na escola Municipal 

Manoel Antônio da Costa (Mudinho) e soube que ele aprendeu sobre a história de Búzios, 

quando o próprio me fez o seguinte relato: “Aqui não era do jeito que você está vendo 

não. Aqui era uma colônia de pescadores e tinha muito osso de baleia. Aí eles faziam óleo 

com o osso e usavam para a eletricidade e outras coisas. Aí veio a Brigite Bardot, só que 

ela veio escondida e mostrou Búzios pra todo mundo, e aí a cidade começou a crescer 

porque era uma cidade cafona. Aqui tinha escravos também. Depois Brigite Bardot veio. 

Tudo mudou.” (N. N. S., 9 anos. 4º ano.)  

A exemplo dessa imagem da Búzios turística, temos um recente livro, lançado na 

mesma cidade, do autor Airton Guimarães, com o título Búzios Brasil: Inesquecível, 

Unforgettable, Inolvidable. A própria mistura de palavras em línguas diferentes desde o 

título é muito expressiva, além do corpo do texto, cabe assinalar, que é todo escrito em 

três línguas (português, inglês e espanhol). O livro foi patrocinado pelo Ministério da 

Cultura, Governo de Minas e pelas empresas Alupar e Cemig. O livro foi impresso em 

material de excelente qualidade, com um belo acabamento. Cento e sessenta e três fotos 

muito bonitas, sendo cinquenta e quatro de praias, cinco com pessoas que se destacam na 

história do município, como o arquiteto Octávio Raja Gabaglia, idealizador do projeto 

arquitetônico da Armação de Búzios; o pescador Elson Moura; Dona Eva e Dona Uia. Há 

outras fotografias que revelam artistas plásticos e comerciantes de diversas cidades e que 

foram morar em Búzios. As demais são de estátuas, festas e restaurantes. Portanto, a 

maioria das fotos remete a imagem turística de Búzios, além do preço também comprovar 

o total direcionamento ao mercado turístico: R$50,00 cada exemplar, custo inacessível à 

população pobre. 

Esse livro é uma representação, um relato sobre a realidade social, com pretensão 

de verdades e juízos morais subjacentes. É uma forma amplamente organizada de criação 
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de um consenso prático, desenhando uma certa definição do real, apresentando as 

operações características de seleção, arranjo, tradução e interpretação. Pressupõe 

produtores e usuários em contextos organizacionais, nos quais regras de enunciação e de 

compreensão orientam negociação ou conflitos semânticos. Enfim, trata-se de “um relato 

sobre a sociedade, portanto, é um dispositivo que consiste em declarações de fato, 

baseadas em evidências aceitáveis para algum público, e interpretações desses fatos, 

igualmente aceitáveis para algum público” (Becker, 2009). O livro Búzios Brasil produz 

e reforça a doxa ou facticidade da imagem turística da cidade, cujo terreno organizacional 

é a prefeitura e a especulação imobiliária. Não digo no sentido planejado ou em termos 

de apoio financeiro, mas produz um relato coerente e altamente razoável (sensato, 

acessível ao senso comum) com evidências fotográficas e uma descrição / interpretação 

aparentemente neutra, em linguagem estética bem elaborada, que converge com os 

objetivos ou orientações e interesses de representação, expressos na figura do cidadão-

turista (cosmopolita, sofisticado e esportista). Ao ser distribuído nas escolas, torna-se 

potencial material didático a ser usado acriticamente por professores, que acabam 

reproduzindo a realidade autoevidente de uma cidade que esconde o seu lado obscuro de 

exclusão, discriminação racial e divisão social entre península e continente; estrangeiros 

e negros quilombolas; empresários / comerciantes e migrantes trabalhadores. Nessa 

cidade de fantasia (mas muito real também) não cabe falar de racismo e luta quilombola 

pela terra. 

Com informações geográficas, além de outras referentes, à origem do nome da 

cidade e o reforço à referência de cidade cosmopolita, o livro exalta as belezas naturais, 

porém fala superficialmente, e com certa imparcialidade, sobre os conflitos ambientais 

existentes na cidade com a especulação imobiliária. Ao falar sobre o Mangue de Pedras, 

o autor menciona que o mesmo está sob “ameaça pela expansão urbana desordenada”. 

Ele também menciona o “interesse de particulares na criação de um condomínio, o que 

impermeabilizaria o solo”.  Todavia o autor não esclarece que a ameaça direta ao 

ecossistema do Mangue de Pedras é a especulação imobiliária, pois, o que se pretende 

construir é um condomínio de luxo. A responsabilidade pelas licenças é de completa 

responsabilidade da prefeitura de Búzios. Outra informação equivocada, que consta no 

livro, é a de que o quilombo da Rasa tenha recebido títulos de posse da terra pelo INCRA 

e pela Fundação Cultural Palmares, pois, na realidade, o processo de titulação ainda se 

encontra parado, e o título de propriedade coletiva da terra quilombola só é emitido no 

final do processo de reconhecimento territorial, que abrange muitas fases. Tal informação 
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errônea invizibiliza a luta pela terra na cidade. A forma como o livro retrata o quilombo 

da Rasa, reproduz uma visão folclórica e estereotipada do próprio quilombo.   

Dessa forma, considero pertinente mencionar a publicação de tal livro por ter sido 

distribuído nas escolas para reforçar a ideia de cidade turística e omitir a realidade de seus 

moradores negros e quilombolas, que já se consideram “excluídos” das prioridades do 

município. Essa imagem dificilmente consegue ser descartada pelos professores durante 

o ensino, como a seguinte atividade  em que deveriam tratar sobre a história do município: 

A professora F.A, do 3º ano, escreveu no quadro pequenas descrições de alguns bairros 

de Búzios, como Manguinhos, Baía Formosa... Eram trechos que faziam alusão ao 

turismo: “excelente para esportes náuticos e caminhadas”; “o bairro conta com belas 

pousadas e alguns restaurantes”... Frases que faziam lembrar anúncios de propaganda 

turística. 

 

 “Quando estavam construindo o centro e depois fizeram o Pórtico, 

disseram que o Pórtico era para separar os pobres dos ricos aqui em Búzios. 

Aquele Pórtico foi pra fazer a divisão. Por que que não construíram esse pórtico 

lá desde o trevo que faz divisa com Cabo Frio? Foi pra deixar Cem Braça, São 

José, Rasa... só onde tem pobre de fora! Esse pórtico tinha que ser lá e não cá” 

(conversa com M., um jovem quilombola de 34 anos sobre a época de construção 

do Centro da Cidade. Retirado do meu caderno de Campo) 

 

Essa ideologia de Búzios é constantemente reforçada pela escola ao enfatizar na 

história do município tal visão, seja ao tomar como fato significativo a visita de Brigitte 

Bardot como a que “divulgou Búzios para o mundo”, ou até destacar a construção de 

lugares sofisticados feitos com o único objetivo de atrair turistas internacionais, tal qual 

a Rua das Pedras, a Orla Bardot e os restaurantes e pousadas.  

 

3.4. O racismo aprende-se em casa e na escola: esforços isolados de desconstrução 

do racismo e a força do habitus. 

 

Como em qualquer lugar onde há crianças existe muito barulho, na escola João 

Guelo não é diferente. Mesmo já tendo experiência anterior com o trabalho docente em 

escola de nível fundamental, como estive alguns anos afastada para estudar, senti muitas 

dores de cabeça ao final do dia, principalmente nos horários de recreio, quando, em todos 
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os dias, havia muita correria. Nesses horários, alguns chegavam a ficar descalços, e, 

raramente, alguém queria conversar comigo: “Agora não dá tia! É a hora do recreio. ”  

Eles gostavam de conversar comigo durante os horários das aulas, na sala de aula. Em 

todas as entrevistas, foi unânime a reclamação das condições físicas da escola. Todos os 

alunos também expressaram que gostariam de ouvir mais histórias, que tivessem livrinhos 

de histórias na sala de aula, que o tempo do recreio fosse maior, etc. Essas observações 

apareceram nos depoimentos de todas as crianças com quem conversei. O mínimo de 

infraestrutura poderia estimular um melhor aproveitamento das crianças no aprendizado, 

pois, se, diante do calor, a concentração é difícil para o adulto, quanto mais para a criança. 

Elas reclamaram dos ventiladores e janelas quebradas, diziam que seria bom haver ar-

condicionado nas salas; mostraram insatisfação com a situação da quadra, cujas grades e 

mastros estavam depredados, além da falta de uma cobertura45, para que nos dias de chuva 

pudessem utilizá-la, inclusive evitando o acúmulo de água e as frequentes quedas. Muitas 

me disseram que temiam que mastros caíssem sobre suas cabeças. Elas também 

reivindicaram, para mim, um parquinho, como há no espaço da educação infantil, bem 

como brinquedos de montar, bolas, carrinhos e bonecas. As crianças veem com muita 

criticidade essa ruptura de passagem de fase escola (da educação infantil para o 

fundamental) no espaço das brincadeiras. No ensino fundamental, elas ainda continuam 

bastante infantis e expressam grande vontade de terem brinquedos para brincar. Muitas 

acrescentaram o desejo de incrementarem as aulas com televisão e projetor para todas as 

salas, pois a escola só possui um para as 10 turmas, da manhã e da tarde, sendo necessário 

o agendamento do uso, o que restringe o planejamento do professor a recursos 

tradicionais, como as cópias, o que também foi apontado pelas crianças como um 

problema, pois, às vezes, precisam fazer tantas cópias que ficam com “as mãozinhas 

doendo”. Entretanto as crianças não têm oportunidade para expressar suas necessidades 

e demandas, pois não são vistas como sujeitos capazes de opinar sobre os problemas e 

propor soluções para a melhoria do ambiente escolar. 

 

                                                           
45 Em meados do primeiro semestre deste ano de 2015, a secretaria de educação mandou cobrir a quadra 
e realizou pequenos reparos. 
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Situação precária da quadra denunciada pelas crianças; grades, hastes do gol e mastro de basquete 

enferrujados. Foto: Gessiane Nazario. 

 

Durante minha estada na escola, eu presenciei muitas brigas entre as crianças, nas 

brincadeiras ou em sala de aula mesmo. Em sala de aula, a maioria brigava pela falta de 

algum material escolar: apontador, lápis, caneta ou canetinha. Em algumas situações, 

sumiam objetos de valor, como dinheiro e celular, casos que sempre acabavam na direção 

para ser solucionados. Nesses momentos de discussão, raiva e descontrole, ou de 

brincadeira, que surgiam os comentários racistas, como: “seu preto safado”, “seu 

macaco”, “seu crioulo”, “seu tiziu”, “seu carvão”, “bruxa do cabelo duro”, “seu 

macumbeiro”, “sua preta feia”, entre outras.  

Certo dia, a professora L. A.  convidou-me para visitar a sua turma da manhã, 

onde ela iria “trabalhar sobre as diferenças”. L.A escolheu o livro “O Menino Marrom” 

de Ziraldo. Quando colocou as crianças em roda e sentou na cadeira para contar a história, 

ela mostrou a capa do livro com a figura do personagem principal, e as crianças 

exclamaram o seguinte: “parece um cocô”, “ai, que feio!” 

L.A. não comentou as palavras das crianças. Após contar a história, L.A. pediu 

para que eu ficasse ao seu lado e mostrou as diferenças entre mim e ela, como a cor da 



138 
 

pele, o cabelo... acrescentando que era legal ser diferente do outro,  que seria muito chato 

e sem graça se todo mundo fosse igual, tudo numa linguagem bem infantil. As crianças 

não comentaram, só ficaram quietas e depois dispersaram para brincar. 

Em outro dia, após essa atividade de leitura e outra na semana da consciência 

negra, quando L.A. contou a história do Mundo Black de Tayó, observei que as crianças 

estavam enfeitando o desenho do cabelo da personagem e perguntei à professora sobre o 

que os alunos falaram ao ver aquele desenho. Ela me disse: “Olha, sinceramente, eles 

acharam feio. E eu nem tinha prestado atenção nessa questão que você está falando 

agora.” Entrevistei-a, e ela fez as seguintes considerações: 

 

Depois de ter trabalhado essas questões com meus alunos eu sinto que a 

turminha, a minha turma em especial, tá enraizado em alguns alunos a questão 

do preconceito, mesmo eles tendo 4, 5 anos. Porque toda vez que trabalhei com o 

livrinho, seja O Menino Marrom, seja Mundo Black Power de Tayó, ou seja outro 

tipo de livro voltado pra questão racial, diversidade étnico racial, eu vi que eles... 

(como criança é muito sincera, né?) Eu vi que eles tinham preconceitos já 

afirmados: ‘ai tia ela é feia! O cabelo dela é feio! O cabelo dela é ruim1 eu acho 

que ele é feio’ (no caso do menino marronzinho, né) e aí isso me espantou de 

primeira. Porque você não pensa que a criança tem esse tipo de preconceito, né? 

Esse tipo de pré-conceito das coisas. Aí eu sinto que... a questão é que vem de 

casa, né? Não é que você não nasce com aquilo, é que você é criado com aquilo. 

(Entrevista com L.A., em 26/11/2014) 

 

Segundo  L.A.,  no decorrer da história, enquanto ela falava que a Tayó gostava 

de seus cabelos e tinha muito orgulho dele, não tinha vergonha, as meninas negras, em 

especial duas delas, ficaram muito encantadas, muito interessadas “porque ela tem o 

cabelo bem crespo, eu senti que a R. E. se sentiu representada. É muito bom vivenciar 

esse momento em que a criança está se sentindo representada e valorizada a partir de um 

estímulo que eu dei. Eu estou muito feliz por isso! ”  
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R.E., 5 anos, satisfeita em ver seu cabelo retratado e elogiado através da personagem Tayó. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

Durante a semana em que trabalhavam a literatura étnico-racial para a semana da 

consciência negra, a professora S.C. comentou a dificuldade que teve para achar fotos de 

crianças negras nas revistas e, por isso, fez um cartaz que representava um “jardim das 

crianças”, mas apenas com imagens de crianças brancas. Ela reclamou do pouco tempo 

que teve, sendo impossível providenciar as fotos das próprias crianças. Na Semana da 

Consciência Negra, em novembro, as professoras, sob a orientação das O.P..  M.B. e J.M., 

trabalharam com a literatura infantil que aborda temas raciais como: O Cabelo de Lelê, 

Menina Bonita do Laço de Fita, O Mundo Black de Tayó e outras.  

Todos esses livros, entre outros que estão no banner abaixo, fazem parte do acervo 

da biblioteca da escola. Considero importante destacar que o material para as crianças 

realizarem a atividade artística teve de ser custeado pelas professoras, porque a escola 

não possui recursos suficientes, apesar de ser cobrada pela Secretaria de Educação para 

que se realize “um trabalho bonito”. A seguir, os livros de literatura infantil usados para 

trabalhar os temas de Relações Étnico Raciais na escola. 
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Banner elaborado pelas orientadoras da educação infantil para expor os livros usados na 

Semana da Consciência Negra. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

Exposição das atividades artísticas realizadas com as crianças na Educação Infantil. 

Foto: Gessiane Nazario. 
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Mural do ensino fundamental com as atividades sobre a Semana da Consciência Negra. 

Foto: Gessiane Nazario. 
 

No mural acima, a professora procurou retratar o bairro da Rasa, usando a imagem 

de um mapa de Búzios e fotografias de pessoas negras. Com exceção da turma da 

professora B.L., do 4º ano, que eu acompanhei mais de perto, não houve mais mural 

algum que mencionasse os quilombolas. 

 

 

Mural representando a diversidade racial. 

Foto: Gessiane Nazario. 
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Esse mural, confeccionado pela professora do primeiro ano, demonstra a 

precariedade dos materiais disponíveis para o uso. Apesar disso, podemos destacar o 

esforço da professora na tentativa de trabalhar com o tema da diversidade, ao solicitar a 

pintura de uma boneca negra. No cartaz, também é possível observar a tentativa de 

representar a história de Zumbi, já que a proposta de atividade para o dia de Zumbi dos 

Palmares. Também há uma tentativa de explicar às crianças, através das fotografias de 

crianças brancas e negras, valores, como igualdade e respeito. Todavia, tal cartaz ainda 

acabou reforçando o mito da democracia racial ao destacar a harmonia de um Brasil 

mestiço, formado por vários povos. 

Fora os fatos relacionados à Semana da Consciência Negra, há outros episódios 

bem interessantes que presenciei, especificamente com as meninas negras, como o de 

uma aluna, de oito anos, que todos os dias usava um casaco com touca e cobria o seu 

cabelo com ela. Como os dias estavam quentes, eu me aproximei dela para saber por que 

ela cobria a cabeça com aquele casaco. Ela me respondeu levando sua mãozinha ao canto 

da boca, como para me contar um segredo: “É por causa do meu cabelo. ” Eu perguntei: 

mas o que tem o seu cabelo? Ela revelou seu temor: “Se não ele fica armado. É feio”. 

Como isso me chamou a atenção, passei a observar se algum adulto iria conversar com 

ela sobre o uso da sua vestimenta, porém, nos dias em que fiquei atenta a essa menina, 

não vi nenhum adulto falando com ela a respeito do calor que a mesma poderia estar 

sentindo com aquele casaco.  

Observei também outra menina negra, de nove anos, que cursava o terceiro ano, e 

que várias vezes, durante o tempo em que ficava na escola, ia até o banheiro para molhar 

o cabelo, de modo que ficasse completamente encharcado. Em outro momento via esta 

menina colocar uma echarpe na cabeça e fingir que era cabelo longo. Na segunda semana 

após tê-la conhecido, depois de uma dessas sua “molhadas no cabelo”, eu perguntei o 

motivo de ela ir ao banheiro encharcar tanto seu cabelo. Foi quando ela me respondeu:  

 

Ah, tia! Porque ele fica muito armado, todo pra cima. Fica horrível! Aí eu 

tenho que molhar pra ele baixar. Minha mãe foi passar um produto nele pra 



143 
 

baixar e agora que ele saiu ... pra eu ir no Beleza Natural46, pra fazer os cachos, 

e está horrível. Aí eu tenho que molhar. (Retirado do meu caderno de campo). 

Durante uma atividade artística na sala de aula da mesma menina, quando a 

professora falou sobre o município e pediu que as crianças desenhassem Búzios: 

“Desenhe o bairro onde você mora”. Cada criança desenhou sua representação sobre o 

município e, geralmente, em todas as turmas, as representações das crianças sobre o 

município eram as praias. Não foi diferente com a pequena J., que desenhou a Praia da 

Gorda, que é a Praia Rasa, uma praia frequentada pelas famílias quilombolas da Rasa. 

Nessa mesma praia, encontra-se o Mangue de Pedras, ou Prainha, tal alguns chamam, 

pois os quilombolas sempre viram como praia, só que cheia de pedras. Em seu desenho 

sobre a Praia Gorda,  J. desenhou três princesas. Eu quis saber quem eram as personagens 

do desenho, e ela me respondeu: “sou eu e minhas amigas”. 

 

Desenho de J. representando o município de Búzios. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

As atividades relacionadas às histórias da região, sempre eram colocadas dentro 

das matrizes curriculares da educação no município. Abaixo, um exemplo de como esse 

tema foi transformado em um exercício e passado na lousa branca, no 3º ano: 

 

 

 

                                                           
46 Beleza Natural é um salão de beleza específico para cabelos crespos e cacheados que, através de um 

produto exclusivo, criado pela dona dessa marca, relaxa naturalmente a raiz do cabelo crespo. É uma 

alternativa para as mulheres negras não optarem apenas pelo alisamento. 
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A professora F.A comentou as observações feitas pela aluna J., que fazia 

observações sobre vários pontos do bairro da Rasa: “J. conhece a geografia de todo o 

Búzios”. A menina J. explicava, com riqueza de detalhes, todos os lugares da Rasa. Eu 

perguntei como ela sabia de todos aqueles lugares, ao que ela comunicou que havia 

morado “em um monte de lugares daqui. ” 

No mês de novembro, onde se comemora o aniversário do município e a 

consciência negra, as professoras produziram nessa semana várias atividades com tais 

temáticas: município e cultura africana. A professora M.B. introduziu o assunto sobre o 

município e suas praias com o objetivo de incentivá-los à escrita, pedindo que 

escrevessem pequenos textos sobre suas praias prediletas. Vários desenhos foram feitos, 

como mostram as fotos seguintes, para representarem a forma como as crianças veem o 

município. A seguir descreverei apenas os textos das crianças quilombolas da Rasa. 

 

Exercícios de Revisão.  

1) Complete à pesquisa abaixo: 

a) O nome do meu município é ___________ 

b) O meu município pertence ao Estado de ____________  

c) O nome do bairro em que moro é ________________  

d) Moro na zona ____________ do meu município. 

e) Em que bairro está localizada a escola em que você estuda? 

f) Escreva o nome de outros bairros existem na sua cidade. 

g) Cite o nome de pontos turísticos de seu município. 

h) Desenhe o bairro em que você mora. 
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Mural com os desenhos da turma do 2º ano, representando o município. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

Desenho representando a atividade dos pescadores. Foto Gessiane Nazario. 

 

 

Desenho representando um navio cruzeiro contrastando com os pequenos barcos dos 

pescadores. Foto: Gessiane Nazario. 
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“Praia da Gorda. A pra da gorda e cheia de pedra e e linda a água é azulzinha e A mata e 

linda a areia e cheia de conchas e cheia de tartaruga.” M. 2º ano. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

“Quando eu fui na praia da rasa eu gostei muito e tinha muitas casa e a água era gelada.” 

J.E. 2ºano. Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

“Eu gosto dessa praia porque ela tem muito... tem esse pescadores tem barco porque ela tem muita e 

tem be ela” (beleza). Foto: Gessiane Nazario. 
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Desenho do menino O., cujo texto descrevi acima. Foto: Gessiane Nazario. 

 

  

“Praia das pedras. A praia das pedras e muito boa. Eu gosto muito e vou quase todo dia. A minha 

família quase toda vai no sábado e no domingo eu peso prair (peço para ir) eu gosto muito e ela não 

tem areia tem pedras. Fim”. Foto: Gessiane Nazario. 

 

Numa visão geral dos trabalhos, é perceptível que, em sua totalidade, a imagem 

das praias e dos barcos dos pescadores predominam nas representações do município 

feitas pelas crianças. 

A análise dos desenhos infantis deve ser tomada, aqui, num âmbito além da 

perspectiva de uma fase de grafismo. Segundo Borba et al (2010), o desenho da criança 

deve ser concebido também sob uma óptica de “produção cultural, simbólica e lúdica”. 

Os autores explicam que “O desenho revela tanto a singularidade da criança que o 

elaborou, quanto a produção simbólica de um grupo geracional- a infância”. Podemos 

então depreender que os desenhos das crianças, ilustrados representando o município, 

refletem não só suas singularidades, mas as produções simbólicas de seu grupo 
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geracional, que, nesse caso, são os descendentes dos africanos escravizados ali, na Rasa. 

Os lugares por elas representados articulam suas “referências culturais presentes nos 

contextos sociais no qual a criança está inserida e as marcas da criação e reinterpretação 

próprias da criança” (Borba et al, 2010). O Mangue de Pedras (a “Praia das Pedras”) e a 

Praia da Gorda são lugares tradicionalmente frequentados pelas famílias quilombolas da 

Rasa, que muito bem procederam em preservá-los como são. Tais cuidados de 

preservação foram observados por mim,47 durante o passeio da escola para o Mangue no 

qual aprendi muitas coisas com aquelas crianças, filhas e netas de pescadores 

quilombolas. Conhecimentos sobre ventos, maré, crustáceos, pedras, tipos de peixes e 

plantas que existem ali.  Os seguintes comentários confirmam os cuidados que aprendem 

com seus familiares: 

“Não pode jogar lixo aqui senão o mar fica triste e zangado!” 

“Ei! Deixe o peixinho aí! Ele mora aqui.” (Disse um menino, quilombola, para 

sua coleguinha que pegou um pequeno bagre na mão.) 

“Não pode tirar as pedras daqui! São todas do mar.” 

H., L. e A. aprenderam com seus pais e avós, que pescam no local. Eles 

frequentam sempre o Mangue de pedras e a Praia da Gorda ou dos pescadores (como 

também é conhecida). Possuem amplo e rico conhecimento da natureza local, pois 

demonstraram saber os nomes dos bichinhos e das pedras, como a de quartzo, o corondó... 

Pude notar ainda o cuidado que tinham para não deixar que os colegas deixassem lixo ou 

retirassem algum bichinho do local. 

A educação das crianças quilombolas não pode ser restrita aos conteúdos 

escolares, porque:  

 

As especificidades territoriais, sociais e culturais expressas nessas 

comunidades colocam questões fundamentais diante da educação desses grupos 

e base dos significados que dão sentido à existência dos territórios negros, 

possuidores de dinâmicas próprias a cada comunidade, além de conduzir a leitura 

da educação como fato abrangente, não restrita ao universo escolar. (Gusmão & 

Souza, 2012) 

 

                                                           
47 Também observei tais cuidados de preservação ao acompanhar quilombolas no Mangue de Pedras. 

Muitos gostam de levar filhos e netos e ensiná-los tanto sobre os elementos naturais oferecidos pelo lugar, 

quanto sobre a preservação do local. 
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A turma do 4º ano foi a que tive mais oportunidades de acompanhar de perto, 

durante as aulas da professora B.L., de 20 anos, recém-formada no curso normal e caloura 

na Faculdade de Educação da UniRio, pólo de Macaé. B.L. é professora R248 (história e 

geografia) na escola João Guelo, ela foi muito receptiva às questões que eu propus para 

que incluísse em suas aulas. Ela também demonstrou curiosidade e dedicação às leituras 

de textos e livros que lhe emprestei sobre relações raciais, escravidão, racismo e quilombo 

da Rasa. B.L, em nenhum momento, mostrou-se arrogante, pelo contrário, sempre se 

mostrava disposta a saber mais sobre o tema do negro e dos quilombolas da Rasa. Essa 

professora buscou incorporar em suas aulas, na medida do possível, todos os 

conhecimentos que compartilhamos, tanto na palestra com o professor Sidnei Peres, 

quanto nas inúmeras conversas que tivemos durante a minha pesquisa. Nas aulas 

ministradas por ela, pude presenciar e aprender com os muitos momentos em que os 

alunos eram instigados à reflexão sobre as suas identidades.  

B.L. fez várias rodas de conversa sobre esse assunto e, dentro de suas limitações, 

precários recursos didáticos, procurou fazer o melhor para abordar tais temas. Em uma 

dessas aulas, estava escrito no quadro: “Aula de História/ Africanos no Brasil: história 

dos quilombolas. ” Ao lerem o que estava escrito, eles começaram a falar sobre o vírus 

do ebola, assunto que estava passando com muita frequência na televisão, rádio e jornais 

na época. Quando a professora começa a falar sobre os portugueses; e os africanos que 

foram trazidos para o Brasil em navios, em péssimas condições... as crianças 

interromperam-na e começaram a fazer uma enxurrada de perguntas, todas ao mesmo 

tempo, tanto que ficava até difícil de entender. Primeiro, a professora pediu calma e, 

conseguiu que um a um fosse colocando seus questionamentos: “É verdade que eles 

trabalhavam de graça?” “A estátua do negão ali é dos quilombolas? Quem é aquele 

negão? ” Além do barulho que faziam ao berrar as perguntas, o barulho do lado de fora 

da sala, que vinha do corredor, deixava as crianças mais agitadas, por isso era difícil de 

ouvi-las e de respondê-las sem ter de falar alto.  

Logo após, a professora perguntou aos alunos sobre o que eles entendiam por “ser 

escravizado. ” Ao que eles responderam: “ser trazido à força”, “apanhar”, “se eu fosse 

escravo e me mandasse trabalhar eu matava eles! ”, “ser espancado”, “eles trabalhavam 

muito”. Outro questionamento da professora foi a respeito do que era quilombola. As 

                                                           
48 Nomenclatura usada no município para R1: regente 1 de português e matemática e Regente 2: história, 

geografia e ciências. 
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crianças replicaram: “é uma fruta”, “é uma pessoa”, “são as pessoas que receberam esse 

nome porque fugiam, se revoltava”. 

Então, a menina T., de 9 anos, negra, interrompeu e começou a falar de capoeira, 

luta que aprendeu com seu pai, informando que “isso veio dos escravos. ” Nesse 

momento, o menino G., da mesma idade, negro e sobrinho de uma das faxineiras da 

escola, que também é quilombola, resolveu cantar uma canção da capoeira e demonstrar 

alguns golpes... todos bateram palmas e aplaudiram junto com a professora.  Após esse 

tempo, eles saíram para o recreio e, como de costume, os meninos implicaram com as 

meninas, houve xingamentos de “seu preto”, “seu macaco! ”, “seu macumbeiro” “nega 

do cabelo duro, você parece uma bruxa! ” Tudo dito aos berros, com demonstração de 

muita raiva. Ao retomar a aula, a professora prosseguiu com o assunto sobre escravidão 

e história dos quilombolas. Quando terminou o tempo da professora, as crianças seguiram 

para a aula de educação física e, depois foram embora para suas casas. A professora 

confessou-me que, apesar de toda a gritaria, ficou “feliz de ter conseguido trabalhar o 

conteúdo e ter abordado esse assunto com eles”.  

Na aula de história da semana seguinte, cheguei à sala e no quadro estava escrito 

o seguinte: 

 

 

Aula de História. 

Responda as perguntas: 

1) O que são quilombolas? 

2) Quais os lugares de esconderijo para os negros? 

3) Qual o nome do traficante de escravos aqui de Búzios? 

4) Por que a praia de José Gonçalves recebeu este nome? 

 

 

 

As repostas predominantes foram as seguintes: 

Para a questão um: “Negros! ”, “São os negros traficantes! ”, “São os negros que 

conseguiam fugir dos traficantes para as matas! ”, “São os negros africanos que fugiam 

para as matas e montanhas e os filhos dos negros” (a última resposta é da menina L.C, 

bisneta de d. Eva). Para a questão dois: “Mangue de Pedras”, “Morro do Arpoador”, 

“Matas e Montanhas”. Para a questão três: “José Gonçalves da Silva”, “Ela recebeu esse 
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nome em homenagem ao traficante de escravos José Gonçalves da Silva e devido ao 

desembarque dos navios negreiros”. Para questão quatro: “Em homenagem ao traficante 

de escravos”.  

 Nessa turma do 4º ano, do turno da tarde, havia alunos de famílias quilombolas, 

inclusive uma bisneta de Dona Eva, a senhora mais antiga da região. A menina L.C., de 

nove anos, negra, ficou muito surpresa e admirada quando, na aula sobre escravidão, a 

professora pediu que eu falasse sobre a Rasa. Quando eu contei histórias que a dona Eva 

havia me ensinado, histórias que ela mesma já tinha ouvido de sua avó e de sua mãe, B.L., 

a professora, perguntou se, naquela época, as mulheres trabalhavam nas lavouras. Então, 

relatei que minha tia Eva ainda conta que a sua avó levava a sua mãe nas costas para 

trabalhar na lavoura. Minha tia sabe que sua mãe nasceu sob a Lei do ventre livre, portanto 

não era escrava, mas sua avó chegou a ser escravizada. Narrei também sobre minha 

trisavó Madalena e tataravó Bibiana Madalena, que é filha de Madalena. Madalena veio 

de Angola, no tempo do tráfico de escravos, que, em todo o antigo Cabo Frio, era 

comandado pelo traficante José Gonçalves, hoje nome de um bairro e de uma praia, onde 

foi realizado o último desembarque dos cativos. Acrescentei que Madalena era avó do 

bisavô de L.C.  Enfim, relatei um pouco sobre a história dos negros da Rasa, sobre o 

Mangue de Pedras e o Morro do Arpoador, que, segundo os relatos orais, foi lugar de 

esconderijo de vários negros, e ressaltei que todos esses lugares eram fundamentais para 

a memória tradicional dos quilombolas. 

As crianças ouviram atentamente. Quando terminei, a menina L.C., com 

expressão de contentamento, perguntou: “ Então é por isso que um monte de gente vive 

indo na casa da minha vó Eva falar com ela? ” Eu confirmei, mostrando que ela era muito 

importante porque viveu toda essa história e conheceu pessoas que foram escravizadas. 

Os alunos ficaram muito espantados e admirados em compreender a importância da avó 

da L.C., e outras crianças também quiseram falar das histórias que seus avós contavam 

sobre os escravos. Após essa roda de conversa, a professora, seguiu as burocracias da 

escola e passou uma atividade no quadro, baseada em um texto que eu havia escrito para 

auxiliar e incentivar as professoras daquela escola a buscarem e contarem as histórias dos 

quilombolas da Rasa. Esse texto, intitulado por mim de “Minha Terra, Minha história”, 

foi usado pela direção para organizar o desfile, e outras professoras do ensino 

fundamental também o aproveitaram para trabalhar as histórias dos quilombolas que 

relatei ali. No final dessa conversa, a menina L.C, bisneta de dona Eva, disse em alto e 

bom som: “Hoje, pra mim, foi a melhor aula do mundo! ” E, desde esse dia, passou a 
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frequentar mais a casa de sua bisavó Eva, pedindo que ela lhe contasse sobre as histórias 

dos escravos. Muitos foram os comentários interessantes que algumas crianças fizeram a 

respeito do que ouviram sobre a escravidão e os quilombolas: 

 “Eu sou branco puro” (J., 9 anos, negro). 

“Por que os brancos não trabalhavam? Tem branco na África? Por que eles estão 

lá? ” “Mas eu não sei se minha avó foi escrava! Eu não tenho avó preta, nem ninguém 

preto na minha família. ” (K., 9 anos, branca) 

“Ai! Avó! Avó! Só entra avó no assunto hoje! ” (M., 9anos, branca) 

Além dos exercícios, a professora B.L. deu uma avaliação formal baseada no tema 

e, para expor no Dia da Consciência Negra, elaborou uma atividade muito interessante 

em que as crianças deveriam escrever uma música sobre o negro e o racismo. “Eu posso 

fazer pra minha prima que é preta! ” (K., nove anos, branca, a mesma menina que, 

anteriormente, declarou não haver ninguém preto na família). 

Quando a professora indagou: “Quantos aqui nunca sofreram preconceito por sua 

cor? ”, as crianças apontam para o menino G., negro, de nove anos de idade, que, 

constrangido, abaixou a cabeça. Através de um debate, B.L. perguntou o que seria 

preconceito. Uma menina definiu assim: “É não aceitar o outro do jeito que ele é.” Então, 

a professora continuou a interrogar sobre o assunto: “Isso é preconceito ou é racismo? ” 

Após uma pequena pausa, ela prosseguiu: “O preconceito está na sua concepção de ver o 

outro. ” As crianças interromperam e quiseram contar histórias que sofreram ou 

presenciaram, como a menina T., que lembrou sobre diariamente ter sido chamada de 

carvão por um menino da escola. Quando sua mãe foi até a escola e, segundo seu relato, 

fez “ o maior barraco” e ameaçou o menino que a ofendeu, dizendo que iria chamar a 

polícia por causa do racismo dele. A professora fez o seguinte comentário sobre a reação 

da mãe da menina: “Mas não é brigando que se resolve as coisas, se alguém ofender vocês 

por causa da cor de vocês, ou do cabelo de vocês, vocês têm que ignorar, deixar pra lá”. 

Ela prossegue o assunto e as crianças continuaram respondendo sobre o que seja 

preconceito: 

“Preconceito é fazer bullyng com a pessoa. Racismo é chamar o G. de preto, 

carvão, macaco...” (outra referência ao menino G.) 

“Racismo é julgar a cor da pele da pessoa, mas, se alguém for muito forte e 

bombado, pode chamar de gorila porque isso é um elogio! ” (J.R.) 

“Racismo é chamar os outros de nego, macaco... igual me chamavam” (G., 9anos) 
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Após esse debate, B.L. voltou à atividade de criar uma música sobre os negros e 

o racismo. O resultado foi muito relevante. Enquanto eles elaboravam a letra da música 

em duplas, um menino veio me mostrar o que ele estava escrevendo com o colega, e eu 

perguntei o porquê de ter escrito aquelas palavras, e ele me respondeu que:   “a tia pediu 

pra gente fazer uma música de amor aos negros. Aí eu fiz, que a gente tem que enfrentar 

o racismo”. Eu quis saber onde ele ouvira falar de racismo, e ele informou ter assistido 

na televisão: “é chamar os negros de macaco, de gorila”. 

Nessa aula de história, a menina T., de nove anos, negra, contou sobre sua avó que 

foi escrava. E, na semana seguinte, ela chegou à escola perguntando se eles iriam ter aula 

sobre as famílias de novo. Eu disse que isso iria depender da professora B. Então, essa 

aluna me disse que, depois da última aula, pediu que sua mãe ligasse para sua avó, a fim 

de saber sobre uma história que sempre ouvira: sua tataravó teria sido escrava. Realmente 

a avó confirmou que a tataravó de T. havia sido escrava na fazenda de José Gonçalves. 

Também contou que um dia a fazenda foi atacada e teve um incêndio e essa tataravó e 

outros cinco conseguiram fugir para a parte alta do Mangue de Pedras. Quando 

conseguiram encontrá-los, quase todos foram mortos, tendo sobrado apenas ela e um 

homem. Ela diz que sua bisavó é filha desta tataravó com “um dos chefes desta fazenda”.  

Pode-se presumir que a história relatada pela menina T. sobre a narrativa de sua 

avó está relacionada ao confisco dos bens dos traficantes de escravos a partir do ano de 

1850, com a Lei Eusébio de Queirós. A historiadora Nilma Accioli (2012), baseada nos 

depoimentos dos remanescentes desses africanos escravizados, os quilombolas, e de 

documentos da época, relata o confisco aos bens de José Gonçalves da Silva. O traficante 

redigiu um Libelo no qual denuncia o Ministro Eusébio de Queiros por perseguição. A 

história que a menina conta, vivida por seus antepassados e presente apenas na memória 

de sua família, não aparece nos documentos nem nos livros de história. Fato que  

novamente  remete-nos a Pollack (1989) sobre a memória subterrânea, silenciada pela 

história oficial, mas presente nas memórias dos sujeitos que a sofreram e que continuam 

vivas após gerações, mesmo que ocultadas pelos livros.   

Após todos esses debates e descobrimentos de histórias e pessoas importantes no 

seio familiar, as crianças sempre queriam contar sobre suas avós e seus avôs e, quando 

me viam, me perguntavam: “Hoje vai ter aula sobre as famílias de novo? ” Certo dia, ao 

chegar na escola, fui surpreendida pela menina M. de nove anos, aluna dessa mesma 

turma. Ela me parou e, muito intrigada, perguntou se ela era negra. Ao questionar o 

porquê da pergunta, M. respondeu que indagou a sua mãe a respeito de suas origens para 
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saber se era negra. Reproduzindo a explicação de sua mãe sobre o que era negro, M. disse 

que o negro é quem tem o cabelo ruim, fazendo referência à sua colega L.C., e que ela, 

M., tem os traços de negra, o nariz de negro, o cabelo cacheado e apenas a pele branca. 

Acrescentou ainda que sua mãe era negra, no mesmo tom da minha pele e com “o cabelo 

bem enroladinho” e que no documento dela está escrito que ela é negra. A menina 

questionou-me sobre como poderia ser branca se sua mãe é negra. Ela disse que seu pai 

era “moreno do cabelo ruinzinho” e novamente falou de seu cabelo cacheado, agora, por 

causa do pai. M., com ar confuso, contou que a família do pai é negra e indígena e que a 

família da mãe tem mais brancos. Então, M. repetiu o questionamento: “O que que eu 

sou?”  Eu respondi que essa era uma decisão dela, só ela deveria optar pela identidade 

com a qual se sentisse melhor. Assim, a menina respondeu: “Ah, eu sou mais negra! ”  

 

 

Letras de algumas músicas criadas pelas crianças.  As letras foram expostas no 

refeitório pela comemoração da Semana da Consciência Negra. Foto Gessiane Nazario. 
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Letras de algumas músicas criadas pelas crianças. As letra foram expostas no 

refeitório pela comemoração da Semana da Consciência Negra. Foto Gessiane Nazario. 

 

A.D. do 4º ano, da turma da professora B.L., também ia de boné todos os dias para 

escola. Ela adora desenhar e cantar. Em seus desenhos, A.D. sempre desenhava uma 

menina de rosto redondo e com uma franja lisa caída no rosto. O cabelo de A.D. é crespo. 

A.D é evangélica e possui uma linda voz. Descobri ao frequentar os cultos na tradicional 

igreja evangélica da Rasa, fundada pelos quilombolas, cuja história já foi relatada no 

capítulo anterior. 

Certo dia, no refeitório, quando me sentei junto a algumas meninas negras do 4º 

ano, na hora do almoço do turno da tarde, às 12h, elas repararam meu cabelo solto, e uma 

delas começou a relatar experiências sobre seu cabelo após eu ter elogiado o cabelo delas 

também. De uma menina eu ouvi as seguintes colocações: “o cabelo da minha irmã é tão 

cheio que, quando ela sai na rua, todos riem dela (...) minha mãe alisou meu cabelo, mas 

eu não queria. Ela me deu um remédio para dormir, sem eu saber e, quando eu acordei, 

meu cabelo estava todo com a química já”. 

Outro caso muito relevante que aconteceu nessa turma foi quando eu levei o livro 

“Mulheres Negras do Brasil”, que em uma seção estava a foto de Dona Eva, bisavó da 

menina L., e um parágrafo falando sobre ela e sua mãe, equivocadamente estava 

identificada como Bibiana. (Bibiana foi sogra e não mãe de Dona Eva -ver genealogia em 

na Introdução). Conforme mostrava o livro para as crianças, uma das meninas, brancas, 

com um tom irritado, fez o seguinte comentário: “Você tem certeza disso? A avó da 
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Letícia é tão importante assim?” Eu respondi que sim, caso contrário ela não estaria no 

livro Mulheres Negras do Brasil, e que essas pessoas são importantes porque suas 

histórias de vida ajudam a contar a história do Brasil e a entender melhor a história do 

ponto de vista dos descendentes de escravos. Expliquei que só assim a gente entende o 

nosso lugar no mundo. Ela me olha fixamente e, em silêncio, continuou a olhar o livro 

com as outras crianças. A menina L., muita orgulhosa, repetia “minha avó! Minha avó 

Eva! ”. 

Já no final do mês de setembro e após o professor Sidnei Peres, da Universidade 

Federal Fluminense, ter dado a palestra sobre os quilombolas,49 foi a época em que levei 

esse livro para a escola. A diretora ficou muito encantada com o exemplar e falou pela 

primeira vez da possibilidade de fazer uma homenagem no desfile cívico da cidade “onde 

as escolas desfilam o tema que foi trabalhado no ano. E, como essa questão dos 

quilombolas está mais evidente, a gente poderia organizar o desfile em torno disso, aí a 

gente faria as alas com as histórias e uma ala com os alunos negros”. Ela me pediu que a 

ajudasse a fazer um pequeno resumo com o detalhe de cada lugar histórico da Rasa. É 

importante observar como a questão foi trabalhada pela escola, na seção em que conto 

sobre o desfile cívico e nas fotos em que esses lugares foram representados.  

Ao ver o livro, a O.P.  J.M. também se surpreende ao ver dona Eva em uma 

coletânea de mulheres tão importantes e exclamou: “A história aqui tão perto de nós e é 

preciso que venha alguém de fora pra fazer a gente entender”. A professora F.A.,  

comentou sobre o livro: “Que legal! Não sabia que ela era tão importante assim.” Eu 

acrescentei que a escola estava cheia de netos e bisnetos dela,  e a professora acabou 

tecendo comentário semelhante ao da O.P. “Tá vendo? A história aqui tão perto de nós, 

na nossa cara, e a gente não sabia!” Nesse momento, a minha condição de outsider foi 

evidenciada, pois a referência não era a Rasa (onde os professores e diretores é que 

poderiam ser considerados “de fora”), mas sim o microcosmo social da escola João Guelo. 

Portanto, a suposta condição de “pesquisador nativo” (referente ao fato do pesquisador se 

identificar como quilombola a partir dos seus laços de parentesco) é relativa, porque em 

determinados cenários de interação na Rasa, como na escola, a minha condição de 

estrangeira (outsider) era assinalada em vários momentos. A pesquisadora desvelava para 

os atores do cenário escolar a lógica oculta do silenciamento do racismo e da memória 

quilombola, impondo uma nova e perturbadora definição das suas ações e representações 

                                                           
49 Logo abaixo faço a descrição e análise desta palestra. 
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naquele ambiente, constituindo para esses atores a situação incômoda de conviverem com 

um observador permanente que ameaçava pôr a nu os segredos conscientemente, ou 

inconscientemente, guardados. Tal ameaça da presença de um observador foi remediada 

com a negação da minha participação na festa de final de ano da escola. Foi uma 

mensagem atrasada, posto que foi no final da pesquisa, sobre a inconveniência de alguém 

que propõem aos atores um esforço constante de autorreflexão sobre o roteiro e o 

repertório simbólico das práticas escolares. Isso implica olhar a investigação social numa 

perspectiva crítica e reflexiva, como um deslocamento cognitivo constante entre 

proximidade e distanciamento, familiaridade e estranhamento, na medida em que 

participamos, intervimos, enfim, somos sujeitos nos processos e situações que estudamos 

(Melluci, 2005). 

Ao ver o livro “Mulheres Negras do brasil”, F.A., professora do 3º ano, faz o 

seguinte comentário sobre as imagens de alguns negros: “Olha que negros bonitos! 

Negros com traços de branco são mais bonitos! ” Segundo essa visão, o negro para ser 

belo tem que apresentar traços do padrão estético corporal atribuídos ao branco. Os 

indivíduos considerados pardos (às vezes designados como moreno, acompanhado dos 

adjetivos claro ou escuro) colocam-se na posição do “branco” em certas situações, 

discriminando aqueles considerados pretos, como vimos na brincadeira de polícia e ladrão 

entre crianças quilombolas; e não se identificam com a categoria racial mais abrangente: 

“negro”. Sistema classificatório racial dicotômico (supostamente exclusivo dos EUA), 

também é acionado em cenários específicos de interação e sobrepõem-se a um sistema 

mais diversificado formado por gradações entre dois pólos, “branco” e “preto” (Sansone, 

2004). 

 

 

3.5. “Mas por que a minha avó é importante? É isso que eu queria entender! ”: A 

palestra com os professores sobre diversidade e a Lei 10.639. 

 

Como foi combinado com a direção da escola sobre o retorno de minha pesquisa, 

convidei o meu orientador, professor Sidnei Peres, para palestrar, no dia 27 de setembro 

de 2014, sobre a comunidade quilombola da Rasa, quando eu falaria sobre a lei 10639. O 

título da minha palestra foi “Mas por que a minha avó é importante? É isso que eu queria 

entender! ” As frases foram ditas pelo menino G., de oito anos, filho e neto de lideranças 

quilombolas da Rasa, quando, em um certo dia, aproximou-se para me dar um abraço, 
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pois ele é uma criança muito carinhosa. Eu estava conversando com uma professora e 

aproveitei para informa-la sobre o parentesco do menino, afinal ele é bisneto de dona Eva 

e neto de dona Uia, que são mulheres muito conhecidas na cidade. Foi quando ele 

expressou suas inquietações, que eu guardei e resolvi usar as frases para iniciar a palestra 

sobre a importância de se trabalhar com as histórias de vida das crianças quilombolas e 

da valorização dessa memória na escola.  

Nessa palestra, o professor Sidnei falou sobre a história dos quilombolas da Rasa 

e a questão da sua invisibilidade nos currículos escolares. Durante sua fala, surgiram 

questionamentos que expressam estereótipos recorrentes com relação aos quilombolas, 

como: “Esses quilombolas tinham terra e venderam tudo, agora querem tudo de novo?!” 

“Esses quilombolas estão bem! Tem empregos em prefeitura, tem carro... moro aqui há 

26 anos, conheço bem essa gente!”  “Se teve quilombola que trocou suas terras por um 

prato de comida, aí quando eles ganharem as terras não poderão mais vender? Dona 

Cecília é uma que tem um monte de terra e vendeu. Ela que ajudou a complicar o 

negócio.” 

Tais enunciados constituem o repertório de significados de uma memória 

clandestina (não oficializada nas instâncias do poder municipal) dos brancos sobre os 

negros da Rasa, na qual a responsabilidade ou culpa pela situação e principalmente pela 

perda das suas terras é dos próprios quilombolas. Cabe mencionar que uma das 

professoras que proferiu tais questões é da família Gonçalves. Como foi dito no capítulo 

anterior, ocorreram processos complexos de pressão sobre as terras ocupadas pelo 

conjunto de famílias negras da Rasa, descendentes de escravos, que inviabilizaram as suas 

condições de reprodução social, principalmente referente à agricultura, como os bois dos 

fazendeiros que eram soltos prejudicando as roças, ou a expulsão de pescadores dos seus 

locais de moradia. Mas esses fatos remetem a narrativas sobre o passado, construídas 

como patrimônio coletivo e discurso político nas lutas étnicas do presente pela retomada 

das terras por aqueles que se autodesignam quilombolas, num jogo de enquadramentos 

concorrentes e disputas de memória (cf. Pollack, 1989). Entretanto, é importante não 

reificar uma memória quilombola ou negra em contraposição a uma memória branca na 

Rasa, pois há divisões e clivagens em cada um dos polos considerados, de modo a 

compreendermos, por exemplo, o caso de uma professora negra, sobrinha de um diretor 

da Associação Quilombola da Rasa, cuja narrativa sobre o passado também enfatiza “a 

venda das terras pelos quilombolas espertos que agora as querem de volta”. Memórias em 

disputa constroem-se contrastivamente em situações de conflito por recursos materiais e 
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simbólicos e não correspondem a versões supostamente mais ou menos verdadeiras sobre 

os acontecimentos e processos. 

Durante a exposição oral, algumas professoras, que estavam no fundo do 

refeitório, torciam a boca quando o professor falava sobre o racismo e sobre a questão da 

ênfase na história de Búzios relacionada ao turismo, que invizibiliza a história dos 

quilombolas. Ao falar dos estereótipos, surgiram perguntas, como: “Mas será que os 

alunos quilombolas, eles têm alguma coisa, algum objeto da cultura deles pra mostrar pra 

gente?” O professor respondeu que a identidade dos quilombolas da Rasa afirma-se pela 

memória da escravidão e da expropriação da terra pós-abolição e não pela reinvenção de 

tradições, tal qual acontece em outras situações. Ainda assim algumas pessoas não se 

mostraram satisfeitas, devido a uma concepção culturalista de identidade coletiva como 

correspondendo a tradições estáticas e herdadas de modo análogo à transmissão de 

características genéticas na reprodução de espécies biológicas, vivendo em ambientes 

naturais singulares. A visão pautada na exotização e folclorização essencialista dos 

grupos e comunidades quilombolas busca encontrar traços supostamente definidores de 

um ponto de vista externo, e não da perspectiva dos próprios sujeitos. Recorre-se a 

“sobrevivências” ou “resquícios” de uma identidade negra autêntica, constituída por 

festas, danças (como o jongo), comidas, religião (em geral de matriz africana), rituais, 

etc., sem considerar que as comunidades quilombolas são diversas e heterogêneas 

internamente, incluindo várias que são católicas ou evangélicas (como a Rasa).  As 

relações entre cultura, sociedade e território são mais complexas, não condizendo a 

ligações de correspondência naturalizada e nem a determinações coletivas que se impõem 

automaticamente aos sujeitos. Essa noção de cultura é própria do senso comum, enquanto 

a antropologia (assim como a história e a sociologia) reformulou tal conceito mostrando 

a sua dinâmica, sua historicidade e o caráter relacional e situacional das identidades 

coletivas e dos processos de formação da subjetividade (cf. Barth, 2000).50 

Ainda na palestra, algumas professoras fizeram o seguinte comentário: “Olha, eu 

acho que a discriminação é econômica e não de raça. O Brasil é um país miscigenado, 

então por que existem essas divisões? Não tem que existir essas divisões.”; “Eu achei 

muito legal essa coisa de se trabalhar com as avós!” “Professor, mas como a gente pode 

                                                           
50 Para concepções e abordagens dinâmicas e relacionais sobre cultura e identidade quilombola, 

especificamente, cf. Almeida (2002) e O’Dwyer (2007) Sobre o perigo da folclorização da cultura negra no 

âmbito da aplicação da Lei 10.639, Amauri (2008). Stuart Hall (2003) também discute e critica a visão 

essencialista sobre a cultura e identidade negra. 
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trabalhar isso com as crianças? De que maneira? ” “É! Como fazer isso em sala de aula? 

A O.P. da educação infantil, deu o exemplo de sua filha, que é negra: “ Às vezes eu quero 

mandar minha filha de cabelo solto, mas, ela disse que a professora falou pra ela não ir 

de cabelo solto porque o cabelo dela fica muito cheio. ” O racismo introjetado nas formas 

de agir, pensar e sentir enquanto habitus (Bourdieu, 1989), constituído na socialização, 

desde a infância, e reproduzido na escola, aparece nos pronunciamentos de alguns 

professores. O cabelo solto da criança negra (que molha o cabelo obsessivamente e brinca 

com bonecas loiras e de cabelo liso) é visto como sinal de desleixo moral e descuido 

estético da mãe, que não zela pela aparência embranquecida da filha (Fanon, 2008; 

Gonçalves, 2010). Essa mãe é culpada por não se dedicar aos esforços estratégicos 

exigidos, inclusive no ambiente escolar, de ocultamento de um corpo que exibe 

características socialmente selecionadas de uma negritude estigmatizada. Dessa forma, o 

cabelo é uma questão fundamental na micropolítica de reconhecimento de uma 

corporalidade negada e de regeneração da subjetividade da mulher negra! Todavia, alguns 

preferiram camuflar o problema com o costumeiro argumento da inexistência de 

discriminação e desigualdade racial e, portanto, da não necessidade de políticas públicas 

afirmativas, pois a verdadeira e mais relevante desigualdade (e injustiça) seria a 

econômica, ou de classe.  Merece destacar que, no Brasil, as desigualdades de classe e 

racial entrelaçam-se de modo muito estreito, sem necessidade de eliminarmos as 

especificidades de cada uma dessas modalidades de dominação e discriminação social.51  

 As definições sobre quilombo que as professoras apresentaram durante a 

palestra (e ao longo da pesquisa), todas  remetiam ao passado, tratando quilombo como 

“lugar de refúgio, de esconderijo. ”; reproduzindo uma conceptualização congelada no 

tempo, que ignora os processos nos quais as comunidades negras rurais e urbanas se 

apropriam e ressignificam a categoria jurídica “comunidades de remanescentes de 

quilombo”, estabelecida pela Constituição de 1988, reformulando sua identidade coletiva 

em contextos de luta pela terra, de diálogo e antagonismo com o Estado e outros agentes 

sociais e políticos (O’Dwyer, 2007; Almeida, 2002).  

No final da palestra, a O.P. J.M., conclamou as professoras a se juntarem para 

mudar a escola e fazer da João Guelo uma referência. Na semana seguinte a essa 

exposição, perguntei às professoras se elas gostaram e houve uma divisão em dois grupos 

                                                           
51 Para a discussão sobre a articulação entre desigualdade de classe e racial nas ciências sociais brasileiras, 

Guimarães (2012). 
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de comentários: ou que “foi muito produtivo e  não apenas para cumprir horários” ou que 

“já sabiam das histórias da Rasa”. Uma das professoras me parou no corredor e disse:  

 

Olha, aquilo tudo que você e o professor disseram eu já sabia de tudo! 

Porque eu nasci aqui na rasa e sou neta do Carlito Gonçalves, que é o nome ali 

da rua da sua mãe. Meu avô era dono daquelas terras todinhas ali do lado 

esquerdo. Eu sabia tudo que vocês falaram! (Retirado do meu caderno de campo). 

 

Em seguida, entrei na sala de J.M. e, ao comentar sobre a palestra do professor e 

tudo o que já vinha conversando com elas sobre a questão da identidade e racismo, ela 

disse: 

 

Eu acho que pra gente trabalhar essa questão de identidade com as 

crianças a gente tem que ter pra dar. A gente precisa trabalhar isso primeiro com 

nós mesmas  pra sabe trabalhar com as crianças. É muito subjetivo. Temos que 

nos sensibilizarmos primeiro. Quando você chegou aqui na escola, falando sobre 

essas questões, eu sabia que tinha alguma coisa dos deuses aí... (neste momento 

ela se emociona e pede desculpas. Eu lhe dei um abraço e disse que ficava feliz 

em saber que ajudei de certa forma).  As crianças dessa escola precisam de 

alguma coisa que lhes dessem valor e essa é a oportunidade. Olha, Gessiane, as 

coisas que a gente ouve aqui, e não é um e outro não, são muitos casos de abusos 

sexuais e sexualidade precoce. Teve o caso de uma menina de nove anos que tirou 

uma foto pelada e postou mostrando para três garotos. Disse que queria se sentir 

valorizada... e tem professor que não está nem aí pra isso, só quer e só se 

preocupa em receber o salário no final do mês.  (Conversa retirada de meu 

caderno de campo) 

 

J.M., O.P., prossegue dizendo que gostaria muito que acontecesse a formação52, 

mas que seria muito difícil receber o recurso da secretaria para isso. A professora F.A. 

também gostou muito da palestra do professor e fez o seguinte comentário: “Nossa, o 

                                                           
52 A formação foi uma proposta minha para a escola, se houvesse o interesse de realização de um curso com 

parceria entre o LEMSTI (Laboratório de Estudos em Movimento Social, Trabalho e Identidade), 

coordenado pelo Professor Sidnei Peres, que trabalhou com a comunidade da Rasa, e outros professores do 

curso de Pedagogia da UFF. Porém isso dependeria do apoio institucional e logístico da prefeitura e da 

secretaria de educação de Búzios. 
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sábado foi muito produtivo. Não foi só aquela coisa da gente vir cumprir horário. Poxa, 

agora eu olho pros alunos negros e fico pensando: será que ele é quilombola? Porque não 

é todo o negro que é, né?!” Assim, a palestra do professor Sidnei cumpriu uma das 

funções, a de levar inquietações e provocar a reflexão sobre racismo e memória 

quilombola, temas importantes para quem deseja pensar em uma outra educação na escola 

João Guelo. Uma educação que tenha uma relação verdadeira com a realidade das 

crianças que nela estudam; que privilegia a formação de subjetividades críticas e 

reflexivas, com foco na autoestima de alunos envolvidos em processos sociais cotidianos 

de degradação das imagens de si mesmos. Mas, naquele momento, eu ainda não tinha a 

dimensão dos empecilhos institucionais para a implementação de mudanças realmente 

importantes naquele espaço escolar. 

 

3.6 “Deus me livre! ... Isso, é uma questão muito política”, “Pra quê falar de racismo!”: o 

desfile cívico. 

A escola aproveitou os conhecimentos compartilhados comigo e com o professor 

da maneira que o sistema lhe possibilitou, como a semana de trabalhos da consciência 

negra e o desfile cívico, por exemplo. A escola, por mais que tente, não consegue e não 

pode fugir das exigências burocráticas de “trabalhinhos”, exercícios de fixação, notas, 

murais e festas.  

No dia 11 de novembro, dia do desfile que acontece todos os anos para comemorar 

o aniversário da cidade, as crianças, que participaram do desfile, chegaram à escola para 

se arrumar e seguir em direção ao ônibus que os levaria até o centro da cidade. O número 

de crianças estava bem reduzido e alguns responsáveis acompanhavam-nos, dentre eles 

estava a avó do menino A., o mesmo citado no passeio do Mangue de Pedras.  

É interessante atentar para os detalhes dos preparativos para o desfile. Segundo 

uma conversa que tive com a diretora A. B., ela gostaria de relatar a história de Búzios, 

voltada para os quilombolas. Na semana que antecedeu ao desfile, também conversei com 

a professora de arte S.S., que me informou que o desfile não era para todos os alunos, 

pois a escola escolhia as crianças mais bonitas para participar do evento. Isso foi uma fala 

da professora e ela não explicitou quais seriam os critérios de beleza. A escolha das 

crianças que fariam as representações ficava a cargo das professoras. Depois da seleção, 

as crianças levaram para casa um bilhete, explicando sobre a logística da escola com 

relação ao desfile, como: o ônibus que os conduziria da escola até o local e os traria de 

volta, e também explicava que os pais poderiam acompanhar seus filhos.  
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Na intenção de contar a história de Búzios com ênfase nos quilombolas, a diretora 

pensou na seguinte organização das alas: à frente, o nome da escola;  logo atrás um navio 

feito de isopor, sendo levado por quatro alunos negros, representando os africanos 

escravizados que chegaram à Rasa, e um aluno branco, como o traficante de escravos, 

mas, sugestivamente, chamado de “o português” pela direção, para não soar tão agressivo. 

Após esses alunos, viriam as meninas que denotavam o jongo. Também havia um menino 

negro que segurava um boneco preto, representação da estátua do Zumbi, que existe na 

Rasa para homenagear os quilombolas. Durante a organização do desfile, a professora 

S.C. sentou-se comigo, a pedido da direção, para pensarmos em frases para colocar nas 

faixas que, seriam levadas pelas crianças, durante o desfile. Como partiu da direção a 

ideia de representar a história dos quilombolas, sugeri a professora que incluísse a 

situação atual dos quilombolas, a titulação de seus territórios, e que se falasse da questão 

da preservação do Mangue de Pedras, lugar de preservação da memória dos quilombolas. 

A intensão era dar visibilidade através desses cartazes e aproximar o entendimento da 

importância desses territórios para a preservação e continuação da identidade quilombola 

no local. Seriam frases simples, como: “Eu sou quilombola! ” “Preserve o Mangue de 

Pedras! ” “Titulação do território quilombola é garantir o nosso futuro!” A professora 

achou muito legal e pertinente, sugerindo também colocar a famosa frase de Nelson 

Mandela sobre ninguém nascer sabendo odiar o outro pela cor de sua pele, para dar ênfase 

à autoestima dos alunos, num pensamento de que se  “a criança pode aprender a odiar ela 

pode aprender a amar.” Ela saiu para apresentar as sugestões à direção e, quando voltou, 

muito decepcionada, ela disse: “Olha é muito difícil a gente querer fazer as coisas, pensar 

nas coisas que tenham algum sentido pra vida das crianças se a gente não tem estímulo 

algum. Não vai poder colocar essas coisas, ela não liberou.” A professora ainda 

acrescentou a seguinte frase da diretora: “Deus me livre! Se eu colocar isso, no dia 

seguinte eu sou exonerada. Isso é uma questão muito política!” 

A decepção e constrangimento no rosto da professora eram visíveis. Ela 

prosseguiu sua revolta afirmando: “É por isso que as coisas não mudam. As crianças não 

acham sentido nas coisas que ensinam na escola. Os projetos que eles fazem... as crianças 

não gostam, não se identificam (...) nós, professores, somos tratados como pano de chão. 

Não temos valor”. Neste momento, ela tirou da bolsa um papel, um contracheque do ano 

de 2001, quando ela trabalhava para a prefeitura de São Pedro da Aldeia, com o piso 

salarial de 350,00. 
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Considerei muito importante essa declaração da professora S.C., pois quando eu 

a conheci e expliquei o que fazia na escola, ela comentou que havia trabalhado na escola 

Eva Maria da Conceição, inaugurada em 2012, como homenagem à dona Eva.  S.C nessa 

conversa,  contou-me que “dona Eva é a última dos quilombolas”. Não consegui  manter-

me apenas na posição de um pesquisador supostamente neutro (conforme uma concepção 

positivista de ciência) e tive que intervir dizendo: “Não. Ela não é a última dos 

quilombolas. Há os descendentes dela. Aqui, na escola, vocês têm vários alunos 

quilombolas, a maioria deles, eu também sou quilombola. O quilombo hoje não é aquele 

esconderijo, um lugar de fuga. Hoje, ele tem outro sentido, é formado por famílias que 

descenderam de escravos, como aqui, na Rasa, dos negros trazidos durante o tráfico do 

século XIX, por José Gonçalves. Ou seja, a descendência dessas pessoas não termina em 

dona Eva.” S.C. me ouviu e manifestou o desejo de mostrar-me o projeto da escola Eva 

Maria, o qual ela ajudou a construir.  

No dia em que antecedeu ao desfile, enquanto eu ajudava na confecção de algumas 

faixas, perguntei a diretora sobre os cartazes com a situação atual dos quilombolas, e a 

resposta que eu tive foi a de que não daria tempo para fazer, omitindo o real motivo pelo 

qual ela não daria visibilidade a isso no desfile. Nessa conversa, ela também mencionou 

a questão sobre o cuidado de não falar só dos negros e de sua situação porque “poderia 

criar o racismo reverso”. Sobre esse pensamento de que falar e valorizar a história do 

negro possibilitaria o chamado “racismo reverso”, podemos nos remeter ao texto das 

diretrizes da própria Lei 10.639 que ao argumentar que os profissionais da educação 

precisam ter acesso a uma formação que os possibilite a trabalhar com as tensões étnico-

raciais sem culpabilizar o branco pelos atos de seus ancestrais, mas no intuito de “forjar 

novas relações étnico-raciais”, baseadas no respeito às diversidades e reconhecimento da 

dívida história que a sociedade tem com a população negra. É preciso que o educador 

tenha uma formação que lhe forneça subsídios para desconstruir posturas racistas e fazer 

com que os brancos assumam a postura de combater o racismo. Ao mesmo tempo em que 

se trabalha a autoestima do negro, através de conhecimentos, que possibilita-lhe sentir 

segurança para se orgulhar de sua identidade negra. Quanto aos brancos, 

 

[...] poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a 

participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu jeito de 

ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente negras. Também 

farão parte de um processo de reconhecimento, por parte do Estado, da 
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sociedade e da escola, da dívida social que têm em relação ao segmento negro 

da população, possibilitando uma tomada de posição explícita contra o racismo 

e a discriminação racial e a construção de ações afirmativas nos diferentes 

níveis de ensino da educação brasileira. (Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana) 

 

   Além desses posicionamentos, a diretora também me disse que queria colocar, 

além da frase do Mandela já sugerida pela professora, a seguinte citação do Morgan 

Freeman, ator norte-americano: “O dia em que pararmos de nos preocupar com 

consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o 

racismo desaparece”. Como ela pediu a minha opinião, eu disse que não achava essa frase 

adequada, pois o racismo é como uma doença que você, ao descobrir, deve tratar para que 

seja curado e não deve fingir que ela não existe, para que não piore. Acrescentei ainda 

que o pensamento dele era completamente oposto ao de Mandela e aos objetivos de uma 

educação étnico racial.53 Não falar sobre o racismo, não resolve a questão. Ela silenciou 

e completou: “Por exemplo, as cotas. Isso é privilegiar os pretos, e não temos que 

privilegiar nem preto nem branco. Pra quê falar no racismo? ” Não deu para continuarmos 

essa conversa porque ela teve de sair para resolver algumas coisas. Entretanto ela não 

colocou a frase do Morgan Freeman no desfile.  

Após esse episódio, percebi um certo afastamento da direção com relação a minha 

pessoa, chegando até a não me dar entrevista, como havia acertado comigo anteriormente. 

Infelizmente, como ela se conteve em não conversar comigo sobre certas questões, terei 

de ficar com a hipótese de que, de alguma maneira, ela prefere restringir as falas sobre a 

situação dos quilombolas, na escola, limitando-se a dar ênfase a história do passado que 

não existe mais e, sendo assim, caímos no ponto de que o culturalismo contribui para 

omitir fatos de alta relevância e de garantia de direitos que a educação obrigatoriamente 

deveria encaminhar. 

Apesar da negação de professores e membros da direção da escola João Guelo 

sobre a existência de racismo, o mesmo teimava em dar as caras. É exemplo disso um 

episódio que aconteceu, durante o desfile, com as crianças que representavam o tráfico 

de escravos (ou, conforme a direção, “a história dos negros”). Esse episódio vai de 

                                                           
53 Para uma discussão sobre os princípios e projetos políticos da educação quilombola, cf. Gusmão & Souza 

(2012). 
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encontro ao que a diretora respondeu-me quando eu não concordei com a frase do ator 

mencionado. Enquanto eu fotografava o desfile, os meninos que representavam os 

africanos escravizados, revoltados e angustiados, disseram-me que o amigo que 

representava o traficante (“o português”, de acordo com a direção), estava chamando-os 

de escravos: “Ah! Seus escravos! Meus escravos! Vou meter o cacete em vocês!”  A 

professora que os acompanhava nada fez, então, eles me chamaram para relatar o caso e 

completaram: “Ó, se ele ficar dizendo isso, eu vou dar um soco na cara dele!” e o outro 

completou: “É! Eu vou meter a porrada nele, hein! Eu como ele no cacete!” Diante da 

angústia deles, e da falta de atitude da professora que os acompanhava, resolvi conversar 

com o colega que os ofendera, dizendo que ele não tinha o direito de chamar os colegas 

daquela maneira, porque, afinal de contas, ele estava representando um traficante de 

pessoas, um fato muito ruim da nossa história. Expliquei assim, para que ele entendesse. 

Após o desfile, fui falar com a professora, que se posicionou em não ver problemas por 

eu haver tomado as dores dos meninos, mas que eu deveria saber que eles viviam 

implicando com o outro colega [o branco] e que, ali, ele estava brincando com eles. “Foi 

tudo uma brincadeira.” Eu disse que aquele tipo de brincadeira a gente não pode aceitar, 

pois faz alusão ao racismo e que eles se sentiram muito ofendidos. Ela respondeu que: 

“Mas eles mereceram, pois eles vivem implicando com ele, e daí ele aproveitou pra dar o 

troco.” Resolvi não discutir mais com a professora naquele momento. 

Para muitos professores, ofensas racistas são designadas como “brincadeira”, ou 

no máximo “bullying”, um eufemismo para encobrir e silenciar a naturalização do 

racismo que contamina o cotidiano das escolas. Nas entrevistas e questionários, as 

respostas dos professores a respeito de já terem vivenciado uma situação de racismo, 

durante suas aulas, foram, em sua maioria, negativas, ao firmarem que: “Não tem racismo 

nas crianças, o convívio entre elas se apresenta de forma inocente e respeitosa”, “É mais 

de brincadeira, porque aqui tem muito descendente de quilombola”, “O racismo está na 

cabeça dos adultos e não das crianças”, “Eu acho que não devemos utilizar este tema do 

racismo, porque temos que tentar mudar esse pensamento usando outras falas.”   

Muito típico do nosso racismo, em que ninguém se identifica como racista, nem 

advoga um discurso explicitamente racista, e que aponta sempre o outro como racista, 

mas está entranhado até nas relações mais íntimas (amizade, vizinhança e familiares) e é 

acionado em situações de conflito. Quando alguém comete alguma atitude racista, é logo 

absolvido, porque, afinal, “foi só uma brincadeira”, e o agredido é mal visto, caso 

reclame, como uma pessoa chata e mal-humorada, um “estraga prazer”. Na pátria do 
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jeitinho e do homem cordial, quem evidencia o conflito é encarado com desconfiança e 

hostilidade. Tal postura foi transformada em lei e política repressiva (enquadrada na Lei 

de Segurança Nacional), quando era crime contra a Nação denunciar e protestar 

publicamente contra o racismo (Pereira, 2013). 

 

Meninos do 3º ano que representaram “os escravos” no navio negreiro e o “português”. 

Foto: Gessiane Nazario. 

 

 

I., 8 anos, representando a estátua do Zumbi, na Rasa. Foto: Gessiane Nazario. 
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Meninas representando “O Jongo”,  que já existiu na Rasa. Foto: Gessiane Nazario. 

 

Indaguei algumas crianças, que fizeram representações como o jongo e o Zumbi, 

se elas sabiam o que significava aquelas representações, e elas me disseram que não, 

balançando a cabeça negativamente e torcendo os lábios. Rapidamente, antes de 

começar o desfile, conversei um pouco com elas sobre o que era o jongo e quem foi 

Zumbi. Expliquei também que, na Rasa, não havia mais o jongo. Para elas foi tudo uma 

brincadeira, pois, conforme a professora havia falado, “as crianças não acham sentido 

nos projetos deles”. O desfile foi mais uma tarefa burocrática a ser cumprida pela escola, 

não foi devidamente trabalhado com as crianças o significado de cada um dos elementos 

históricos que elas representaram ali. 
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Conclusão. 

O trabalho realizado buscou levantar uma reflexão de extrema importância sobre 

a situação da população quilombola que, mesmo com toda visibilidade conquistada pelo 

movimento negro nos últimos anos, ainda sofre por conta de silenciamentos e exclusões 

em todos os ambientes, principalmente o escolar. A intenção maior desse estudo é 

apreciar as reais condições de aplicação da lei 10.639/2003, em um espaço escolar 

específico para que as histórias e memórias negras e quilombolas, sejam transformadas 

em experiências mais positivas de afirmação étnica, de autoestima, de respeito e inclusão 

da população negra com relação a alguns avanços na educação.  

Assim, para tornar mais clara essa conclusão, tomarei como fonte de dados o texto 

de Tatiana Dias Silva “Educação e População Negra: uma análise da última década” 

que foi publicado no livro Relações Raciais no Contexto Social, na Educação e na Saúde, 

organizado pela professora Dr.ª Iolanda de Oliveira. O livro foi publicado a partir dos 

trabalhos apresentados no VI Seminário Internacional de Educação e População Negra e 

I Encontro Regional da ABPN no Sudeste: um balanço da última década, seminário do 

qual tive a honra de participar como ouvinte. 

Tatiana Dias Silva é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). Nesse texto, ela nos fornece dados sobre a condição educacional da população 

negra na última década. Para as conclusões de seu trabalho, a autora considerou dados 

como: indicadores de acesso, frequência líquida, além de escolaridade e analfabetismo. 

Não diferente dos outros, a autora afirma que “os avanços na educação são inegáveis”, e 

nos mostra dados de pesquisas de outros pesquisadores que analisaram a situação da 

educação a partir de 1988, ano da Constituição, para afirmarem que, naquele ano, “apenas 

5% da população de 18 a 24 anos tinha acesso ao ensino superior e que quase um quinto 

da população de 15 anos ou mais era constituída de analfabetos” (Corbucci, 2009 apud 

Silva, 2012) 

Passadas duas décadas, em 2009, os dados eram os seguintes: “14% dos jovens 

nessa idade estavam cursando o ensino superior e o analfabetismo havia caído para 9,7% 

da população na referida faixa etária”. Isso significa que, de 1988 a 2009, ocorreu um 

aumento do número de jovens no ensino superior e uma considerável queda do 

analfabetismo. Tatiana Silva é enfática ao argumentar que isso só foi possível através da 

consolidação da Constituição e a criação da LDB, ambas provocadas pela demanda da 

sociedade. Neste sentido, ela faz referência ao artigo 206 da Constituição Federal que diz 

que “a educação é vista como direito de todos, fundada nos princípios da igualdade, 
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liberdade, pluralismo, gratuidade do ensino público, valorização dos profissionais da 

educação, gestão democrática e garantia da qualidade. ” (Silva, 2012: 134) 

Tatiana também critica sobre parte dessas conquistas não terem sido alcançadas 

por toda a população devido a “este progresso não ter sido distribuído igualitariamente”. 

Ela chama a atenção para as desigualdades raciais, regionais e de gênero que ainda 

persistem no ambiente escolar, em todos os níveis de ensino. Mesmo reconhecendo os 

impactos que essas variáveis causam no ensino e na sociedade, ela se atém ao recorte de 

raça para esse texto. No ponto em que remete à situação social da população negra no 

Brasil, ela nos fornece importantes informações. Sobre população negra, ela considera 

aqueles que se declaram pretos e pardos, de acordo com a classificação do IBGE, “96,7 

milhões de indivíduos” declaram-se nessa categoria racial, segundo a autora. Ela discorre 

baseada nos dados do Censo de 2010, que apresentavam uma “tendência de aumento da 

população negra”. Um dado interessante é que esse aumento é devido a um maior número 

de pessoas que se reconhecem como pretos e pardos. Ela também registra que houve um 

aumento de participação da população negra em unidades federativas, um aumento  maior 

que a variação nacional. Esse aumento foi registrado nos estados da Bahia e Maranhão, o 

que ela contrasta com os estados de São Paulo, Rio de janeiro, Bahia e Minas Gerais, que 

concentram um número maior de população Negra (45%). (Silva, 2012: 135) 

Tatiana prossegue afirmando que, mesmo com os avanços, a população negra 

continua em posição vulnerável na sociedade brasileira. Através dos gráficos 

apresentados em seu texto, temos os seguintes dados: indicadores sociais de taxa de 

desemprego aberto, renda mensal, renda per capta menor que ½ salário mínimo, taxa de 

homicídio e cobertura direta da previdência pública básica na população em idade ativa. 

Dentre todos esses indicadores, o indivíduo negro aparece em posição de desvantagem 

para mais ou para menos em relação ao indivíduo branco.54 Ela diz que é necessário 

atentar para as diferenças regionais que também interferem na coleta de dados e 

resultados. Tendo em vista ser a educação o objetivo final desse trabalho, estarei me 

aprofundando na análise que ela faz sobre a situação educacional da população negra.  

Ao analisar as condições educacionais da população negra, foram considerados os 

dados de analfabetismo e média de anos de estudos, taxa de escolarização, cobertura 

escolar e acesso da juventude negra à educação. 

                                                           
54 Nesse quadro a autora também informa que, em se tratando do recorte de gênero, a mulher negra ainda 

aparece em posição mais desfavorável do que o homem negro. 
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A autora mostra-nos que o indicador sobre analfabetismo “no início da década de 

90 atingia 17% da população com 15 anos ou mais”, porém esse índice tem caído 

progressivamente desde a universalização do ensino fundamental e ampliação do acesso 

à educação em todos os níveis. Sua erradicação ainda é um desafio, sobretudo se 

considerado as desigualdades raciais e regionais: 

 

Em 2009, segundo os dados do Ipea (2010), enquanto a taxa de 

analfabetismo dos estados da região Nordeste era praticamente o dobro da média 

nacional, os estados do Sul apresentavam índices próximos à metade desse 

indicador. A taxa de analfabetismo em Alagoas, por exemplo, era cinco vezes, 

superior à do Rio Grande do Sul. Na zona Rural, por sua vez, além da histórica 

disparidade educacional, a queda do analfabetismo se deu em ritmo inferior ao 

verificado nas cidades - assim, “entre residentes de áreas rurais, a taxa 

aproximava-se de 23%, em 2009, enquanto a de moradores das cidades situava-se 

pouco acima de 7%” (Ipea, 2010:10, apud Silva, 2012: 138).  

Embora tenha ocorrido uma redução da taxa do analfabetismo na última década e 

sendo um pouco superior à taxa da população branca, Tatiana Silva afirma que, se em 

1999 a taxa equivalia a 2,38 vezes a taxa da população branca, essa diferença teve pouco 

decréscimo (2,26) nos últimos dez anos. Outros dados sobre o indicador de analfabetismo, 

que ela nos oferece, é o de que, em 2008, a população apresentava 10% de analfabetismo 

na faixa etária de 15 anos ou mais. Com esse percentual o país assemelhava-se com o  da 

África do Sul (11%) e se distanciava de seus vizinhos, como Chile (1,4%) e Argentina 

(2,3%). Esses dados foram retirados pela autora do Ipea, no ano de 2010. 

No mesmo documento, do IBGE, o indicador cobertura escolar, começa pela faixa 

etária de 0 a 3 anos, e ressalta que a oferta de serviços educacionais públicos para essa 

fase da vida, a creche e a pré-escola, ainda se encontra muito precária e insuficiente para 

atender a demanda das famílias (embora se tenha registrado alguma ampliação), que, por 

consequência, são obrigadas a recorrerem a alternativas de serviços domésticos, como 

deixar a criança com um parente ou irmãos mais velhos quando não sobra dinheiro para 

deixar a criança em uma creche particular. A qualidade desses serviços, segundo Tatiana 

Silva, varia de acordo com as condições financeiras das famílias. Neste caso, os 

indicadores apontam as desigualdades entre negros e brancos: 
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A cobertura escolar das crianças negras de 0 a 3 anos corresponde, em 

2009, a cerca de 82% da taxa das crianças brancas nessa faixa etária. Na faixa 

de 4 a 6 anos, essa desigualdade é bem menor, com tendência a taxas mais 

próximas à medida que a cobertura nessa etapa se amplia. Em ambos os casos, a 

desigualdade racial tem diminuído. (Silva, 2012: 140) 

 

Ao analisar os índices de cobertura escolar para a faixa etária de 7 a 14 anos, 

Tatiana Silva destaca que, mesmo tendo ocorrido uma universalização do acesso ao 

ensino, as desigualdades ainda persistem, pois há dados que comprovam existirem 

“expressivas distorções entre o nível frequentado e aquele considerado adequado” 

(p.141). Neste caso, ela se refere às distorções entre a idade do indivíduo e o nível escolar 

em que se encontra. “Na faixa dos 15 aos 17 anos, o acesso é inferior aos 90% (87% para 

brancos e 84% para negros)” (p. 141) 

Nos indicadores sobre “taxa de escolarização líquida”, Tatiana Silva aponta para 

um fator que considero preocupante: o percentual de indivíduos cursando o ciclo escolar 

em idade adequada. Sobre isso, a autora fornece a seguinte informação:  

 

Esse indicador reflete os efeitos tanto da defasagem escolar como da 

evasão ou mesmo exclusão do ambiente escolar, contingências que podem 

comprometer toda a trajetória educacional. (Silva, 2012:144) 

 

A autora explica que os números da frequência são parecidos com os da cobertura 

escolar, porém o que ela considera importante ressaltar é que “nesse ciclo, escondem-se 

importantes distorções, já que se tem uma faixa muito ampla de análise. Parte dessas 

distorções ficará mais visível na análise a ser realizada apenas considerando os jovens” 

(P.146). Ao analisar as taxas de frequência no ensino médio, Tatiana Silva afirma que as 

frequências são inferiores para ambos os grupos e as desigualdades raciais mais visíveis. 

Na seção em que analisa a juventude negra e o acesso à educação, ela faz uso das 

“faixas etárias utilizadas nas políticas federais voltadas à juventude”, que é a idade de 15 

a 29 anos, e nos traz dados significativos sobre os avanços educacionais para a juventude. 

Através dos dados, ela mostra mais uma vez que teve avanço em relação a vários 

indicativos, como frequência e permanência, porém o fantasma da desigualdade continua 

a insistir para a faixa juvenil, cujos  maiores problemas estão em concluir os estudos. Nos 

dados apresentados, a população negra sempre aparece em desvantagem mesmo sendo 
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uma pequena percentagem. Isso nos mostra que as políticas públicas educacionais para 

essa faixa etária, segundo Tatiana Silva, precisam estar direcionadas a facilitar e/ou criar 

condições que contemplem os jovens que precisam associar o trabalho aos estudos. Cabe 

aqui destacar o texto em que ela fornece esses dados: 

 

Entre os jovens negros de 18 a 24 anos, 37% não concluíram o ensino 

médio e 20% nem o ensino fundamental e, em ambos os casos, estão fora da 

escola. Para os jovens negros de 25 a 29 anos, 47,5% conseguiram concluir, no 

mínimo, o ensino médio. No entanto, esse percentual é de 67% para jovens 

brancos na mesma faixa etária (PNAD, 2009). 

Cabe destacar que, no que tange ao desempenho e acesso escolar, os 

homens negros encontram-se em maior vulnerabilidade. A taxa de analfabetismo, 

por exemplo, de jovens negros do sexo masculino de 25 a 29 anos é cerca de 4,7 

vezes maior do que para jovens mulheres brancas na mesma faixa etária. (Silva, 

2008: 147) 

 

Tatiana Dias Silva conclui seu texto com informações que nos levam a ter um 

sentimento otimista com relação aos investimentos que foram feitos na educação nos 

últimos anos. Mesmo assim os indicadores apontam para diferenças entre negros e 

brancos, e nos deixam a tratar a questão com diligência, para não nos acomodarmos com 

a situação, e persistência, para erradicar essas desigualdades e podermos realmente ter 

uma educação onde negros e brancos estejam em situações onde os dados apresentem 

equilíbrio nas comparações entre um e outro na base da pirâmide educacional. (Silva, 

2008, p. 151).  

A Lei 10639/03 faz parte de uma série de reivindicações e demandas de muitas 

décadas de luta do movimento negro em sua totalidade. Há muito esse setor vem lutando 

para ter seu espaço na saúde, na escola, na universidade, na cultura, enfim o negro 

precisou lutar para ter de ser reconhecido como cidadão. Podemos ver, através dos dados 

fornecidos por Tatiane Silva, esse crescimento através dos dados numéricos, porém os 

dados nos mostram que, apesar de todo o esforço, a questão racial ainda permanece, ou 

seja, a população negra ainda necessita de mais avanços para que o racismo seja 

erradicado da sociedade, e essa camada da população consiga pleno acesso a uma 

educação de qualidade. 
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Na última década, tivemos uma mudança considerável no que diz respeito às 

políticas públicas para combater as desigualdades. Dentro desse contexto, a população 

negra teve um destaque expressivo com relação às medidas de reparação, como as cotas, 

a Lei 10.639/2003 e de regulação fundiária para as comunidades quilombolas. Todas se 

inserem num histórico de luta por reparações e reconhecimento das pessoas negras desde 

antes da abolição. A função institucional do Programa Brasil Quilombola é coordenar, 

formular e articular políticas públicas para a promoção da igualdade racial. (Programa 

Brasil Quilombola, 2005 apud Gonçalves, 2013). As políticas educacionais, dentro de um 

quadro de políticas públicas para as comunidades quilombolas, fazem parte do Programa 

Brasil Quilombola que foi criado em 2004, que é uma implementação da SEPPIR 

(Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) para atender as especificidades 

das comunidades negras rurais que apresentam dados acentuados de desigualdade social, 

como a percentagem de analfabetos, que chega a 23,5% dos quilombolas, de acordo com 

os dados do programa mencionado. Na Rasa, esse número também é muito expressivo. A 

esses grupos de analfabetos somam-se semianalfabetos e analfabetos funcionais: idosos, 

adultos, jovens e crianças. Essa afirmação está baseada em minha pesquisa na escola João 

Guelo, onde o número de crianças, de 10 a 13 anos, que não conseguiam ler era 

significativo. Entre os jovens e adultos,  baseio-me na minha experiência e em conversas 

informais com os quilombolas da Rasa para averiguar que também há um número bastante 

representativo.  

A SEPPIR, através do Programa Brasil Quilombola, distribuiu materiais didáticos 

para 1.912 escolas em áreas remanescentes de Quilombo (Gonçalves, 2013). A diretora 

da escola João Guelo, enquanto conversávamos sobre a escassez de informações sobre a 

comunidade quilombola na escola, informou-me que duas mulheres do movimento 

quilombola entregaram materiais sobre cultura afro para a escola. Tais materiais ficam na 

biblioteca da escola e, salvo em datas, como o 13 de maio e o dia da Consciência Negra 

(como mostrei no capítulo III com a revistinha em quadrinho Minas de Quilombos, que a 

orientadora pedagógica pensou se tratar da comunidade da Rasa), eles não são utilizados. 

Na Rasa, ainda não aconteceu nenhum curso de formação continuada para os professores, 

o que evitaria o uso acrítico de tais materiais, apesar de constar como uma das ações (item 

4.5 Educação Quilombola, página 47) do Programa Brasil Quilombola (SEPPIR, 2013: 

47), que deve ser solicitada pela secretaria municipal de educação. 

A autora Tânia Gonçalves que escreveu sua tese de doutorado sobre educação no 

quilombo de Santana, em Quatis, relata que um dos dois encontros realizados pela 
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SEPPIR em comunidades quilombolas, aconteceu em Búzios, no ano de 2011. Ela aponta 

os eixos discutidos nos seminários e, dentre as seis propostas encaminhadas a SEPPIR, 

aconteceu apenas uma na Rasa: a criação de uma unidade escolar do Ensino Médio.  As 

propostas encaminhadas foram:  

1. Construção de um currículo diferenciado que contemple atividades culturais, 

políticas e sociais rompendo a dicotomia clássica da educação tradicional 

entre a chamada educação formal e informal; 

2. Ampliação da rede de educação básica da educação infantil ao ensino médio 

nos territórios Quilombolas; 

3. Fortalecimento das articulações entre as ações do Minc e MEC, dentro das 

comunidades, políticas públicas de educação e cultura numa interlocução 

permanente; 

4. Registro das ações Griot. Preservação e memória-registro da oralidade e 

formação de um acervo; 

5. Fortalecimento das ações de formação continuada para os professores que 

atuam em áreas remanescentes e constituição de uma licenciatura específica 

para educadores quilombolas; 

6. Inclusão destas ações no Programa Brasil Quilombola, para que as 

comunidades tenham como acessá-lo. (Gonçalves, 2013) 

Os exemplos narrados a seguir pontuam a não consolidação das demandas das 

comunidades, incluindo a Rasa, para a construção de uma educação quilombola nos 

municípios. Os exemplos também mostram a urgência de conscientização e informação 

dos educadores e comunidades com relação aos direitos dos quilombolas. 

Certo dia, conversei em minha casa, com o menino G., que é quilombola, neto de 

liderança quilombola na Rasa e aluno de uma escola que não tem trabalhado sua história. 

A conversa partiu de uma observação sobre o livro de história que a sua turma do 3º ano 

usava. Ele relatou o caso da diretora adjunta ter negado que ele utilizasse o ônibus escolar 

e falou também sobre sua avó. G. mora no bairro de Maria Joaquina, que faz limite com 

a Rasa, embora oficialmente seja um bairro de Cabo Frio, pois, quando houve a 

emancipação de Búzios, Maria Joaquina passou a pertencer à Cabo Frio. O transporte na 

Rasa depende basicamente das vans e dos ônibus coletivos da empresa Salineira. No turno 

da manhã, que é o que G. estuda, as vans passam sempre cheias, por ser o horário em que 

as pessoas estão indo para o trabalho. As vans são obrigadas a levarem pelo menos dois 
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estudantes com gratuidade e, por causa da pouca opção de transporte público, os pontos 

vivem cheios de estudantes, são crianças e jovens tentando tomar a condução para a 

escola. O ônibus escolar só transita dentro do percurso de Búzios. Sabendo de sua situação 

territorial, o inspetor que acompanha as crianças no ônibus escolar, sempre que via G., 

permitia que ele entrasse no ônibus, pois o mesmo passava em uma rua, ainda em Búzios, 

próxima à casado aluno.  

Na hora da saída, esse mesmo inspetor permitia que G. adentrasse no ônibus e 

fosse para casa. Até que um dia, a diretora C. viu G. entrando no ônibus e negou sua 

permanência no veículo. Pela insistência do inspetor, a diretora permitiu que o 

meninoseguisse somente naquele dia e, depois, ele não poderia mais andar no ônibus. Os 

pais de G. trabalham e muitas vezes a pessoa que deveria ir buscá-lo atrasava-se muito. 

Até que um dia sua mãe se irritou com a situação e foi até a escola reivindicar que seu 

filho usasse o ônibus escolar. A diretora disse que não havia mais vaga, o que foi rebatido 

por sua mãe, que retrucou que seu filho já havia andado no ônibus. G. enfatiza que sua 

mãe disse tais palavras em tom muito alterado. Finalmente, a diretora autorizou que G.  

fosse no ônibus, mas o menino narrou que, depois disso, sempre que esta diretora o vê 

subir no ônibus, fita-o com um olhar ressentido: “Ela me olha com uma cara feia! Eu acho 

que ela não gosta de mim, não. ” G. é uma criança adorável, carinhosa, muito tagarela e 

gosta de ser amigo de todos. Por isso, quando a sua mãe foi conversar com a diretora, e a 

ouviu dizer que o menino brigava com todo mundo e, quando ele ficava depois do horário, 

sempre causava tumulto e que preferia ficar com dez crianças a ficar com seu filho, isso 

lhe causou enorme espanto, fazendo-a duvidar da diretora. O menino diz sentir que essa 

diretora não gosta dele, mas que a outra diretora A.B. gosta.  

G. é muito inteligente, indagador, gosta de saber das coisas, mas tem apresentado 

dificuldades na leitura e escrita. A professora diz que ele adora ficar conversando e não 

termina a atividade a tempo. G. confessou a mim que odeia copiar do quadro, que isso 

lhe cansa. O menino G. diz que na escola nenhum colega acredita que sua bisavó tem 105 

anos. Ele também conta que gosta de ir viajar com sua avó para “os negócios de 

quilombola”. Relatando sobre uma viagem para Brasília, ele se lembra de uma sala 

grande, com cadeiras brancas, e de sua avó falando “os quilombolas também são cidadãos 

de Búzios”. G. confessa que gosta de ir porque nessas viagens sempre há muita comida:  

“Dessa vez, em Brasília, teve até sorvete”. Mas ele diz que, na escola, quando fala que 

sua avó é quilombola, seus colegas não acreditam nele. Ele também me contou que fica 

muito triste porque o chamam de “moreno azedo”. Quando lhe pergunto o que é 
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quilombola, ele responde que é uma fruta. E sobre o que é ser quilombola, ele diz que é 

“ir viajar e conhecer outros lugares, como a Europa, pra saber da nossa história”. 

A partir da experiência do menino G. com a burocracia da escola, transmitida pela 

atitude da diretora, podemos depreender suas percepções enquanto um menino de oito 

anos, quilombola, proveniente de uma família participante do movimento quilombola. 

Então, é fácil compreender como está sendo formado o pensamento de uma criança 

quilombola sobre as reivindicações políticas do movimento negro. Em sua fala, podemos 

perceber temas como racismo, suas representações sobre o movimento quilombola e visão 

de mundo. A intenção de falar sobre G, foi para explicitar a complexidade da percepção 

ou compreensão que a criança tem da escola e que é menosprezada e ignorada pela direção 

e professores. Na escola, G. é apenas mais uma criança ou um número na lista de 

matriculados. Faço tal afirmação a partir do modo como as crianças são tratadas em 

segundo plano, já que o primeiro é o burocrático. G, aluno da escola, não podia ir para 

casa no ônibus escolar porque seu bairro, apesar de fazer limite com a Rasa, pertence a 

Cabo Frio, saindo do campo de abrangência da escola. A diretora preferiu seguir a 

burocracia a atender às necessidades de seu aluno. Dessa forma, as crianças não são o 

objetivo fim da escola, mas são o meio. Como ficaria então a autoestima da criança ao 

ser tratada com inferioridade? A direção não se preocupou em constranger a criança e, 

esse tipo de procedimento, torna a escola um ambiente hostil no qual a criança não tem 

prazer de ir. A escola, como qualquer outro cenário de relações sociais, é permeada por 

conflitos, desigualdades sociais, práticas de discriminação e relações de poder. Sobre sua 

fala a respeito dos quilombolas viajarem para a Europa, G. se refere à experiência de seu 

tio-avô Walmir, que, durante seu mandato de vereador, esteve em Portugal e descobriu lá 

registros de negros que saíram da África, passaram por Portugal e de lá partiram para o 

Brasil. Um empresário amigo de Walmir custeou a viagem para Portugal a fim de 

pesquisar em bibliotecas e arquivos sobre os navios que traziam para o Brasil nossos 

ancestrais. 

Sobre a rotina escolar, há também os relatos referentes à experiência e memória 

escolar dos quilombolas mais velhos da Rasa. Os avós e tios-avós de G. e de outras 

crianças quilombolas têm marcado, em suas memórias, uma escola em que os castigos 

eram rotineiros, assim como o árduo caminho que percorriam para chegar até ela.  A 

escola para eles, em meados dos anos 50, era na sede da antiga fazenda de Campos Novos, 

onde só estudavam até a 4ª série, pois não existia escola para prosseguir os estudos. O 

senhor M. é filho de dona Eva e tem 71 anos. Segundo dona R., esposa do senhor M., “a 
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escola custou a chegar” ali na região, tanto que muitos anciãos na Rasa são analfabetos 

ou semianalfabetos. E no tempo de juventude de dona Eva, que é a mais antiga na Rasa, 

não havia sequer escola.  Nos depoimentos desses mais velhos é comum ouvir que eles 

iam e voltavam a pé para a escola: “tinha dia que a gente chegava molhadinhos de sereno 

na escola. Fazia sol ou chuva a gente ia”. Para dona R. a escola era normal: tinha horário 

de entrada, de saída, de recreio, uma rotina como as escolas de hoje. O relacionamento 

com as professoras, segundo os depoimentos coletados, era bem hierárquico. Dona C. 

lembra-se de que as professoras sempre olhavam para cima e nunca para eles, sempre 

tinham olhares altivos. Dona C. também se lembra de uma árvore onde costumavam 

brincar na hora do recreio.  

Durante seus relatos, o senhor M. me relatou um episódio marcante da vida de seu 

irmão quando menino. Aconteceu que, um dia, na escola, a professora chamou a atenção 

de seu irmão por ele não ter concluído uma das tarefas, e ele respondeu com alguma coisa 

que a irritou. A professora, então, se apossou do instrumento de castigo, conhecido como 

palmatória e, repetidamente, acertou-lhe a mão. Irritado e revoltado, o menino revidou, 

dando-lhe um tapa em seu rosto, o que eu veio a agravar a fúria da professora, que lhe 

puxou a orelha que “chegou a verter sangue”, segundo o senhor M. A docente o puxou 

pela perna, fazendo com que ele caísse e revidasse com um chute. Então, vieram os 

meninos maiores, seguraram a professora para que ele pulasse a janela e fugisse. Após 

esse episódio, seu irmão T. foi expulso da escola e o conselho de educadores proibiu que 

ele estudasse em qualquer escola da Região dos Lagos. O senhor M. conta que, depois 

disso, seu irmão nunca mais conseguiu interessar-se pelos estudos e hoje ainda permanece 

analfabeto. Além deste episódio, a lembrança do senhor M., com relação à escola, sempre 

se remete aos castigos físicos, pois como ele mesmo ressalta, por ser um garoto brigão, 

que “não aceitava desaforos de ninguém”, todas as vezes era castigado, ou com palmatória 

ou com joelho no milho, além de permanecer após o horário da saída. Ele vê 

positivamente a questão das leis que defendem as crianças, afinal, em seu tempo de 

escola, a lei era só a favor dos adultos, que castigavam brutalmente os pequenos, muitas 

vezes apenas porque não conseguiam aprender.  O senhor M. orgulha-se de ter concluído 

o ensino médio depois de adulto, através de um curso à distância.   

A primeira escola disponível para os descendentes dos africanos escravizados 

situava-se no casarão da sede da fazenda Campos Novos. Depois, foi construída a escola 

Estadual Maria Rita, situada na região conhecida como Vila verde. Em Maria Rita,  

estudaram muitos descendentes dos africanos e não africanos, como a família Gonçalves, 
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os únicos brancos presentes na Rasa, há algumas décadas atrás. O senhor M., deixou os 

estudos ainda jovem porque precisou trabalhar, e deparou-se com a grande dificuldade de 

transporte que o levasse a Cabo Frio depois do trabalho, já que só havia ensino 

fundamental naquela cidade e não havia condução frequente. Ele trabalhava para uma 

empresa de ensacar sal e ficava o dia inteiro carregando caminhões de sal. Depois desse 

dia duro de serviço, ele deveria ir para a escola, mas  como o problema do transporte era 

muito sério, acabava por lhe acarretar duas possibilidades: quando acontecia de perder o 

ônibus, precisava dormir no trabalho; quando ia para casa, chegando muito tarde para 

estar de pé às quatro da manhã, preparar sua marmita e pegar o primeiro ônibus para não 

se atrasar para a labuta. Ele lamentou, porém  teve que interromper os estudos porque não 

aguentou essa rotina pesada, e a prioridade foi trabalhar para sustentar sua família.  

Hoje, na Rasa, muitos idosos, e até mesmo jovens e adultos de meia idade, 

permanecem analfabetos ou semianalfabetos. A precariedade dos transportes aliada à 

necessidade de trabalho, poucas oportunidades de emprego no município e decadência de 

atividades econômicas outrora rentáveis, como a pesca, são fatores apontados como 

causadores do desinteresse pelos estudos.  

Por que falar sobre essas histórias, memórias e experiências escolares na 

conclusão desse trabalho? Por considerar importantes fatores que esclarecem e ilustram 

o posicionamento do sistema escolar, ou seja, em como esse sistema vem, ao longo das 

gerações, excluindo e desrespeitando, os quilombolas, enquanto cidadãos, portadores de 

direitos a uma formação escolar digna. É fácil verificar que,  ao longo dos anos, há 

exclusão e invisibilidade de suas histórias nesse espaço de aprendizagem, que, aliás, 

continua sendo um espaço branco e um território de discriminação e estigma étnico-racial, 

cenário de reprodução do racismo e silenciamento da memória quilombola em contexto 

urbano embranquecido (material e simbolicamente) pela especulação imobiliária.55 Na 

Búzios, cidade cosmopolita e sofisticada, com suas praias e paisagens deslumbrantes, 

neste cenário onde o turismo como empreendimento capitalista é a razão dos processos 

de ocupação fundiária, dos projetos públicos e privados de intervenção urbana, das 

injustiças sociais e raciais. Dessa forma,  o negro, o pobre, o quilombola não tem lugar a 

não ser em posições subalternizadas.  

                                                           
55 Sobre configurações espaço-temporais das relações étnico-raciais e sobre “espaços brancos” e “espaços 

negros” que comportam códigos de valores, crenças e formação de subjetividade ligados a contextos e 

lugares que regem o acesso e/ou a posição desigual de indivíduos racializados, ver Santos (2012). Sobre 

intervenção urbana, turismo, conflitos fundiários, memória e invisibilidade e silenciamento da memória de 

moradores negros do bairro de Gamboa de Baixo, Salvador, Perry (2012). 
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Mesmo nos dias atuais, com toda a visibilidade que o movimento negro tem 

conquistado nestes últimos anos, o sistema escolar continua a ocultar a luta dessas pessoas 

e a “sabotar” (através de trabalhinhos artísticos, festinhas...), a possibilidade de um novo 

enquadramento de uma memória que transforma relatos carregados de sofrimento e dor 

sobre experiências pretéritas compartilhadas em discursos de afirmação étnica que 

alimentam a autoestima, em patrimônio coletivo que mobiliza corações e mentes para a 

luta pela retomada do territorial tradicional. Enfim, estamos falando dos mecanismos de 

impedimento para uma escola crítica, espaço político de uma educação emancipadora, 

como propôs Paulo Freire (2014). É preciso salientar que na aprovação da Lei 10.639/03 

foi vetada a responsabilidade dos governantes em investir na devida formação dos 

professores.  A prefeitura local oculta o movimento quilombola, através de pequenos 

favores que presta à Associação Quilombola, como o aluguel da casa onde está situada 

atualmente a sua sede, a criação de uma outra praça na Rasa e a criação de um quiosque 

para vender “comidas típicas”56 e artesanatos da comunidade, tudo isso sob a ótica de 

transformar a Rasa em mais um ponto turístico para a cidade. Fala-se até da criação de 

um museu para contar a história dos quilombolas, congelando-os num passado 

embrulhado para consumo turístico, imposto autoritariamente, sem nenhuma participação 

efetiva dos principais interessados. Tudo isso com objetivo eleitoreiro, é parte das 

barganhas que visam às eleições municipais do próximo ano.  Enquanto isso o menino G. 

se angustia para querer entender a importância de suas avós, mas a escola insiste em falar, 

em datas comemorativas, de uma África folclorizada e exótica, que não faz sentido, posto 

que apareça distanciada das experiências e memórias de seus antepassados.57 

A escola, que é um rico espaço de interculturalidade crítica e criativa, onde 

diferentes saberes, lógicas e epistemologias, trazidos pelas experiências e histórias 

aprendidas por diferentes alunos e alunas em seus grupos pessoais, nesse caso o 

Quilombola, é reduzida a um espaço “de mera transmissão de um conhecimento marcado 

pelo eurocentrismo, controlado pelo rígido sistema de avaliação que passa por todos os 

níveis escolares” (Garcia, 2013, p. 105). O currículo das escolas quilombolas é reduzido 

a esse controle burocrático (provas, projetos, gráficos de rendimentos, etc.), um “triste 

                                                           
56 O prefeito exigiu que os quilombolas vendessem acarajé como “comida típica”, estereótipo da cultura 

negra bem ao gosto de turistas. 
57 Sobre o perigo de folclorização, podemos novamente nos remeter a Amauri Pereira (2008) quando atenta 

para os perigos de eurocentrizar a história dos afro-brasileiros que é tratá-la de maneira acrítica, sem 

contextualizar e buscar representações africanas que não fazem sentido para a vida dos afro-brasileiros. É 

como falar da história de um povo qualquer, que não tem nada a ver com ele.  
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desencontro”, como chama Garcia (2013), para as crianças, que se transformam em meros 

ouvintes, que devem memorizar, aprender, ser aprovado ou reprovado, puras estratégias 

de sabotagem e silenciamento de suas histórias de vida. 

Esse sistema burocrático e meritocrático, conforme o exemplo do menino G., só 

causa a exclusão dessas pessoas, desde os anos escolares de seus tios-avós. Como 

Bourdieu nos explica, o menino G. “carrega” uma bagagem socialmente herdada. Tal 

bagagem é composta por elementos objetivos externos ao menino G., como o capital 

econômico, que está relacionado ao tipo de bens e de serviços acessados por sua família; 

o capital social, que seria o conjunto de relacionamentos sociais que sua família mantém, 

nesse caso, o movimento social negro quilombola, ao qual ele vai para acompanhar sua 

avó; e o capital cultural, que são os títulos escolares, escassos em seu meio familiar. O 

patrimônio transmitido pela família dele passa a fazer parte de sua subjetividade, ou seja, 

é o capital cultural incorporado por ele inconscientemente, assim como seus tios e pais 

incorporaram de seus avós e bisavós. A “cultura geral”, que é transmitida pela escola, 

entra em contraste com a realidade de vida de G. e de outras crianças quilombolas, que 

encontram dificuldades de incorporar “a língua culta” e outros saberes, ou seja, o “capital 

cultural”, valorizado como bem simbólico acumulado e investimento para a conquista de 

reconhecimento institucional. Colocando os alunos na posição de aculturados, essa 

“cultura geral” transmitida pela escola acaba se constituindo em mecanismos de exclusão 

por não buscar a aproximação da realidade dessas pessoas e forçando a “inculcação” de 

conteúdos para o cumprimento da burocracia escolar. (Nogueira & Nogueira, 2014) 

Também é válido reproduzir aqui o pensamento de Abdias do Nascimento ao 

afirmar que “o sistema educacional [brasileiro] é usado como aparelhamento de controle 

nesta estrutura de discriminação cultural.” Em todos os níveis de ensino, o que é lecionado 

é voltado para a constituição da formalidade e engendra um imaginário de ostentação da 

Europa e Estados Unidos, que colocam as populações afro-brasileiras em uma posição 

bem distante do espaço da universidade. Abdias do Nascimento dá ênfase sobre o 

eurocentrismo na educação brasileira, citando a seguinte frase de Sílvio Romero: “Nós 

temos a África em nossas cozinhas, América em nossas selvas, e Europa em nossas salas 

de visitas”. (Nascimento, 1978 apud Santos, 2005) 

O sociólogo Sales Augusto dos Santos (2005), afirma que a Lei 10.639 é fruto de 

uma luta antirracista que começou na abolição da escravidão e permanece até os dias de 

hoje.  Ele mostra que, em alguns estados, os movimentos negros conseguem alguns 

pequenos avanços com a aprovação de algumas leis na área da educação, como na 
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segunda metade dos anos 90, após anos de reivindicações, quando foram tomadas 

providências quanto a eliminação e revisão de livros didáticos que retratavam o negro de 

forma estereotipada.  Santos também expõe que o movimento sempre manteve, em sua 

pauta de reivindicações, a prioridade por uma educação democrática e antirracista, como 

discutido no primeiro capítulo. O movimento negro sempre enxergou na educação a 

possibilidade de ascensão social das pessoas negras. A Lei 10.639 é o maior dos avanços 

desde as primeiras leis orgânicas municipais e estaduais, mas foi preciso mais de meio 

século para se alcançar essa conquista, afirma Santos, que reconhece o avanço e critica a 

não obrigatoriedade em responsabilizar os governos, seja federal, estadual ou municipal, 

pela qualificação dos professores. Sendo assim, a responsabilidade fica a cargo dos 

próprios professores. Nesse caso, sem a formação adequada, o negro continuará sendo 

retratado exoticamente e as crianças quilombolas não terão a oportunidade de aprender 

sobre a importância do papel político do movimento negro no Brasil para a construção da 

sociedade.  Enquanto não responsabilizarmos os governos para que qualifiquem os 

professores, continuaremos a ver a lei ser tratada superficialmente e simplificada, como 

vimos em João Guelo.    

Este presente trabalho tem a pretensão de ser uma contribuição para que a 

comunidade escolar em Armação dos Búzios possa refletir sobre sua prática docente com 

relação aos quilombolas, com a finalidade de romper a superficialidade oriunda da 

burocracia e que seja um incentivo para que, tanto professores quanto a comunidade, 

possam reivindicar uma mudança no sistema escolar da Rasa. Existe no espaço escolar 

uma diversidade de visões sobre a educação e sobre a história quilombola na Rasa, 

baseadas em experiências e posições distintas -como diretores, orientadores pedagógicos 

e educacionais, professores, professores de apoio, merendeiras, alunos, porteiros- 

específicas do universo da escola e de trajetórias sociais fora dela, com as quais qualquer 

esforço de aplicação da Lei 10.639 deve dialogar (através de processos de formação 

continuada e crítica) para que as mudanças requeridas não sejam impostas 

autoritariamente e sabotadas ao serem incorporadas ao habitus burocrático, inerente a 

rotinas de trabalho que não valorizam a autonomia e criatividade do professor e os saberes 

e vivências dos alunos (e das suas famílias) em contextos de interlocução mais simétricos 

e mútuo conhecimento.  

A Lei 10.639/03 deve ser vista como representação e como vontade (Becker, 

2009; Bourdieu, 1989), um relato sobre a realidade social que tem o poder evocativo, ou 

seja, de criar a realidade por um ato de nomeação ou classificação. Toda lei fala de algum 
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aspecto da vida social e emite juízos valorativos sobre o que foi, o que é e o que será. A 

lei tem duas dimensões: intelectual e moral, cognitiva e normativa. Conhecimento e 

intervenção estão inextricavelmente unidos, ato de classificação que gera um estado 

virtual de existência da coisa classificada pela possibilidade da imposição das suas 

prescrições. Como toda representação social, é consequentemente um campo de disputas 

políticas passíveis de várias interpretações sobre definições da realidade.58 Como Becker 

(2008) também postula, nenhuma regra se impõe apenas por existir, por algum atributo 

mágico que lhe é inerente ou eficácia simbólica misteriosa, mas por processos de 

imposição que envolve atores, interesses e contextos de conflitos e disputas.  Por se tratar 

de uma lei, ela impõe determinações sobre a escola que não são incorporadas no seu 

cotidiano. Seus usuários não a usam no mesmo sentido almejado pela lei. O que se tem é 

um campo de divergência de sentidos entre a lei e os usuários através daquilo que chamei 

de “estratégias inconscientes de sabotagem”, geradas pela lógica burocrática de 

funcionamento da escola.  

Em seu livro “Falando da Sociedade”, Becker (2009) narra uma situação na cidade 

de São Francisco em que turistas guiam-se por um mapa para chegar a um determinado 

lugar. No caminho, deparam-se com um grande morro que não consta no mapa, isso os 

deixa aborrecidos. A ausência de representação cartográfica do morro deve-se ao fato 

daquele mapa ter sido elaborado para turistas motorizados e distribuído em postos de 

gasolina. Fazendo analogia a esta situação colocada por Becker, podemos encaixá-la para 

falar da escola João Guelo. Assim, o morro que surpreendeu os pedestres em São 

Francisco, na Rasa, é o racismo e o silenciamento da memória quilombola. O mapa que 

é oferecido para as crianças na escola é semelhante ao oferecido para os pedestres sem 

carro. As crianças deparam-se com o morro, e o mapa (imagem de Búzios turístico, cuja 

fonte institucional é a prefeitura) não lhes dá essa linha de orientação. No currículo, 

conjunto de saberes transmitidos explicitamente e sistematicamente no contexto 

organizacional da escola, não existe racismo, não existe memória quilombola. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 A Lei também se apresenta como campo de disputa de sentidos que orientam práticas diferentes, como 

alguns autores cujas ideias foram expostas no capítulo I, bem como tantos outros que fazem interpretações 

sobre ela. 
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