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EPÍGRAFE 

“A humanidade exprime uma das raras certezas de que 

estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém” 

Paulo Freire 
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RESUMO 

Este trabalho visa discutir a importância de incluir a estética negra no discurso 
pedagógico, a partir de uma análise das oficinas de Dread e Turbantes e do Desfile 
de Moda Afro, realizadas na III Mostra de Cultura Negra durante semana da 
Consciência Negra no Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha. Parte-se do suposto 
que os currículos mínimos não trazem questões das diversidades, especificamente 
da estética negra. Por esta razão, a questão que se coloca é a seguinte: a estética 
negra deve ser levada em consideração no discurso didático? Para responder a esta 
indagação, primeiramente, começaremos com os referenciais teóricos de educação, 
identidade negra, estética e empoderamento, com o propósito de se fazer entender 
quais são os efeitos que a Mostra de Cultura Negra causara nos alunos. Em 
seguida, como método investigativo à pesquisa foram utilizadas leituras 
bibliográficas que respaldam o estudo em questão, realização de análise de 
entrevistas e a entrada no campo como suporte metodológico. Os resultados da 
pesquisa apontam para a necessidade de desenvolver estratégias pedagógicas e 
ações permanentes na escola como as oficinas, para articular educação e 
Identidade negra, visando uma aproximação e um diálogo com a diversidade cultural 
dentro da escola como forma de combate ao racismo e ao preconceito.   
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende analisar de que maneira a Mostra de Cultura 

Negra impactou os alunos do Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha. Nosso recorte 

analítico está no evento da III Mostra de Cultura Negra no Colégio Liceu Nilo 

Peçanha, que ocorreu nos dias 16 e 17 de novembro de 2016. Assim, proponho 

relatar alguns aspectos do trabalho de campo neste contexto escolar, a partir da 

escolha metodológica da prática da observação participante e das entrevistas 

semiestruturadas. 

A escolha do tema primeiramente partiu de um interesse pessoal. As questões 

raciais sempre acompanharam minha trajetória acadêmica. Mas foi durante o 

período de estágio no colégio Liceu Nilo Peçanha, onde concluí meu estágio 

obrigatório no curso de licenciatura em Ciências Sociais, que defini meu tema de 

trabalho de conclusão de curso, em especial, na participação na Mostra de Cultura 

Negra no colégio. Percebi que o evento era uma oportunidade de quebra de 

paradigmas nas percepções dos alunos negros dentro do colégio a partir de uma 

revalorização, ou seja, de reanálise de seus próprios valores através da estética, 

provocada durante o evento. 

A realização do trabalho de campo na instituição escolar me trouxe novas 

perspectivas que se somaram às minhas indagações referentes às questões raciais. 

Com base nos trabalhos da professora Nilma Lino Gomes, meu objetivo foi 

identificar qual a importância de incluir a estética negra no discurso pedagógico, pois 

acredito que a valorização da estética negra na escola contribui para melhorar a 

autoestima e o fortalecimento da identidade negra como forma de combater o 

racismo e o preconceito no espaço escolar.  

A partir da delimitação do campo e o tempo para realização da pesquisa, foi 

possível debater os pontos que nortearam essa pesquisa. Portanto, o trabalho ficou 

dividido em referências teóricas, observação participante na III Mostra de Cultura 

Negra, especificamente nas oficinas de Dread e Turbantes e o Desfile de Moda Afro, 

entrevistas e o resultado das entrevistas. 

A estrutura desse trabalho compõe-se de Referências Teóricas, apresentando 

as bases teóricas da professora Nilma Nilo Gomes que me orientou na composição 
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do trabalho, onde houve a discussão de educação e identidade negra, o discurso 

pedagógico e estética e empoderamento.  

Em Metodologia da Pesquisa, demonstramos como foi realizado o estudo em 

questão. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, e com um 

experimento de campo realizado. O método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumento estatístico como base do 

processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas.  

No tocante à pesquisa, apresentaremos a III Mostra de Cultura Negra e as 

oficinas nas quais julgamos mais relevantes para a realização da pesquisa e 

posteriormente as entrevistas com a professora, ex-liceístas e com os alunos e 

alunas do Ensino Médio. 

Por fim, apresentaremos o Resultado das Entrevistas e nossas considerações 

finais, onde tentamos realizar uma leitura dos dados coletados na pesquisa, 

relacionando com as referências teóricas em questão. 

  

 

. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

No intuito de identificar na literatura acadêmica possíveis articulações entre 

educação e identidade negra, especificamente no que se refere a construção da 

identidade negra presente nos processos históricos sociais, políticos e culturais 

vivenciados pelos negros e negras na sociedade brasileira, buscamos o artigo “ 

Educação e identidade negra”  da professora Nilma Nilo Gomes, como base para 

análise do trabalho proposto, onde a autora afirma que a articulação entre educação 

e identidade negra é um processo que apresenta relações complexas de 

aproximações e distanciamentos.  

A autora em seu artigo privilegia a educação apenas no âmbito escolar, 

excluindo em sua análise a dimensão mais ampla e geral do processo educativo. Já 

em relação à identidade negra, a autora cita Jacques d’Adesky, e destaca que “a 

identidade, para se constituir como realidade, pressupõe uma interação. A ideia que 

um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento 

obtido dos outros em decorrência de sua ação. Nenhuma identidade é construída no 

isolamento”. Tanto a identidade pessoal, quanto a identidade social, derivam destas 

relações dialógicas. 

 

É nesse sentido que entendo a identidade negra como uma construção 
social, histórica e cultural repleta de densidade, de conflitos e de diálogos. 
Ela implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos 
que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir 
da relação com o outro. Um olhar que, quando confrontado com o do outro, 
volta-se sobre si mesmo, pois só o outro interpela a nossa própria 
identidade. (GOMES, 2002, p.40) 

 

A construção da identidade dos sujeitos está ligada entre os processos 

históricos e culturais na sociedade e o meio particular em que vivem. Com isso, 

podemos perceber a educação como um processo mais amplo e complexo que não 

se resume somente à instituição escolar e aos currículos. Os indivíduos já trazem 

consigo uma trajetória de vida anterior à escola. Estes sujeitos já trazem seus 

olhares do que é ser negro, e ao entrar na escola, suas percepções se chocam com 

a escola.     
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A escola possui valores e um olhar institucionalizado que tende uniformizar 

as pessoas em um determinado padrão e por isso essas diferentes visões de mundo 

vão se confrontar no espaço escolar. Este olhar institucionalizado precisa ser 

trabalhado, pois as diferenças estão postas e podem gerar preconceitos, 

discriminação, segregação na escola.  

 

Nesse percurso, o negro e a negra deparam-se, na escola, com diferentes 
olhares sobre o seu pertencimento racial, sobre a sua cultura e a sua 
história. Muitas vezes esses olhares chocam-se com a sua própria visão e 
experiência da negritude. Estamos no complexo campo das identidades e 
das alteridades, das semelhanças e diferenças e, sobretudo, das diversas 
maneiras como estas são tratadas. (GOMES, 2002, p. 39 a 40) 

 

A instituição escolar deve tornar essas diferenças em algo positivo não 

havendo distanciamentos, pois muitas vezes as identidades desses jovens são 

construídas a partir de suas vivências dentro da escola. Por esta razão, nossa 

pesquisa irá destacar o espaço escolar como referência importante na trajetória de 

vida e construção das identidades negras. 

Tanto a educação quanto a identidade de um indivíduo são processos de 

construção social. Esses processos podem ser complexos e conflituosos, sendo os 

olhares pedagógicos geradores de diferenciação com outro. A experiência do negro 

com a escola muitas vezes passa por situações de preconceito. A escola invisibiliza 

as questões raciais, assim desenvolvendo estereótipos, preconceitos e até mesmo 

gerando problemas de autoestima nos alunos. 

Para mudar esta realidade, a escola precisa assumir um compromisso 

pedagógico e social para superar estes preconceitos e o racismo histórico, cultural e 

social. Outro fator importante são as ausências de discussões em torno dessa 

temática na escola ou sempre de um modo muito superficial. Podemos atribuir estas 

ausências na própria formação do professor. 

Não é fácil desconstruir essas barreiras de preconceito e racismo se ainda 

temos esse tipo de discurso pedagógico dentro da escola e problemas da formação 

do professor. Se não mexermos no imaginário desses discursos e na formação do 

professor fica difícil mudar esta realidade. Essas diferenças ficam mais complexas e 

mais complicadas de serem resolvidas. O que temos aqui é um distanciamento e 

não uma aproximação. Então, essas concepções, essas práticas pedagógicas que 
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estão repletas de valores e representações negativas sobre o negro, muitas vezes 

podem resultar em fracasso escolar. A própria relação do aluno com a escola e com 

os professores são afetadas numa relação muito complicada. 

Então se temos uma estrutura escolar que perpetua essas práticas 

excludentes, não é de se estranhar que alunos negros e não-negros vão reproduzir 

preconceitos raciais entre si e outros alunos de outros grupos étnicos-raciais. 

Essa perspectiva de exclusão que a escola e o discurso didático promovem 

dentro da escola resultam em desigualdade raciais. Esses preconceitos acabam 

sendo naturalizados dentro da escola. Os alunos vão naturalizando essas 

desigualdades raciais e vão atribuindo características ruins  ao negro. Isso é um 

grande problema, porque estereótipos vão se formar. Para esses alunos, ser negro 

acaba se tornando um estigma. E ao reforçar tudo isso, temos a base que sustenta 

todo esse imaginário que está nos livros didáticos, onde a imagem do negro está 

sempre atrelada ao negro escravo, sem cultura, sem história, sem memória. Quando 

nos deparamos com essas construções e representações do negro, percebemos 

que estas estruturas e esses estereótipos foram socialmente impostos ao negro. 

Assim vemos uma anulação do sujeito histórico, social, cultural total. 

Se quisermos dar os primeiros passos para essas mudanças acontecerem, 

para que os educadores possam articular educação e identidade negra, é preciso 

primeiramente reconhecer que vivemos o mito da democracia racial. E essa falsa 

democracia racial é sustentada por uma dominação de um determinado grupo em 

detrimento do outro. Reconhecendo que vivemos esse mito de democracia racial na 

nossa sociedade, estaremos sensibilizando o corpo docente, tanto na educação 

básica, quando na educação superior, automaticamente recaindo na produção e 

reprodução de conhecimentos. 

 

[...] a democracia racial brasileira não foi apenas doutrina de convivência 
pacífica entre as raças ou ideologia de dominação racial, ou mesmo mito 
fundador da nacionalidade brasileira: foi também, e principalmente, um 
pacto econômico e político que uniu a massa negra urbana (formada 
principalmente por trabalhadores) e os intelectuais negros ao establishment 
(elites políticas, intelectuais e econômicas) do Estado desenvolvimentista. 
(GUIMARÃES, 2002, p.11) 

 

Para a psicanalista Neusa Santos Souza,  
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Ser negro, é além disto, tomar consciência do processo ideológico que, 
através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de 
conhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se 
reconhece. Ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova 
consciência que reassegure o respeito às diferenças e que afirme uma 
dignidade alheia a qualquer nível de exploração. Assim, ser negro não é 
uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. 
(SOUZA, 1990, p. 77) 

 

Essa construção social e individual está dotada de identidade, corporeidade, 

memória e sinais diacríticos. “Ela está nos gestos, na expressão estética, na arte, na 

linguagem, na música, na maneira de ser e ver o mundo. É a complexa relação do 

corpo visto e vivido na cultura e da cultura negra vista e vivida num corpo.” (GOMES, 

2002, p. 43) 

Por estas razões, o segundo passo para fazerem dialogar a escola e a 

identidade negra é ter um trabalho conjunto da escola com os educadores como um 

todo e pensar a educação com um olhar voltado para uma pedagogia da 

diversidade. Afinal, por muitos anos a sociedade brasileira e escola distorceram toda 

a história, cultura e memória do negro no país. Todas formas culturais do negro de 

ser e de estar no mundo foram ocultadas. 

O terceiro passo que devemos tomar é um posicionamento político. É 

preciso se posicionar contra esses processos excludentes de preconceito,  

discriminação racial, mito da democracia racial e a ideologia do branqueamento. 

Para que se quebrem esses paradigmas, esses processos excludentes, a escola 

precisa criar novas práticas pedagógicas e novos materiais didáticos. Precisam abrir 

debates em torno das questões raciais e de desigualdade, criar diálogos que 

possam conversar com a realidade escolar e com a realidade dos jovens negros 

levando em consideração o ponto de vista do próprio negro. Criar também um 

diálogo entre escola e a comunidade negra dando voz  a esses grupos e dos 

movimentos sociais. Estar atento às demandas sociais fora do colégio e as 

movimentações atuais. É preciso dar voz a esses grupos e aos alunos. É preciso ter 

um olhar que não seja distanciado e sim um olhar de aproximação para que esses 

projetos não fiquem somente no campo das ideias. Dando-lhes voz, esses sujeitos 

serão protagonistas de suas próprias histórias. Deixar que esses sujeitos possam 

compreender a educação e cultura nos seus próprios termos.  
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Mexer com essas perspectivas não é mexer tão somente com os olhares 

dos alunos negros para esses processos, mas também é provocar reflexões em 

outros grupos étnicos/raciais. É provocar questionamentos nos alunos negros e 

principalmente nos alunos brancos em relação a seus privilégios – onde os mesmos 

não precisam conquistar espaço, que já está dado. 

Apesar de todo os fatores de exclusão histórica, cultural e social que a 

população negra no país enfrenta, percebemos novas formas de resistência, de se 

reinventar, de se recriar, que estão muito expressas na cultura negra 

contemporânea. Percebemos essas existências, como por exemplo, na cultura hip 

hop, nos penteados afro, na estética negra, na arte, nas lutas dos movimentos 

sociais. Percebemos então essas ondas de ressignificação desses elementos 

culturais sendo recriadas dentro do nosso contexto atual.  

Para isso, devemos mencionar o empoderamento entre os jovens negros 

como uma dessas formas de resistência na atualidade. O empoderamento está 

estritamente ligado às raízes da identidade negra. Este movimento foi impulsionado 

coletivamente pelo feminismo negro na luta pelo direito ao corpo e autonomia, no 

tocante à afirmação e ressignificação da sua estética. 

 

É defender os seus iguais que estão em situação de opressão, combater e 
denunciar o racismo, – mesmo nas redes – é inspirar e mostrar que as 
nossas características físicas não devem ser uma limitação para chegar 
onde queremos e que podemos SIM ocupar qualquer espaço. É dizer pra 
uma preta que acabou de fazer o BC e está com a autoestima fragilizada o 
quanto ela é linda. É enxergar e respeitar a beleza que existe na 
diversidade das nossas cores de pele, tipos de cabelo e formas do corpo. 
Inspirar e ensinar a cuidar da nossa estética também é empoderar”.  
(CERQUEIRA, 2015, p.n.p) 

 

Empoderamento, neste caso, é um resgate da autoestima da população 

negra como forma de luta contra os estigmas e estereótipos. É reconhecer como 

belo os traços característicos do negro. Existe então uma preocupação com o visual, 

com a aparência que se tornam ponto-chave e, sobretudo, de não aceitar o que lhe 

foi imposto. 

Em suma, a importância do empoderamento e da representação da estética 

negra como nos diz Anunciada na página da Blogueiras Negras é: 
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Estética negra é, sem sombra de dúvidas, um instrumento de auto aceitação, 
de resistência, de empoderamento, uma forma de mostrar que não aceitam 
o padrão socialmente imposto, mas que o negro é belo, é lindo, é diverso, é 
versátil. Somos seres políticos e a nossa opção estética diz muito sobre nós, 
nossas crenças, nossos valores, afirma nossa existência e nossa 
resistência contra as tentativas de nos enquadrar em modismos que 
banalizam nossa cultura, nossa estética.(ANUNCIADA, 2016, p.n.p) 
 

Diante disso, podemos acompanhar o fenômeno que o empoderamento vem 

alcançando entre os jovens negros. Exemplo disso é a maneira como esses jovens 

vêm se expressando e ganhando espaço na mídia com a ascensão da internet, 

como nos diz Batista na página do blog Afronta: 

 

Meninas e rapazes que aceitam e assumem seu fenótipo negro como algo 
belo, ocupam de forma cada vez mais forte a moda, a fotografia, as artes e 
a produção cultural em geral. Além disso, cada vez mais projetos, que vão 
de páginas no Facebook e no Instagram até grandes ensaios fotográficos, 
compilam e espalham imagens positivas de pessoas negras na internet. 
(BATISTA, 2016, p.n.p) 

 

O domínio do povo branco sobre o povo preto, contribuiu para um 

rebaixamento e ridicularização da cultura e do fenotípicos do negro no imaginário 

social ao longo do tempo. Essa desvalorização da negritude fixou uma ideia de que 

os negros são naturalmente inferiores. “E é aí que entra a importância da 

valorização da estética negra, não como algo acessório, mas fundamental e 

complementar para combater o racismo.” (BATISTA, 2016) 

A comparação do corpo negro como nariz, a boca, a cor da pele e o tipo de 

cabelo com os do branco europeu e colonizador serviu de argumento para a 

formação de um padrão de beleza e de fealdade. Um padrão que privilegia a 

brancura. Este padrão de beleza está bastante presente nas instituições escolares. 

 

O discurso pedagógico, ao privilegiar a questão racial, não gira somente em 
torno de conceitos, disciplinas e saberes escolares. Fala sobre o negro na 
sua totalidade, refere-se ao seu pertencimento étnico, à sua condição 
socioeconômica, à sua cultura, ao seu grupo geracional, aos valores de 
gênero etc. Tudo isso se dá de maneira consciente e inconsciente. Muitas 
vezes é por intermédio desse discurso que estereótipos e preconceitos 
sobre o corpo negro são reproduzidos. (GOMES, 2002, p.43) 

 

Essas práticas pedagógicas que privilegiam um certo padrão acabam 

transformando essas vivências em formas negativas, complexas, tensões para todos 

os alunos que reverberam estereótipos. A escola tem um peso muito grande na 
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trajetória desses alunos porque ela pode promover esses estereótipos e 

preconceitos, mas a escola também pode criar mecanismos que possam superar o 

racismo. 

O processo de cuidar do cabelo acompanha meninas e meninos desde a 

infância no convívio familiar. O uso de tranças é considerada uma técnica corporal 

histórica que passaram por ressignificações na tentativa de romper estereótipos. 

Mas esta prática refere-se a um estilo negro de se pentear-se, adornar-se e que tem 

uma relação íntima do negro com o cabelo e identidade e negra. Atualmente, estes 

estilos vêm sofrendo cada vez mais ressignificações ao longo da história.  

 
O estado dos cabelos pode revelar a trajetória de vida de uma pessoa, sua 
condição de existência e o momento vivido no interior de um determinado 
grupo social. No entanto, quando jovens negros assumem seus cachos 
naturais (sem química), soltos, despenteados, estes tem sua aparência 
associada à sujeira e à marginalidade. Sua forma estética de estar no mundo 
nunca é vista como algo positivo, quando na verdade, esta expressão estética 
exprime independência, e até mesmo relutância às normas do padrão branco 
europeu. (QUEIROZ, 2000, p. 28) 

 

Hoje existem várias formas de trançar o cabelo que são usados por homens 

e mulheres. Podemos perceber a importância que esses penteados têm na vida das 

pessoas. As várias formas de se apresentar e se pentear representam como essas 

pessoas querem ser vistas. Como essas pessoas querem ser reconhecidas na 

sociedade. 

A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de comportamento e 

também de estética. Quando o jovem entra na escola, ele se choca com essa 

realidade distanciada. Para ele se enquadrar nesse padrão é preciso que ele se 

adeque a esse padrão que lhe foi imposto. Se a escola e a sociedade privilegia 

determinado padrão estético, esses estereótipos vão ser reproduzidos no ambiente 

escolar. Se o cabelo é tido como algo feio, fora dos padrões, não é de esperar que 

apelidos pejorativos sejam atribuídos aos cabelos. Neste sentido, o cabelo se torna 

símbolo de inferioridade. Quando o negro passa por situações de rejeições como 

essas, essas experiências marcam suas vidas profundamente.  

 

A rejeição do cabelo pode levar uma sensação de inferioridade e de baixa 
autoestima contra a qual faz-se necessária a construção de outras 
estratégias, diferentes daquelas usadas durante a infância. Muitas vezes, 
essas experiências acontecem ao longo da experiência escolar. (GOMES, 
2002, p. 47) 
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É na escola que muitos vão ter seus primeiros contatos com preconceito. É 

na escola que aprendemos e compartilhamos determinados valores, hábitos e 

preconceitos. Mesmo que alguns professores se empenhem em falar sobre as 

questões raciais, podemos observar as complexidades e contradições que estão 

atreladas ao assunto.  

 
As diferentes crenças e sentimentos, que constituem o fundamento da vida 
social aplicadas ao corpo tenderão a permanecer desconhecidas. Assim, a 
cultura dita normas em relação ao corpo, às quais o indivíduo tenderá a 
conformar-se à custa de castigos e recompensas, até o ponto de estes 
padrões de comportamento apresentarem-se tão naturais quanto o 
desenvolvimento dos seres vivos ou o pôr-do-sol.( RODRIGUES, 1986, p. 
173) 
 

Ao mesmo tempo que os professores abordam em sala determinadas 

questões, em contrapartida temos a própria instituição escolar que impõe esses 

padrões e encontramos representações negativas do negro nos livros didáticos. 

Como se combate estas facetas do racismo se a instituição escolar como um todo 

está contra isso?  

 

Embora atualmente os currículos oficiais aos poucos incorporem leituras 
críticas sobre a situação do negro, e alguns docentes se empenhem no 
trabalho com a questão racial no ambiente escolar, o cabelo e os demais 
sinais diacríticos ainda são usados como critério para discriminar negros, 
brancos e mestiços. A questão da expressão estética negra ainda não é 
considerada um tema a ser discutido pela pedagogia brasileira. (GOMES, 
2002, p. 45) 

 

É na escola que o aluno vai ter a oportunidade de comparar-se. Ele estaria 

diante de diferentes padrões estéticos, diferentes estilos, culturas. E esses 

processos identitários precisam ser compreendidos e debatidos dentro da escola. 

Principalmente na formação do professor no curso superior.  

Então é preciso se ater à base que os professores estão tendo nas 

universidades, se estão sendo capazes de quebrar esses preconceitos, de romper 

com esses estereótipos sobre o negro e sua cultura. Prestar atenção se os cursos 

de graduação e pós-graduação estão se atentando a isso, como as complexidades 

do universo da identidade negra estão sendo tratadas dentro das universidades. É 

preciso que haja uma requalificação tanto da educação básica, mas também da 
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educação superior. Esta requalificação não basta só com leituras e pesquisas, mas 

com atitudes. É reeducar o olhar pedagógico em relação à cultura negra. 

Observamos que as universidades vêm criando núcleos de pesquisa 

voltados para as questões raciais, artigos sendo publicados em torno da temática. 

Existem alguns blogs que abordam questões raciais, mas também trazem as 

questões de estética negra. Mas no âmbito acadêmico e escolar, o universo 

simbólico não é incorporado nas pautas de discussão. As instituições de ensino, o 

corpo docente precisa privilegiar esse universo simbólico, mas também 

considerando os processos educativos não escolares. 

Como nos referimos ao universo simbólico, estamos falando 

especificamente da relação do negro com o corpo e o cabelo. Para isso, como ligar 

esses processos simbólicos não escolares com a escola?  

Primeiro passo é ouvir o que os alunos negros têm a dizer sobre suas 

vivências corpóreas fora da escola. “O corpo fala a respeito do nosso estar no 

mundo, pois a nossa localização na sociedade dá-se pela sua mediação no espaço 

e no tempo”. (GOMES, 2002, p.41) Ele pode ser a “referência revolucionária da 

universalidade do homem no contraponto crítico e contestador à coisificação da 

pessoa e à exploração do homem pelo homem na mediação das coisas.” (Martins, 

1999, p. 54) 

A escola enquanto responsável no processo de conhecimento e socialização 

do indivíduo precisa criar representações positivas do negro sobre sua história para 

quebrarmos processos excludentes. A escola tem que problematizar a realidade 

social, a discriminação racial e a econômica, mas também tem que problematizar 

outras questões raciais.  

Tem que sair destes núcleos de temática e problematizar a cultura de modo 

geral, as referências africanas, principalmente atualmente, onde estas estão sendo 

recriadas na música, nos penteados, na arte. Isso precisa ser incorporado na escola, 

no discurso pedagógico. E ao fazer isso, os educadores e educadoras estarão 

tocando de forma contundente esses processos identitários, possibilitando 

construções e representações positivas, tanto para os alunos negros, tanto para os 

alunos pertencentes a outras étnicas raciais. 
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3 METODOLOGIA E TRABALHO DE CAMPO 

3.1 Definição da escola pesquisada 
 

Para a realização dessa pesquisa foi escolhido o tradicional Liceu Nilo 

Peçanha, localizado no município de Niterói, Rio de Janeiro, onde cumpri meu 

período de estágio obrigatório nos anos de 2015 e 2016 no curso de licenciatura em 

Ciências Sociais. A escolha do tema, primeiramente partiu de um interesse pessoal. 

As questões raciais sempre acompanharam minha trajetória acadêmica. Mas foi ao 

participar na Mostra de Cultura Negra no colégio Liceu que pude delimitar meu tema. 

Percebi que o evento era uma oportunidade de quebra de paradigmas nas 

percepções dos alunos negros dentro do colégio a partir de uma revalorização, ou 

seja, de reanálise de seus próprios valores através da estética, provocada durante o 

evento. 

O  Liceu tem mais de 170 anos de existência e é considerado uma referência 

na cidade. As etapas de ensino vão do Ensino Médio e com a inclusão da 

modalidade do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).É uma instituição de ensino 

público vinculada à Secretaria de Estado de Educação e tem como órgão 

mantenedor o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 O Colégio, localizado em um prédio colonial, conta com sala de aula, sala 

dos professores, sala da direção, secretaria, biblioteca, laboratório de informática, 

laboratório de ciências, internet, sala de leitura, sala de vídeo, auditório, refeitório, 

cozinha, pátios, quadras e sanitários. Além de oferecer aulas de língua estrangeira, 

como inglês, espanhol e francês. Os estudantes da escola são moradores de 

diversos bairros de Niterói. A pesquisa se concentrou nos alunos de primeiro ao 

terceiro ano do Ensino Médio, com faixa etária de 14 a 18 anos.  

Conforme discutido nos artigos da professora Nilma Nilo Gomes, onde a 

autora traz a importância da trajetória escolar no processo de construção da 

identidade, a mesma nos apresenta a importância de construir estratégias 

pedagógicas para abrir debates, reflexões que contemplem a diversidade 

étnico/racial na escola no intuito de criar representações positivas sobre o corpo 

negro e cabelo crespo. A mesma também nos aponta para a importância que a 

trajetória escolar tem no processo de construção da identidade negra. 
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No período de estágio não se identificou nenhuma ação política institucional 

ou práticas pedagógicas, por parte da diretoria, que busquem o objetivo da lei 

10.639/03 no sentido de criar um diálogo ou diminuir as distâncias entre os alunos, 

independentemente da cor da sua pele.  

 

A Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e 
cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do 
ensino fundamental e médio; o Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas; e 
a Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos 
entes federados ante a implementação da lei compõem um conjunto de 
dispositivos legais considerados como indutores de uma política 
educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da 
concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas, 
desencadeada a partir dos anos 2000. É nesse mesmo contexto que foi 
aprovado, em 2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2009). 

 

Os professores não são orientados a criar esse tipo de aproximação e de 

valorização da cultura negra. A exceção dos professores de humanas, que 

demonstraram maior interesse em abordar alguns aspectos da cultura negra em sala 

de aula, segundo os alunos. 

3.1.1 Organização e Execução do Estudo de Campo 
 
Tomando como base o método de pesquisa utilizado pela professora Azoilda 

Loretto Trindade, apresentado no trabalho de dissertação para o mestrado intitulado 

“Racismo no Cotidiano Escolar”, optamos por um estudo de campo porque nosso 

objetivo era trazer para a discussão do presente trabalho a contribuição dos relatos 

e experiências dos jovens entrevistados e da professora idealizadora na oficina de 

Dread e Turbantes e o desfile de moda Afro. Julgamos relevante a visão dos 

professores e alunos para elucidar nossas questões e da autora Nilma Nilo Gomes. 

Nesse sentido, nosso estudo de campo compreende os procedimentos de: 

observação participante no  Liceu Nilo Peçanha e entrevistas com 10 perguntas para 

a professora de sociologia e 10 perguntas para os alunos de 1º ano ao 3º ano do 

Ensino Médio. 

Estes procedimentos caracterizam uma pesquisa empírica/descritiva quando 

nós focamos nas entrevistas e análise destas à luz das hipóteses norteadoras. Uma 
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pesquisa participante, uma vez que se parte de observações e de entrevistas. E por 

fim, podemos caracterizar como uma pesquisa-ação ao levarmos em consideração a 

construção de práticas pedagógicas, assim como a participação dos professores. 

 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes, 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1988, p.p. 14) 

 

3.1.2 Observação participante 
 
Este procedimento foi feito de forma sistemática/organizada na escola, onde 

observamos o evento realizado nos dias 16 e 17 de Novembro de 2016, 

posteriormente realizamos as entrevistas com a professora/realizadora do desfile de 

moda afro e entrevista com os alunos. 

A escolha da escola, onde foi realizada a observação sistemática se deu 

durante o período de estágio, o que contribuiu para facilitar o seu acesso e 

consequentemente à coleta dos dados. 

O tempo das observações sistemáticas ocorreram no período seis meses, 

entre as observações nos dias do evento até as entrevistas com a professora de 

sociologia e posteriormente com as entrevistas com os alunos que se estenderam 

até o mês de maio de 2017. 

3.1.3 Processo das entrevistas  

Os depoimentos foram gravados no gravador do aparelho celular, onde 

foram divididas as entrevistas em blocos: primeiro com a professora de sociologia; 

segundo com um ex-aluno, responsável pela organização do desfile de moda afro; 

terceiro com os alunos e alunas da escola, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. 

Estes depoimentos/descrições nos proporcionaram a oportunidade de um 

aprofundamento nas questões que tinhamos acompanhado de modo que pudemos 

rediscutir a visão que vínhamos formando a respeito das ações pedagógicas na 

escola, complementando-a e enriquecendo-a com a análise de novos ângulos. Um 

aprofundamento desta natureza exige principalmente uma abordagem qualitativa 

aos dados obtidos em campo, o que fizemos tentando compreender: como os 
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depoimentos dos professores, ex-aluno e alunos e alunas confirmavam e/ou 

refutavam as conclusões que foram alcançadas na primeira parte deste trabalho? 

Sendo assim, dividimos os entrevistados em: Primeiro com a professora de 

sociologia, idealizadora do desfile de moda afro.  Realizamos duas entrevistas com a 

professora. A primeira no intervalo da escola para discutirmos sobre o que era o 

evento e questões em torno do evento. O segundo bloco de entrevista, ocorreu em 

outro momento na escola, no fim do seu turno. Ali foi aplicado um questionário com 

10 perguntas o qual a professora respondeu. 

A segunda etapa de entrevistas foi com o ex-aluno/organizador do evento 

Felipe Sardinha, formado no ano de 2015 no colégio, onde aplicamos um 

questionário com 10 perguntas. 

A terceira etapa das entrevistas foi com os alunos e alunas do colégio do 

Ensino Médio. Foram entrevistados 9 meninas e 1 menino, totalizando 10 

entrevistados. 

3.1.4 A Aplicação e Análise do Questionário 
 

O questionário teve o objetivo político de “fazer” com que os professores 

refletissem e pensassem mais atentamente sobre as questões relativas à presente 

investigação, abrindo uma oportunidade que dificilmente aconteceria de outro modo, 

dado estarem envolvidos com o cotidiano das suas práticas. Esse objetivo foi 

alcançado, uma vez que os que responderam acabaram convergindo com o tema. 

Além desse, tivemos também o objetivo de descobrir: 1) Os professores 

trazem as questões da diversidade cultural na sala de aula?; 2) De que forma a 

mostra de cultura negra está ou não dialogando com o processo de formação dos 

alunos?; 3) E sobre os livros didáticos, que propostas de solução os professores 

apresentam para esta problemática? 

As entrevistas ocorreram depois das aulas, no horário entre 12h a 13h. 

Alguns estudantes não puderam participar nas entrevistas, por trabalharem ou por 

terem que cuidar de seus irmãos mais novos. Outros alunos não responderam meus 

e-mails. 

 

3.2 III Mostra de Cultura Negra 
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A mostra de cultura negra começou em 2014 com a professora de história 

na época, do turno da manhã. A professora propôs à direção da escola algo simples 

como atividade de reposição de greve aos seus alunos. No entanto, no ano 

seguinte, em 2015, a mostra já contava com sua segunda edição, desta vez mais 

organizada e com maior participação dos alunos.  

Apesar de ser apenas uma atividade de reposição à greve, a mostra já se 

consolidava no colégio. Em 2016 a mostra de cultura negra já alcançara sua terceira 

edição, onde encontramos um grande evento dentro da escola, com várias 

atividades, apresentações, exposições, oficinas, e neste ano com uma novidade: o 

desfile de moda afro, largamente divulgado nos murais informativos da escola, onde 

ficamos cientes do evento.  

O evento, assim chamado pelos professores e alunos, conta com 

participação maciça dos alunos, onde o que se prioriza, segundo a professora de 

sociologia Claudia Pessi, é o protagonismo dos alunos. A mostra de cultura negra 

tornou-se o evento oficial na escola, atraindo não só a participação dos alunos, 

como também de ex-alunos, amigos e parentes dos alunos e participações especiais 

de convidados, como representantes políticos, participantes de movimentos sociais, 

quilombolas, apresentações de dança. O evento ganhou tanta projeção que ganhou 

destaque na página da SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro. 

A instituição escolar é um espaço de construção de conhecimento e de 

desenvolvimento do indivíduo, pelo menos é assim que deveria ser. Porém os livros 

didáticos e os discursos pedagógicos nas escolas estão pautados em um sistema de 

racismo institucional, fruto de heranças da nossa sociedade escravista.   

Após a instauração da lei 10.639/03 que torna obrigatória o ensino da 

história e culturas africana e afro-brasileira em todas as instituições escolares do 

país, tivemos um aumento nas produções acadêmicas voltadas para educação 

étnico-racial. Os currículos aos poucos vêm desenvolvendo leituras críticas sobre a 

situação do negro na sociedade brasileira e alguns docentes se empenham em falar 

da questão racial no ambiente escolar. Porém, isto não é o suficiente, visto que 

outros aspectos da cultura negra são deixados de lado, e muitas vezes só falados 

em datas específicas, como o caso do Dia da Consciência Negra. 
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No Liceu Nilo Peçanha não é diferente. Observamos que alguns 

professores, especificamente os da área de humanas, se preocupam mais em pôr 

em pauta as questões raciais em sala de aula. Porém, reconhecem que outras 

questões, como o universo cultural, simbólico das expressões estéticas do negro 

com o corpo e cabelo crespo não estão incluídas nos currículos mínimos e nos 

discursos pedagógicos, como nos revelou a professora Claudia Pessi a respeito dos 

livros didáticos, onde ela nos contou que a estética negra não está incluída no 

currículo mínimo. 

Por esta razão, para conseguir pôr em prática o que a Lei 10.639/03 prevê e 

criar estratégias pedagógicas de aproximação, como diz a professora Nilma Nilo 

Gomes, a mostra de cultura negra tornou nosso objeto de pesquisa porque 

acreditamos que o evento torna possível este diálogo e põe em prática o que a lei 

preconiza, já que a escola como um todo não tem uma prática pedagógica 

institucional estabelecida no colégio. 

Observamos na mostra de cultura negra, uma oportunidade de quebra desse 

paradigma. Uma possível mudança no comportamento, nas percepções dos alunos 

negros dentro do colégio, a partir de uma revalorização, ou seja, de reanálise de 

seus próprios valores através da estética, provocada durante o evento. 

 

3.3 As oficinas 
 

Nosso objetivo principal na mostra era participar do evento como um todo, 

analisando como eram construídos os espaços onde os alunos iam desenvolver as 

atividades, observando as interações entre os alunos, suas performances e o que se 

propunham a dizer. Estavam programadas várias atividades ao longo dos dois dias 

de evento. Mas para nossa observação participante, procuramos concentrar em 

duas atividades que consideramos mais relevantes e que se aproximavam com 

nosso tema proposto para avaliar o impacto da mostra nos alunos. Para isso, 

escolhemos as oficinas de “Dread e Turbante” e o “Desfile de moda Afro”, pois 

acreditamos que essas atividades representam bem o que buscamos apresentar 

como uma ação pedagógica.  
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3.3.1 Oficina de Dread e Turbantes 
 
Na biblioteca da escola estava programado para acontecer a oficina de 

Dread e Turbantes, ministrada pelos próprios alunos e convidado e coordenada pela 

professora Telma Silva. 

Ao chegar a biblioteca, nos deparamos com a sala um pouco vazia. Havia 

apenas as alunas que estavam encarregadas de dar as oficinas e a presença de um 

convidado para ajudar na confecção dos Dreads. Apesar das oficinas ocorrerem 

dentro da biblioteca, havia bastante espaço e uma mesa grande com cadeiras para 

acomodar os alunos que queriam aprender ou terem seus cabelos enfeitados com 

os Dreads e os Turbantes. Em cima da mesa havia vários carretéis de fios de lã 

coloridos que serviriam para produção dos Dreads.  

Aos poucos, foram chegando alunas enquanto os curadores das oficinas 

aguardavam ansiosos. Primeiro se sentaram à mesa três meninas, que rapidamente 

escolheram as cores para a confecção dos dreads. Nenhum de uma cor só. A ideia 

era ser bastante colorido.  

Quanto mais coloridos, mas bonitas elas se sentiam. As misturas dos 

trançados coloridos encantavam as alunas. Elas saíam da sala bastante 

empolgadas e alegres com o novo visual. Logo em seguida, entraram dois meninos. 

O primeiro se acomodou na cadeira decidido a trançar o cabelo, mas se preocupou 

em deixar apenas uma mecha do cabelo trançado. O outro menino, preferiu apenas 

observar o colega. Ao terminar, o menino saiu contente, se sentindo bonito também. 

O novo visual chamou atenção dos colegas, que logo foram contagiados.  

A novidade se espalhou pela escola e uma fila se formara do lado de fora da 

biblioteca. Eram alunos e alunas curiosos e outros determinados a experimentar as 

Dreads. Para muitos, os Dreads eram novidades. 

O que nos chamou atenção foi a grande procura pela oficina, não somente 

pelos alunos negros, mas também por alunos brancos, como o caso do menino que 

citamos acima. Os alunos se sentiam motivados com tamanho sucesso que a oficina 

causara, principalmente no que diz respeito à autoestima. Podemos observar uma 

nova percepção de olhar, onde havia um valor sendo atribuído ao cabelo de forma 

positiva.   
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Podemos perceber que a influência da moda Afro no espaço escolar refletiu 

positivamente no sentido de autoafirmação e desconstrução de padrões estéticos. 

Assim, podemos concluir que a oficina de Dread e turbantes possibilitou uma 

valorização da estética negra, não somente como algo acessório, mas fundamental 

para autoestima e aproximação entre os alunos. 

 

Foto 1 -  Oficina de Dread e Turbantes oferecida pelos próprpios alunos na biblioteca da escola) 
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Foto 2 - Rapaz convidado para colaborar na confecção das tranças. S/N) 
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3.3.2 Desfile de moda Afro 
 

No refeitório da escola, estava marcado para acontecer o desfile de moda 

Afro, coordenado pelas professoras Claudia, Alessandra e Denise, com participação 

dos alunos e alunas de 1º ao 3º ano do Ensino Médio e o ex-liceísta Felipe Sardinha, 

organizador do desfile. O desfile era uma das atividades mais aguardadas pelos 

alunos e por toda a escola.  

O local onde foi realizado o desfile funciona como refeitório no dia a dia, mas 

foi adaptado para a realização do desfile. O desfile começou pontualmente às 16 

horas, pois era a última atividade programada para o evento. As mesas foram 

retiradas para dar mais espaço, mas as cadeiras permaneceram dando maior 

conforto aos que aguardavam o desfile ao mesmo tempo formando um círculo para 

delimitar o espaço por onde passariam os modelos.  

No fundo do pátio improvisado ficava a equipe de som que passava as 

músicas enquanto os alunos e alunas desfilavam cada um com suas roupas étnicas 

de diferentes estampas e cores. O desfile estava completamente lotado, as pessoas 

estavam muito entusiasmadas e curiosas para verem as roupas e com o próprio 

desfile.  

Durante o desfile, dois fatos nos chamaram atenção. Primeiro, de um lado 

do pátio assistiam o desfile alunos brancos, do outro lado estavam alunos negros. 

Não houve conflitos, mas este fato nos mostrou que mesmo o desfile tendo um 

impacto positivo de empoderamento, de autoestima e valorização da diversidade 

cultural, verificamos que ainda há uma segregação.  

O segundo fato que nos chamou atenção foi um aluno branco que assistia o 

desfile no lado do pátio onde estavam outros alunos brancos. Percebemos que o 

rapaz assistia o desfile de forma provocativa e preconceituosa. Ao começar o 

desfile, este mesmo aluno começara a rir e debochar das meninas que desfilavam. 

Mas logo em seguida foi repreendido por duas de suas colegas brancas, que ao 

contrário do rapaz, assistiam ao desfile encantadas. No decorrer da apresentação, 

aquilo que parecia ser engraçado ou esteticamente feio aos olhos do rapaz, 

desaparecia com tempo.   

Naquele momento, percebemos que uma mudança de olhar, de julgamento 

de valores expressos deste aluno tinham sido transformados. Diante desse fato, 
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podemos aferir que eventos como estes podem impactar diretamente na percepção 

de mundo desses jovens, sejam negros ou brancos.     

Dessa forma, podemos concluir que episódios como esses comprovam uma 

necessidade de desenvolver de forma permanente mais ações e estratégias 

pedagógicas como o desfile de moda Afro, de modo a articular educação e 

identidade negra, visando uma aproximação e um diálogo com a diversidade cultural 

dentro da escola para combater o racismo e o preconceito.  Para isso, podemos 

afirmar o quanto a mostra é importante. O quanto esse diálogo de aproximação, de 

valorização da cultura negra é importante entre os alunos. 

Foto 3 - Desfile de Moda Afro no pátio improvisado onde normalmente fica o refeitório 
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Foto 4 - No pós desfile dos alunos. Á esquerda de calça branca Felipe Sardinha, ex liceísta e 
organizador do desfile. Á direita a professora de Sociologia e idealizadora do projeto, Claudia Pessi 

 

3.4 As entrevistas 
 

As entrevistas com os alunos e alunas foram todas realizadas após as aulas 

no turno da manhã. Entrevistamos meninos e meninas com questionários com 10 

perguntas referentes à Mostra de Cultura Negra e a participação no desfile de moda 

Afro. Nossos primeiros contatos com os alunos se deram pelas redes sociais por 

intermédio do organizador do desfile de moda Afro e ex-liceísta Felipe Sardinha, que 

nos apresentou os alunos nos possibilitando este encontro para a realização das 

entrevistas. Como mencionamos anteriormente, muitos não responderam nossos 

contatos ou não puderam participar das entrevistas. 

Portanto, tentamos adequar os encontros para as entrevistas de acordo com 

os horários e locais que foram considerados pertinentes aos alunos. Desse modo, as 

entrevistas foram feitas preferencialmente no fim das aulas do turno da manhã. As 

primeiras entrevistas foram feitas em uma praça localizada ao lado do colégio, onde 

entrevistamos, separadamente, em dias diferentes na semana três alunos: dois 

meninos e uma menina.   

As demais entrevistas foram feitas no interior do colégio ao longo do 

semestre, pois alguns alunos tinham outras atividades e obrigações fora da escola. 
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Por esta razão, encontramos dificuldade em combinar os dias e horários para 

realização das entrevistas. Nesta etapa, foram entrevistadas seis alunas. 

Totalizando nove alunos entrevistados para a pesquisa. 

Com base nas entrevistas, destacamos as respostas que consideramos 

mais relevantes para essa pesquisa. Ao perguntarmos aos alunos e alunas à 

respeito de suas experiências de participação na Mostra de Cultura Negra e no 

desfile de moda Afro no colégio, de modo geral, os alunos nos responderam que a 

experiência de ter participado da Mostra de Cultura negra e do desfile de moda Afro 

foi uma experiência nova, transformadora e que contribuiu para uma autoafirmação 

da identidade negra e exposição da diversidade. Para estas questões, nos chamou 

atenção o depoimento bastante emocionado de uma ex-liceísta, que participou do 

desfile de moda Afro: 

 
O liceu com essas mostras com cultura afro me ajudou bastante, porque eu 
era uma garota super retraída, não gostava do meu corpo, não gostava do 
meu cabelo. E com essas mostras de cultura afro eu fui vendo que eu não 
era diferente, eu era diferente por ser bonita, porque esse é meu corpo, é da 
onde eu vim, é da minha nação. Então após eu sair daqui no final do ano de 
2015 eu comecei a mudança, eu cortei meu cabelo, parei de usar relaxante, 
eu me assumi, e hoje eu até tiro foto profissionalmente. Eu hoje gosto muito 
de mim. E acho que o intuito desse movimento é isso, é aprender que você 
não é diferente, que você é normal, que você tem que respeitar suas raízes 
seja ela qual for. O desfile é maravilhoso por isso, por ele engrandecer essa 
diferença. É a nossa diversidade do nosso Brasil que está bem presente na 
escola. (Andressa, ex-liceísta formada em 2015) 
 
 

Outro depoimento que também nos chamou atenção referente às 

experiências na Mostra de cultura negra no Colégio, e que nos remetem bem as 

considerações da professora Nilma Nilo Gomes a respeito da trajetória de vida do 

indivíduo na escola, foi de uma aluna que nos disse: 

 
O Ensino Médio pode ser a pior experiência na vida de uma pessoa. 
Existem muitas pessoas que tem preconceito pelo seu corpo, pelo seu 
cabelo, pela forma que você age. Eu acho que a mostra trouxe pra mim a 
diversidade, um acolhimento. É muito ruim você estar num lugar que você 
não é aceito. Isso é muito ruim. E o Liceu, apesar de qualquer problema que 
ele tenha, é um colégio que te aceita muito. Todo mundo que estuda aqui, 
gosta daqui. Quem sai, volta porque marcou a vida. (Isabele, 3º ano) 
 
 

Ao decorrer das entrevistas, percebemos que algumas palavras que 

atribuem valores, como: empoderamento, autoestima, diversidade cultural e 

preconceito se repetiam nas respostas de diferentes perguntas. Isso nos confirmam 
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a importância que a Mostra de Cultura Negra tem no colégio Liceu e o impacto 

positivo que a Mostra refletiu diretamente na vida desses jovens. 

Nesse sentido, destacaremos as respostas que mencionam os valores 

citados acima. Então quando questionados a respeito do que eles acharam que ficou 

dessa experiência para a escola, podemos destacar o depoimento de uma aluna a 

respeito da diversidade:  

 

Primeiramente, foi a forma de mostrar a diversidade. O colégio é muito 
diverso, não só em questão de cor, de sexualidade. Existem muitos outros 
aspectos aqui na escola que é um marco do colégio. A mostra é uma forma 
de registrar que o Liceu é diverso. O que realmente ele é. Levando as 
pessoas que fazem parte dessa diversidade á uma exposição. (Vanessa, 3º 
ano) 

 

Ao perguntarmos sobre suas trajetórias de vida fora dos muros da escola, as 

palavras identidade e autoestima aparecem de forma marcante nas respostas. Um 

aluno nos contou que a Mostra de Cultura Negra no colégio o ajudou no processo de 

construção da sua identidade negra. Em seguida, destacaremos o depoimento de 

uma aluna que nos contou como foi este processo de identidade fora da escola: 

  

Quando eu estava participando do desfile, eu estava pensando em assumir 
mais a minha identidade, ter mais orgulho do meu cabelo, do meu sorriso 
negro, da minha barba e tudo mais, só que eu tinha um certo receio de 
como a sociedade ia aceitar isso, de como meus pais poderiam reagir, 
minha família. Só que quando participei do desfile e tudo mais, eu conheci 
pessoas que me apoiaram muito. E acabou que eu assumi essa identidade. 
(Carlos Junior, 2º ano) 
 
Eu não gostava do meu cabelo porque eu não me sentia bem. As pessoas 
dizem que eu fico bonita de cabelo black, mas eu uso trança porque não 
gosto do meu cabelo original. Meu cabelo é bem cheio. Quando eu coloquei 
a trança, minha autoestima subiu 10 vezes mais. Eu olhei no espelho e me 
vi uma pessoa nova. Me senti bem comigo mesma. Hoje eu tiro uma foto 
sem me preocupar com meu cabelo cheio. Eu acho que a pessoa tem que 
ter amor próprio, e isso vem com o tempo. Eu me senti uma pessoa nova. 
Eu consegui me aceitar, porque eu já sofri muito preconceito, e eu ficava 
muito na minha, ficava esquecida, mas quando eu coloquei a trança e 
assumi a minha cor, eu falei “eu sou uma negra maravilhosa” e eu consegui 
me sentir muito melhor, sabe. Quando você tem amor próprio, você se 
sente a melhor pessoa do mundo”. (S/N) 
 
 

Além de falar sobre autoestima, o depoimento desta aluna nos chamou 

atenção para uma questão que até antão não tinha sido mencionada, a questão do 

“amor próprio”. Para Batista (2016) o auto amor é uma forma de resistência. “Por 
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isso, acredito que o primeiro obstáculo que enfrentamos na luta contra o racismo é 

gostar de nós mesmos”. Quando perguntamos para os alunos e alunas o que 

significava a Mostra de Cultura Negra como um todo para eles, uma aluna nos 

respondeu:  

 

Pra mim isso significa empoderamento. Não é toda escola que tem. Na 
minha escola nunca teve isso. Eu descobri isso aqui. Eu não conhecia a de 
história do negro. Eu sabia as histórias que minha mãe e meu pai contam. 
Mas eu não sabia a fundo. Aí eu comecei a enxergar de uma maneira 
diferente”. (Poliany, 1º ano) 

 
 

A respeito dos livros didáticos e dos discursos pedagógicos, perguntamos aos 

alunos se os livros e os professores abordam a questão da estética negra. Para isso, 

destacaremos algumas respostas mais pontuais de alguns alunos em torno dessa 

temática. Portanto, ao questionar se os livros didáticos abordam a questão da 

diversidade cultural, especificamente da estética negra, as respostas foram 

unânimes:  

 

Não muito. Sempre que vemos a história é sempre aquela escravidão. Não 
vimos estética negra. Tenho uma professora de português, que por mais 
que não abordasse a cultura negra, ela falava e eu achava muito legal. Mas 
nem todos falam. (Raphaela, 2º ano) 

 

Não. Eles tratam a história negra de uma forma muito superficial. Eles até 
entram em certos detalhes, mas depois que você passa por uma 
consciência negra você sente que eles só botam ali por obrigação. A forma 
da organização das palavras é uma coisa que eu fico incomodado. (Carlos 
Junior, 2º ano) 
 

 “Não. Acho que nem tá! E se tá, tá bem distorcido. Os negros só aparecem depois dos 

europeus, porque antes ninguém sabia como era o mundo dos negros. Sempre mostra de uma forma 

fraca, boba”. (Felipe Sardinha, ex-liceísta) 

 

Varia muito de professor, de disciplina também. Tem professores que 
sempre abordam o assunto com a gente. Outros não falam. Outros só falam 
quando é a respeito da Mostra. Na aula de história desde o início do ano o 
professor sempre fala alguma coisa sobre. Quando ele fala sobre política ou 
história, ele sempre relata a história negra, tudo que aconteceu de 
essencial. Muitos professores só falam o que está acontecendo agora, mas 
a história negra em si, não é falado. O professor de história fala tudo! Desde 
o início de tudo. Quando a aula é assim, todo mundo participa. Todo mundo 
quer falar. Falar sobre cabelo e cor é uma coisa desde de sempre. Não 
passou, não ficou lá na história. (Jéssica, 2º ano) 
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Na sequência, perguntamos aos alunos se os mesmos acham que a estética 

negra deve ser incluída no discurso didático. Para essa pergunta, tivemos respostas 

reveladoras: “Tem. Porque a gente é visto muito diferente do que somos na 

realidade. Eles nos veem como uma coisa horrível ou sempre estão marginalizando 

nossa imagem”. (Raphaela, 2º ano) 

 

Eu acho que sim. Porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade 
bem racista. Então trabalhar isso na mente da geração de agora é como 
você investir em algo pro futuro. E a gente precisa investir em algo pro 
futuro, porque se continuar do jeito que tá, não só esses assuntos negros, 
mas outros assuntos vão piorar e muito! (Carlos Junior, 2º ano) 

 

Sim, muito. No ensino fundamental muitos negros não sabem que são 
negros. E no Ensino Médio quando eles vão para uma escola grande como 
o Liceu, eles tem um choque muito grande: “ué, então eu posso soltar meu 
cabelo?”. “Eu posso deixar meu cabelo assim?”. Se tivesse essa estética 
negra nos livros desde o ensino fundamental, as pessoas iam se ver como 
negros.  Mas não, eles só vão descobrir no Ensino Médio, 1º, 2º ano, e 
alguns só vão reconhecer no 3º ano! (Felipe, ex-liceísta) 

 

Entrevistamos a professora de sociologia e idealizadora do desfile de moda 

Afro Claudia Pessi. As entrevistas com a professora foram divididas em duas partes. 

A primeira foi feita na escola na hora do intervalo, em abril de 2016. A segunda foi 

feita após o turno de aulas da professora em junho de 2017.  

Destacaremos as respostas que achamos mais relevantes, seguindo os 

mesmos passos que fizemos com as respostas dos alunos. Perguntamos para a 

professora, como surgiu a ideia do desfile de moda Afro e nos surpreendemos com a 

resposta:  

 

A mostra teve 3 edições. Antes de organizar, eu sondei os alunos pra saber 
o que eles gostariam de fazer para a amostra. Eu dei algumas opções, 
como: religião, estética negra, movimentos sociais. Coisas que estão dentro 
do currículo para trabalhar de forma transversal esses temas dentro da 
amostra. Eu estava querendo fazer algo que não fosse somente conteudista, 
mas que pudesse falar da questão da autoestima, porém não sabia como. 
Já tinha oficina de Dread e de maquiagem para pele negra, aí eu chamei a 
aluna do 1º ano, a Raphaela e ela é ligada na questão do movimento negro. 
Perguntei a ela o que podíamos fazer, ela deu a ideia de fazermos um 
desfile de beleza negra. 

 

Podemos observar na resposta da professora Claudia Pessi uma 

preocupação em tornar os alunos protagonistas do evento, sendo seu principal 

objetivo, possibilitando assim, a oportunidade dos alunos de terem seu lugar de fala 
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e o que é ser negro a partir dos seus olhares. Ao perguntarmos para a professora o 

que havia ficado dessa experiência para ela, a mesma nos disse:  

 

Todo ano é um aprendizado. Tem uma frase da Cora Coralina, que agora 
não me lembro, mas é sobre a questão da troca. É sempre um aprendizado 
em relação a tudo. É muito gratificante. Os alunos são verdadeiros artistas. 
É só da linha que eles vão! Você traz uma ideia inicial, traz possibilidades e 
vai orientando que eles fazem tudo. 

 

Em seguida, perguntamos a professora o que ela acha que ficou para 

escola: 

 

Infelizmente nem toda escola abraça. Tem professores que são racistas, 
que acham que é besteira ter mostra de cultura negra porque não tem 
mostra de cultura branca. Infelizmente não é abraçado por todos os 
professores. Tem professores que simplesmente ignoram, marcam prova no 
dia da mostra. 
 

Analisando a resposta da professora Claudia referente à posição de outros 

professores na escola, percebemos o quanto se faz necessário uma reformulação 

da própria formação do professor, que muitas vezes carrega estas deficiências para 

dentro das escolas por falta de uma formação humanizada que privilegiasse as 

diversidades. 

Seguindo a ordem do questionário, perguntamos a professora se a mesma 

aborda a questão da estética negra em suas aulas: 

 

Estou começando. Como eu te falei, tudo é um aprendizado. Isso é uma 
coisa nova, e pra gente enquanto professor, mais nova ainda. Eu como 
professora enquanto branca, estou olhando de fora e aprendendo. Mas 
tenho procurado fazer algo nesse sentido. Semana passada chamei minha 
aluna, a Gabrielly para falar sobre a página dela no Facebook, porque 
estamos falando sobre o assunto de novas tecnologias como forma de 
liberdade ou como forma de controle. Falei sobre a questão da 
representatividade. Ano passado falei sobre a representação das mulheres 
e também falei sobre a representação das mulheres negras. Ainda estou 
engatinhando, mas eu tenho procurado me aproximar porque principalmente 
na escola pública isso é uma questão bem vigente. 

 

Ainda sobre a temática, fizemos outra pergunta – Os mecanismos que você 

tem usado foi o convite à aluna? “Sim. Ela é uma aluna ligada ao movimento e a 

questão estética para ela é importante. Acho ela melhor do que ninguém para falar”. 
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Percebemos na resposta da professora que a mesma segue o currículo 

mínimo ao trazer para aula novas tecnologias como forma de liberdade ou como 

forma de controle. Em relação às questões raciais, a professora destacou as 

representações das mulheres negras. Uma questão bastante pertinente e uma 

demanda atualmente. Mas não identificamos na sua fala, por exemplo, uma pauta 

que dedicasse ou privilegiasse a cultura negra e, especificamente, a estética negra. 

Diante da resposta da professora, continuamos com o questionário e 

perguntamos a ela se a mesma acha que a inclusão da estética negra no discurso 

didático é importante. E para nossa surpresa, tivemos uma resposta positiva e bem 

diferente da resposta anterior: 

 

É. Eu trabalhei bastante sobre a questão da apropriação cultural e então 
também falei sobre estética negra. Falamos sobre cultura de massa e 
cultura erudita, cultura popular – como algumas culturas tiveram que ser 
apropriadas para serem aceitas. Aí o aluno levantou a questão da estética. A 
partir daí eu vi que é uma questão que não tem mais como ignorar. Eu sei 
que falta muita leitura, muito conhecimento. 

 

Segunda parte da entrevista com a professora de sociologia Claudia Pessi 

realizada em junho de 2017. Encontramos a professora de sociologia Claudia Pessi 

para realização da segunda parte da entrevista. A entrevista foi feita no Colégio Liceu 

após seu turno de aula, na parte da manhã. Começamos o questionário perguntando 

a respeito da lei 10.639/03. Queríamos saber, de que forma a professora trabalha a 

lei 10.639/03 que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana; 

 

Como eu te falei, nós estamos bem insipientes na questão de trabalhar 
mesmo a história e cultura da África e da formação cultural afro-brasileira. 
Mas para mim a lei é um avanço enorme, inquestionável. Mas o problema 
dessa lei é que ela está muito apegada a desenvolver projetos. Tipo, a 
gente aqui tem a Consciência Negra. É o momento que a gente mais 
trabalha e debate. Mas no dia a dia, eu sinto dificuldade porque eu não tive 
essa formação. Na formação acadêmica a gente não tem essa formação de 
aprendizagem de conhecer a história e cultura africana propriamente dita, 
sem ser através de debate da colonização, da escravidão e tudo mais. 
 

Podemos perceber no depoimento da professora que a lei não é cumprida 

adequadamente. E que segundo ela, a lei 10.639/03 que obriga o ensino da história 

e cultura afro-brasileira e africana na escola, só se faz presente quando há projetos 

na escola, ou em datas comemorativas, como é o caso do Dia Consciência Negra 

onde os aspectos da cultura negra é abordado. Outro ponto bastante importante que 
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a professora destaca é a ausência na formação dos professores a respeito da 

cultura africana e afro-brasileira na sua trajetória acadêmica. 

Com base na sua resposta, perguntamos à professora se o Estado não 

oferece cursos de cultura negra para aprimorar o aprendizado dos professores. 

 

Não. Mas eu sei que tem algumas escolas do Rio que têm formações 
continuadas. E acredito que tenha alguma coisa na questão da história da 
África. A nossa formação continua eurocêntrica dentro da universidade. 
Enquanto não mudar a nossa formação, vai ser difícil mudar dentro da 
escola. Tem muitas coisas que temos que chegar depois, quando a gente 
chega em sala de aula. A questão da história da África é mais uma. 
 
 

Seguindo com a entrevista, perguntamos para a professora se ela está 

atenta aos fenômenos sociais e às demandas dos movimentos sociais. Com isso, 

perguntamos a professora se estes aspectos sociais estão sendo trabalhadas em 

sala.  

 

Eu trabalho bem pouco. Porque tem a questão do cumprimento do currículo, 
porque você tem preocupação se o alunos vai passar no ENEM, e você tem 
diversos problemas no dia a dia, o planejamento do início do bimestre 
geralmente não fecha no fim do bimestre, então você tem que abrir mão de 
várias coisas. Por exemplo: eu queria ter feito um dia do “Rafael Braga” na 
escola, mas não consegui porque teve paralisação, teve aula de estagiário. 
Eu tive que jogar pra frente. É uma dinâmica da escola pública que não 
deixa a gente cumprir coisas que temos vontade de fazer. O legal de 
trabalhar na escola pública porque ela permite isso. Ainda temos autonomia 
pedagógica (risos), mas às vezes não conseguimos por em prática pelas 
demandas externas mesmo. Mas eu tento. Tento perceber as demandas 
diárias e em redes sociais. É onde eu mais me atento. 

  

Percebemos na resposta da professora que além da lei 10.639/03 não ser 

cumprida na escola, percebemos também a dificuldade que a mesma encontra em 

trazer algumas questões em torno das demandas sociais para as aulas por ter que 

privilegiar primeiramente o currículo mínimo e consequentemente preparar os alunos 

para a prova do ENEM.  

Dessa forma, podemos aferir que o ensino escolar privilegia a formação do 

aluno para corresponder as demandas do Estado e da economia, assim deixando de 

lado qualquer tipo de formação humanizada, que prepare os alunos enquanto 

indivíduos críticos e independentes para a vida social, independente de suas 

escolhas. Em seguida, perguntamos à professora como o colégio trabalha as 

questões raciais. 
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O nosso Dia da Consciência Negra se tornou um dia oficial da escola. Os 
alunos falam disso desde o primeiro bimestre. A consciência negra acabou 
movimentando o ano letivo. A gente tá pensando o que vamos fazer e tal. 
Então de alguma forma, os projetos que ganham muita proporção, acabam 
movimentando muito o ano letivo. Estamos sempre falando, debatendo. O 
colégio até apoia a consciência negra, até porque virou o “merchan” deles. 

 

Fechamos a entrevista com a professora Claudia perguntando o que ela 

acha que poderia ser feito para mudar isso essa realidade na escola. 

 

Formação acadêmica. Não adianta a gente sair da academia, cair de 
paraquedas aqui, pra pegar um currículo que é eurocêntrico, uma formação 
eurocêntrica. É dificultoso pra gente falar sobre uma coisa que a gente não 
viu, e que agora estamos começando a correr atrás. Então pra mim é: mais 
leis de ações afirmativas, como essa fiscalização, formação, porque não 
adianta fiscalizar e cobrar do professor. A lei é ótima, mas a maioria das 
coisas ficam no papel. É o professor que decide, hoje em dia se ele vai 
colocar a lei em prática ou não. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o que foi observado no trabalho de campo na Mostra de 

Cultura Negra, realizado no Colégio Liceu Nilo Peçanha, observamos na oficina de 

Dread e Turbantes, que esta possibilitou uma aproximação entre os alunos negros e 

brancos e um diálogo direto com a cultura negra, causando reflexões e novos 

olhares para uma compreensão das formas de construção de uma identidade negra. 

Observamos também que houve uma valorização não só da identidade negra. 

Assim, podemos concluir que a oficina de Dread e Turbantes possibilitou também 

uma valorização da estética negra, não somente como algo acessório, mas 

fundamental para autoestima e aproximação entre os alunos. 

No desfile de moda Afro ocorreram dois fatos de racismo e segregação que 

talvez, para muitos ali presentes, podem ter passado despercebidos, mas que nos 

chamaram bastante atenção para o fato de que o racismo ainda impera dentro da 

instituição escolar, seja por formas diretas ou indiretas. Muitas vezes essas práticas 

estão ocultas e eventos festivos como este nos mostram o quanto ainda é 

necessário não só falar no racismo, mas criar mecanismos nas escolas que possam 

combater de modo eficaz o racismo institucional e transformar os olhares dos 

alunos.  

O exemplo pontual disso foi o comportamento preconceituoso de um aluno 

que assistia ao desfile, mas que logo depois, ao perceber tamanho sucesso que foi a 

apresentação dos alunos e a seriedade como foi conduzido as apresentações, o 

rapaz rapidamente mudou seu olhar sobre alguns conceitos visivelmente 

preconceituosos. 

Por isso, podemos dizer que eventos como estes na escola podem impactar 

diretamente na percepção de mundo desses jovens, sejam negros ou brancos. 

Diante dessas percepções que tivemos no decorrer da observação participante, 

tanto na oficina de Dread e Turbantes quanto no Desfie de moda Afro, e também na 

Mostra de Cultura Negra como um todo, desde a chegada dos alunos na escola, os 

vários cartazes afixados nos muros da escola, a elaboração das apresentações de 

dança, teatro, exposições etc. podemos concluir que é de extrema importância 

desenvolver ações permanentes como estas não somente em datas comemorativas 
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como o dia 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, mas criar estratégias 

pedagógicas como o exemplo de sucesso que o desfile de moda Afro conseguiu 

alcançar, articular Educação e identidade negra, visando uma aproximação e um 

diálogo com a diversidade cultural dentro da escola como forma de combate o 

racismo e o preconceito.  Portanto, devemos destacar aqui o quanto a Mostra de 

Cultura Negra é importante. O quanto esse diálogo de aproximação, de valorização 

da cultura negra é importante para os alunos.  

De modo geral, a conclusão que se chega é que houve uma participação 

maciça dos alunos e o impacto da Mostra de Cultura Negra se deu forma positiva, 

empoderando, valorizando a estética, a autoestima, dando-lhes voz a partir de suas 

percepções de identidade negra e do que é ser negro para os alunos. Com isso, 

ressaltamos que outras ações devem ser implementadas nessa direção, a partir do 

que observamos e a partir da repercussão positiva que a Mostra obteve. 

Em relação às entrevistas, percebemos que os alunos estiveram 

experimentando algo novo e transformador em suas vidas, contribuindo para uma 

autoafirmação da identidade negra, empoderamento e autoestima. Alguns 

assumiram sua estética negra durante o desfile, outros disseram que após o desfile 

começaram ter seus olhares e percepções transformados e deram inicio à transição 

capilar. Assim, podemos constatar o peso e a importância que a trajetória escolar 

pode ter na vida do indivíduo. Essas experiências podem ser positivas ou negativas.   

A respeito da estética negra nos livros didáticos e nos discursos 

pedagógicos, as respostas foram as mesmas, onde constatamos uma omissão e 

ocultamento institucional de determinas questões raciais. 

Poder participar deste evento foi umas das experiências mais incríveis que 

pude vivenciar ao longo da minha trajetória acadêmica, e um grande marco na 

minha vida. Poder acompanhar os jovens alunos durante o período escolar até o fim 

do ano e observar a preparação do evento com participação maciça de todos os 

alunos, com a organização, com as ideias, com as várias oficinas criadas por eles, 

com as roupas, os tecidos coloridos, o brilho nos olhos, e toda sua consciência de 

negritude, me fizeram sentir orgulhosa e esperançosa num futuro melhor e mais 

igualitário. 
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Tudo isso me fez remeter ao meu tempo de colégio e traçar uma 

temporalidade daquela época. Embora a lei 10.639/03 que obrigasse a inclusão da 

história Africana e Afro Brasileira nas escolas já estivesse em vigor, ela não era 

colocada em prática. É possível perceber resultados inesperados em sua aplicação 

hoje, mesmo não sendo cumprida na sua totalidade nas escolas.  

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e que a sociedade em 

que vivemos contempla raízes historicamente racistas. Para mudar o imaginário das 

pessoas em relação ao povo negro, é preciso primeiramente mudar a realidade 

curricular nas escolas e principalmente as desigualdades sociais e preconceitos 

raciais institucionalizado, a sociedade brasileira não evoluirá e não irá sanar essas 

questões enquanto não reconhecerem estas realidades e transformá-las.    
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ANEXO 
 

 
 
Questionário para as entrevistas com os alunos: 
 

 

1) Qual foi sua participação na Mostra de Cultura Negra? 

2) O que ficou dessa experiência para você? 

3) O que você acha que ficou para a escola? 

4) Você acha que os livros didáticos abordam a estética negra? 

5) Você acha importante incluir a questão da estética negra no discurso 

didática? 

6) Você já assumia uma estética negra antes? 

7) De onde vem seu referencial: Da família? Do Colégio? Das redes sociais? 

Dos movimentos sociais? 

8) Como foram esses primeiros contatos com a estética negra? 

9) O que isso significa para você? 

10) Como veem o movimento estético hoje? 

 

Questionário para a entrevista com a professora: 
 

  

1) Como surgiu a ideia do desfile de Moda Afro no Colégio? 

2) Qual era seu objetivo? 

3) O que ficou dessa experiência para você? 

4) O que você acha que ficou para o Colégio? 

5) Você aborda a questão da estética negra nas suas aulas? Se sim, quais 

mecanismos você utiliza? 

6) Como você trabalha a lei 10.639/03? 

7) Você trabalha as demandas sociais atuais em sala de aula? 

8) Os livros didáticos abordam as questões da estética negra? 

9) Você acha importante incluir a questão da estética negra no discurso 

pedagógico? 

10) O que você acha que deve ser feito para mudar essa realidade? 
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