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"...O negro não pode negar que seja negro ou reclamar para si esta abstrata 

humanidade incolor: ele é preto. Está pois encurralado na autenticidade: insultado, 

avassalado, reergue-se, apanha a palavra �preto� que lhe atiram qual uma pedra; 

reivindica-se como negro, perante o branco, na altivez�. 

 

                                                                              Jean-Paul Sartre, 1965.    
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RESUMO 

 

 

 

BRUNELLI, Conceição Aparecida Garcia: Gênero, raça, discriminação: o tom da cor 

na direção da escola pública. Mestrado em Educação. Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo - SP. 1 v.  244 p. 2007. 

Esse trabalho teve por objetivo investigar a trajetória das mulheres negras diretoras 

de escola pública e o processo de construção de sua identidade social, cultural, de 

gênero e raça. De fato, as mulheres negras em questão constroem suas identidades 

nadando entre águas profundas e revoltas: a das relações de gênero e a das 

relações raciais. A pesquisa permitiu-nos desvendar o processo seletivo pelo qual 

passam essas mulheres que conseguiram romper o duplo bloqueio formado pelas 

relações de gênero e de raça e atingiram a posição profissional de diretoras de 

escola pública. A questão central que norteia essa pesquisa diz respeito à trajetória 

de vida da mulher negra que optou pela carreira do magistério, as intercorrências 

encontradas ao longo de sua trajetória pessoal, de formação acadêmica e 

profissional, suas experiências, frustrações, expectativas, preconceitos e 

discriminações sofridos na caminhada até chegar ao exercício de sua atividade 

pública, sua ascensão social, o ingresso na carreira pública e as relações de poder 

que perpassam as questões de gênero e raça. Aborda ainda como essas 

intercorrências incidem sobre o processo de construção da identidade dessas 

mulheres negras e de suas relações com seus colegas brancos, homens e 

mulheres. A coleta de dados empíricos foi realizada através da história oral 

representada pela memória dessas mulheres, baseada nos depoimentos escritos e 

em entrevistas semi-estruturadas. Os depoimentos colhidos permitiram reunir 

material que foram interpretados segundo as relações de poder elaboradas por 

Foucault e que nos possibilitam a compreensão e uma reflexão do processo de 

construção das identidades individual e coletiva. 

Unitermos: gênero, raça, discriminação, identidade, educação.    
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ABSTRACT 

 

 

 

BRUNELLI, Conceição Aparecida Garcia: Gender, race, discrimination: the color 

tone into public education system management. Master Degree � Major Education. 

University Metodista of São Paulo, São Bernardo do Campo-SP. 1 v.  200 p. 2007. 

The objective of this work was to investigate the afro-descendant principal women�s 

careers in the public education system and the process of build their own social 

identity, cultural of gender and race. In fact, the afro-descendant women researched 

built their identities into dangerous and deep waters: Gender relationships and racial 

relationships. The research allowed us to discover the selective process that these 

women whom trespassed the double-barrier of the relationships of gender and race 

and achieved a professional position of public school principals in their careers.  The 

main question that we followed in this research, shows the paths of life of afro-

descendants women who chose the teacher�s career, the difficulties found during 

their personal path, academic and professional paths, their experiences, frustrations, 

expectations, prejudices and discriminations found along the way until achieve the 

position in their public career, their social rise, their start in this career and the power 

relationships beyond gender and race questions. The research still approach on how 

these difficulties� influences over the building process of these women�s identities, 

and their relationships between their colleagues, white men and white women. These 

empiricists� informations were collected over informal conversations and based on 

these women�s memories, written depositions and semi-structured interviews. All 

collected depositions allowed us to join informations who were interpreted using 

Foucault�s Theory of Power and let us to comprehend and reflect about the individual 

and collective identities' building process.  

 

Keywords: gender, race, discrimination, identity, education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

        A inquietação para escrever sobre gênero, raça e discriminação surgiu há 

alguns anos e estava oculta, de forma silenciosa, na minha rotina cotidiana de 

existência, de sobrevivência, de estar e ser mulher, branca, filha, esposa, mãe, 

professora, diretora de escola e supervisora de ensino da rede pública estadual.  

        Minha trajetória de vida foi marcada por inúmeros acontecimentos e 

esses termos assumiram um significado fortemente ligado a uma concepção 

estereotipada construída por uma sociedade onde, a desigualdade social, 

econômica, política e cultural está atrelada ao fenótipo homem e mulher.  

 

                             As muitas formas de fazer-se homem ou mulher, as várias possibilidades 

de viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas, 

do que antes). Elas são também, renovadamente, reguladas, condenadas 

ou negadas. (Louro, 2001, p. 9) 

 

        Desde muito cedo reconheci, nos exemplos e atitudes de meus pais, que 

as diferenças entre o que é ser homem e mulher não se limitavam à aparência física 

e não tinham uma conotação meramente biológica. Ambos, homens e mulheres 

eram portadores de capacidades e habilidades que sob essa ótica, não 

apresentavam diferenciação. As possibilidades, de ser ou de fazer, não estavam 

atrelados às suas limitações biológicas e sim ao que acreditavam ser possível de 

execução. Dentro de uma postura ética e de respeito ao outro, suas ações e atitudes 

me mostravam que todos éramos iguais apesar das diferenças na aparência, na cor, 

no sexo, nas crenças religiosas.  

        

        Sempre me foi ensinado por eles, na sua maneira simples de ser 1, que 

as diferenças entre homens e mulheres eram relacionadas à sua capacidade de 

                                                
1 Vale aqui mencionar que ambos nasceram no Estado de São Paulo, nos anos de 1920, filhos de 
imigrantes italianos e espanhóis e de origem humilde. Cursaram até a 4 ª série do Ensino 
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reprodução e que esse fato não interferia nas suas habilidades, interesses, 

competências e potencialidades. Em sua maneira simples de ver o mundo, tanto eu 

como minha irmã fomos educadas a reconhecer as diferenças entre homens e 

mulheres, entretanto, fomos ensinadas que éramos iguais mesmo sendo diferentes. 

        Foucault (1979), afirma que a sexualidade é um �dispositivo histórico�, 

uma invenção social, uma vez que se constituem, historicamente, a partir de 

múltiplos discursos sobre o sexo: discursos que regulam, que normatizam, que 

instauram saberes e produzem �verdades�. Este dispositivo sugere a abrangência de 

nosso olhar e sua direção: 

 

                             (...) um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do 

dispositivo... é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos...é a 

natureza da relação que pode existir entre esses elementos 

heterogêneos....entre esses elementos, discursivos ou não, existe um tipo 

de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que 

também podem ser muito diferentes...o dispositivo tem, portanto, uma 

função estratégica dominante. (Foucault, 1979, p. 244) 

 

        Nos momentos iniciais dessa construção, não percebi que existiam 

diferentes formas de entendimentos relativos a esses ensinamentos e essa verdade 

era a verdade absoluta. A minha família tinha construído uma concepção de mundo 

e das relações sociais e as estava transmitindo. 

        Minha percepção desse universo social só aconteceu alguns anos 

depois e foram marcados pela minha entrada na escola e a descoberta de tantas 

outras coisas. Nesse momento, o meu imaginário me leva a uma viagem no tempo, 

em busca de minhas memórias, aqui compartilhadas, para melhor entender o que 

me levou a realizar essa pesquisa. 

                                                                                                                                                   
Fundamental (denominado anteriormente de curso primário) em escola pública e trabalharam, da 

infância até a idade adulta, na fábrica de tecelagem da Família Jafet passando, posteriormente, a 

exercerem a profissão de taxista e dona de casa.  
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        Quando a palavra escola é mencionada, nosso imaginário nos remete a 

uma viagem conceitual alicerçada na nossa história de vida, nas experiências, 

expectativas, sucessos e fracassos, amores e desamores, sonho e realidade. Louro 

(2001), afirma que: 

 

                             As marcas mais permanentes que atribuímos às escolas não se referem 

aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas 

sim, se referem às situações do dia-a-dia, a experiências comuns ou 

extraordinárias que vivem no seu interior, com colegas, com professores ou 

professoras. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, da escola têm 

a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais, 

especialmente a nossa identidade de gênero, racial e sexual. (Louro, 2001, 

p. 18) 

 

        Nessa perspectiva, minhas memórias me levam a uma manhã, há muitos 

anos, sendo conduzida carinhosamente pela mão até a entrada de um prédio 

grande, de paredes brancas, telhado marrom, com portões altos e semifechados. Do 

lado de dentro, muitas outras crianças ali estavam numa correria e agitação que me 

proporcionaram uma sensação de medo e insegurança. Apertando fortemente a 

mão macia e segura de minha mãe, agarrei-me a ela procurando o apoio sempre 

encontrado. Suavemente recebi um abraço forte e quente e o beijo depositado em 

meu rosto abrandou todo aquele sentimento. Com um sorriso protetor, minha mãe 

disse-me para não temer nada, pois eu estaria protegida e em boas mãos e ficaria 

durante toda a manhã na companhia da professora, �minha segunda mãe�, �minha 

protetora�, �minha guardiã até o seu retorno na hora do almoço�. 

        Em minhas lembranças ainda vejo as lágrimas disfarçadas pelo sorriso e 

o aceno de sua mão trêmula. Quanta coragem. Não minha, mas dessas duas 

mulheres, tão importantes na minha vida, no passado e no presente, no hoje e no 

amanhã.  

        A dimensão desse momento foi fundamental para minha história de vida, 

pois foi construída baseada na imagem dessas mulheres de coragem. Enquanto 

pessoa, pelo exemplo da mulher forte que é minha mãe. Profissionalmente, pela 
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coragem e compromisso da primeira professora e de outras tantas mulheres que 

habitam minhas memórias, pois, nelas, mulher e educação estão sempre presentes. 

        Muito se tem dito sobre a escola, a educação, a mulher. Muitas 

pesquisas têm contribuído para desvendar o enigma do processo educacional e 

suas múltiplas facetas, da fragilidade e da força que encontramos na escola, do 

cotidiano das pessoas que fazem parte deste contexto complexo e apaixonante, dos 

aspectos sócio-politico-econômico-culturais que permeiam ações e relações: 

 

                             Escola é o lugar não só de acolhimento das diferenças humanas e sociais 

encarnadas na diversidade de sua clientela, mas fundamentalmente o lugar 

a partir do qual se engendram novas diferenças, se instauram novas 

demandas, se criam novas apreensões sobre o mundo já conhecido. Em 

outras palavras, escola é, por excelência, a instituição da alteridade, do 

estranhamento e da mestiçagem, marcas indeléveis da medida da 

transformabilidade da condição humana. (Aquino, 1998, p. 138) 

 

        Historicamente vemos que a escola atuou, e ainda atua, como um locus 

privilegiado onde as relações sociais se constroem e se transformam 

constantemente. É o lugar onde essas relações interagem e permeiam a construção 

da identidade social e cultural da criança que ali chega, trazendo, das relações 

familiares, o conhecimento assimilado através da transmissão de saberes, hábitos 

culturais e sociais e das relações interpessoais.  

        Ao adentrar esse espaço, a criança se depara com situações e pessoas 

diferentes, experimentando a descoberta do novo, do outro, do diferente. O contato 

com novas pessoas, novos contextos e novas experimentações se estabelecem de 

forma cotidiana, atuam e interagem nesse espaço e passam a coexistir, refletindo as 

representações sociais, culturais, econômicas e políticas da sociedade a que 

pertencem. As relações pedagógicas que são construídas na escola são carregadas 

de simbologias e as crianças apreendem conteúdos, normas, valores, crenças e 

significados que lhes permitem interagir e conduzir-se na construção de sua 

identidade e das relações sociais. Por meio dessa transmissão de conteúdos, 

conceitos, valores e crenças, as crianças vão se identificando e assumindo 

especificidades com essa identificação. 
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        A construção e (re) elaboração ativa desses significados e informações 

lhes permitem construir uma representação daquilo que consideram adequado ou 

não. Nesse contexto, as diferenças sexuais, de gênero, raça, cor, etnia, classe 

social, nacionalidade, crenças religiosas passam a ser identificados e perceptíveis, 

assumindo identidades plurais e múltiplas e produzindo diferentes posições de 

sujeito, tanto social como individual. 

        A educação, portanto, ministrada nas escolas ou nas famílias, atua como 

elemento reprodutor ou produtor dessas relações sociais e dos mecanismos de 

discriminação. Louro (1997), afirma que as identidades são múltiplas e plurais, se 

transformam e podem nos ajudar a entender que as práticas educativas são 

generalizadas produzindo-se a partir das relações de gênero, classe, raça. É a 

identidade cultural que possibilita à criança reconhecer-se como pertencente ao 

gênero masculino ou feminino, a esta ou aquela raça e até mesmo sua desigualdade 

econômica baseada nas relações sociais e culturas e se estabelecem 

constantemente, inacabadamente. 

        A escola e a família, portanto, assumem um importante papel nesse 

processo de constituição da identidade de gênero uma vez que as identidades não 

são estabelecidas num determinado momento e sim estão em constante construção 

e transformação. Os sujeitos vão se edificando e identificando como masculino ou 

feminino e, nessa construção, a família, a escola, a religião, a mídia, entre outros, 

são elementos fundamentais. O fazer-se homem ou fazer-se mulher é um processo 

no qual a construção se dá a partir de sua visão de mundo e da visão de mundo do 

outro. 

        Almeida (2000), afirma que estas relações estão imbricadas com as 

relações de poder que revelam os conflitos e as contradições que marcam uma 

sociedade onde a tônica é dada pela desigualdade, seja de classe, gênero, raça ou 

etnia. As configurações de poder entre os gêneros, da mesma forma que os 

significados, as normatizações valorativas, as práticas e os símbolos, variam de 

acordo com as culturas, a religião, a economia, as classes sociais, as raças, os 

momentos históricos. E ainda: 
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                             Formam-se assim redes de significações que se edificam e se relacionam, 

atuando em todos os âmbitos da vida cotidiana. As desigualdades entre os 

gêneros e as que envolvem idade, classe social, raças e opções sexuais 

alternativas, efetivam mecanismos de produção e reprodução da 

discriminação. (Almeida, 2000, p.11) 

 

        A escola e a educação escolar, portanto, transformam-se num campo 

promissor para o desenvolvimento de estudos de gênero e raça, uma vez que, no 

espaço em que elas acontecem, são recebidos alunos de ambos os sexos, reunidos 

nos sistemas de ensino, de diversas classes sociais e diferentes raças/etnias. O 

estudo do negro2, especialmente da mulher negra, sua trajetória e inserção 

individual, social e cultural possibilitam esses dois tipos de investigações e os 

reúnem na perspectiva de igualdade na diferença.  

        O interesse pela pesquisa ora apresentada surgiu a partir do incentivo 

recebido de minha orientadora, Professora Doutora Jane Soares de Almeida, mulher 

de fibra, apaixonada pela educação e pelo papel relevante das mulheres nesse 

ambiente de descobertas e infinitas possibilidades. 

        Aos questionamentos, que me levaram até ao ingresso no mestrado em 

educação, somaram-se os desafios apresentados de forma eloqüente e contagiante. 

Nos momentos que se seguiram, esses desafios transformaram-se em descobertas 

e redescobertas. A cada material pesquisado, um outro mundo se apresentava e um 

novo olhar me permitiu adentrar em um tema de pesquisa apaixonante e buscar o 

enfrentamento desse desafio. 

        A incursão nesse tema também me levou a refletir sobre a minha 

condição de mulher, filha, mãe, esposa, educadora, cidadã. Já nas primeiras buscas, 

observei a problemática de encontrar pesquisas científicas que abordassem temas 

relacionados a gênero, raça, discriminação, poder e, mais complexo ainda, que 

abordassem esses temas de maneira inter-relacionada. 

                                                
2 Negros são os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda nas pesquisas dos censos 

nacionais. Nesse trabalho adotamos a mesma denominação por oferecer um recorte mais apropriado 
para os objetivos da pesquisa.    
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        Ao buscar fontes de pesquisa que auxiliassem no meu estudo, deparei-

me com realidades e descobertas que me impulsionaram a dar seguimento ao 

desafio proposto. 

         As primeiras pesquisas sobre o tema chamaram atenção para um dado 

alarmante: no Brasil, os negros3 representam 45% da população brasileira, mas 

correspondem a cerca de 64% da população pobre e 69 % da população de extrema 

pobreza. Os brancos, por sua vez, são 54% da população total, mas somente 36% 

dos pobres e 31% dos extremamente pobres. No tocante à escolaridade, a 

incidência do analfabetismo e, portanto, a privação dessa característica elementar 

das oportunidades básicas do indivíduo, é significativamente maior entre os negros. 

Em 1999, a taxa de analfabetismo das pessoas negras com idade igual ou superior 

a 15 anos atinge o dobro do valor das pessoas brancas, sendo, respectivamente, 

19,8% e 8,3%.4 (Henriques, 2002): 

 

                             Os diversos indicadores de renda e riqueza confirmam que nascer negro no 

Brasil implica maior probabilidade de crescer pobre... A intensa 

desigualdade racial, associada à formas usualmente sutis de manifestação 

de discriminação racial, impede o desenvolvimento das potencialidades e o 

progresso social da população negra... A evolução do diferencial da 

escolaridade, que é de 2,3 anos de estudo entre brancos e negros, expõe 

com nitidez a inércia desse padrão de discriminação racial e o processo de 

�naturalização da desigualdade� (Henriques 2003, p.15).  

 

        Outro dado relevante das primeiras leituras relaciona-se com o 

desenvolvimento da pesquisa propriamente dito, com os conceitos que envolvem 

estes temas e as suas múltiplas concepções. A utilização deste ou daquele termo 

causa discordância entre autores, intelectuais e militantes com perspectivas teóricas 

e ideológicas diferentes e, dependendo de sua área de conhecimento e de seus 

posicionamentos políticos, podem gerar desentendimentos de grandes proporções. 

        Entender esse universo conceitual e como se constroem esses regimes 

de verdade, torna-se uma tarefa dificultada pela visão de mundo que temos 

                                                
3 Negros são os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda nas pesquisas dos censos 

nacionais. 
4 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio - PNAD-1999. 
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constituído nas nossas relações sociais, no nosso pertencimento social, econômico 

e cultural, no momento histórico em que vivemos. 

        Adotar uma visão isenta da influência de todos esses fatores é também 

uma tarefa difícil uma vez que, esta posição também requer escolhas. Gênero, raça, 

etnia, sexo, poder, discriminação, preconceito, identidade, cultura, educação, 

racismo, democracia racial, são conceitos intimamente relacionados e que assumem 

posições dependendo de como são aplicados, de quem os aplica, a quem os aplica 

e para que os aplica. Diante dessa complexidade é que procuro desenvolver minha 

pesquisa, buscando contribuir para uma análise mais reflexiva desses termos e 

como eles interagem no desenvolvimento do indivíduo e de suas relações sociais.  

        O presente trabalho busca investigar as construções dessas relações 

sociais e culturais numa sociedade que enfrenta muitos desafios, por abarcar 

realidades complexas e de diferentes dimensões. A questão política torna-se 

fundamental, uma vez que, perpassa por todos os âmbitos da vida social, exigindo o 

combate às desigualdades econômicas e sociais, também existente nos processos 

culturais. 

        A construção de uma sociedade democrática de direito e de fato 

somente se consolidará no momento em que sejam eliminadas todas as formas de 

preconceitos, discriminações e intolerâncias. Conforme Candau (2003):  

 

                             A afirmação da democracia é incompatível com um tecido sócio cultural 

impregnado de preconceitos, discriminações e intolerância, componentes 

configuradores de relações sociais assimétricas e desiguais, presentes, em 

geral, de forma difusa, mas na verdade fortemente internalizadas e 

sustentadas com naturalidade nas sociedades latino-americanas. (Candau, 

2003, p.9)  

 

        Diante do contexto apresentado, o trabalho de pesquisa pretende 

investigar a trajetória das mulheres negras, diretoras de escola da rede pública 

estadual, em exercício na região do ABCDMRR5, especificamente no município de 

                                                
5 O ABCDMRR é a sigla que designa as sete cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra que compõem a Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. 
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Diadema. Pretende ainda investigar o processo de construção de suas identidades, 

as intercorrências encontradas ao longo de sua trajetória pessoal, de formação 

acadêmica e profissional, suas experiências, frustrações, expectativas, preconceitos 

e discriminações sofridos na caminhada até chegar ao exercício de sua atividade 

pública, sua ascensão social, o ingresso na carreira pública e as relações de poder 

que perpassam as questões de gênero e raça. Abordarei ainda como essas 

intercorrências incidem sobre o processo de construção da identidade dessas 

mulheres negras e suas relações com seus colegas brancos, homens e mulheres.  

        Este trabalho de pesquisa será desenvolvido com base nos teóricos que 

me servem de referencial, Almeida (1998, 2000,2004), Candau (2003), Carneiro 

(2003), Cunha Junior (2005), Fernandes (1978), Foucault (1979), Gomes (1995, 

2003,2005), Gonçalves (2003,2005), Hall (2001), Henriques (2001,2002), Munanga 

(2005), Rosemberg (1998), Scott (1990), Thompson (1992), nas entrevistas 

realizadas e nos dados coletados.  

        A metodologia utilizada será a história oral, fundamentada em entrevistas 

semi-estruturadas, baseadas no depoimento escrito dos entrevistados. Para tanto, 

me embasarei em Thompson (1992): 

 

                             A realização de uma entrevista... é a única ferramenta capaz de 

instrumentalizar o que se denomina hoje história oral moderna...A historia 

oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso depende do 

espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral pode 

certamente transformar tanto o conteúdo como a finalidade da história. 

(Thompson, 1992, p. 22) 

 

        Ao utilizar nesse estudo as fontes orais, representada pelas lembranças 

dessas mulheres, nos seus depoimentos, através de sua história de vida que se 

constituem em indicadores para o conhecimento da atuação dessas mulheres no 

magistério, na construção de suas identidades sociais e culturas, proporcionamos 

também um momento de reflexão. Uma reflexão que provoca a pesquisadora e as 

pesquisadas. Um momento de ver o seu eu e o outro. Da ação e da transformação: 
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                             As fontes orais, pela sua subjetividade, mais do que nunca necessitam de 

discernimento objetivo que permita desvendar nas histórias de vida 

recuperadas pela memória, aquilo que se propõe estudar. Os anos e as 

épocas transcorridos não têm limites demarcados por este ou aquele fato 

simplesmente e, quando se trata de desvendar mentalidades e ideologias 

isso ainda é mais complexo, apesar das datas significativas, dos fatos 

extraordinários, dos atores que se destacam em determinados períodos, a 

vida cotidiana sempre transcorreu na rotina, nos atos simples de viver e 

lutar pela sobrevivência. (Almeida, 1998, p.106) 

 

        Para a apresentação da presente pesquisa, o trabalho está estruturado 

da seguinte maneira: 

        No primeiro capítulo, apresento as diferentes concepções referentes aos 

termos gênero, sexo, cor, raça, etnia, discriminação, preconceito, identidade, cultura, 

educação, racismo, democracia racial. Buscando um entendimento desse universo 

conceitual, procuro estabelecer a relação entre essas diferentes concepções e a 

visão de mundo que temos constituído nas nossas relações sociais, no nosso 

pertencimento social, econômico e cultural, no momento histórico em que vivemos. 

        No segundo capítulo, apresento uma análise das políticas atuais 

referentes aos termos abordados dando um embasamento legal, a partir da 

Constituição Federal de 1988, da legislação educacional vigente, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº. 9394/19966, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, da legislação estadual e do funcionalismo público que disciplinam o 

ingresso e instituem o regime jurídico dos funcionários civis do Estado de São Paulo 

e, ainda, a promulgação e implementação da Lei 10639/2003 em todo o território 

nacional. 

        No terceiro capítulo, apresento o campo de pesquisa, o município de 

Diadema na região do ABCDMRR paulista, o perfil das mulheres negras que estão 

em exercício na direção de escola da rede pública estadual, os dados empíricos da 

pesquisa e a análise dos dados obtidos. 

        Nas considerações finais procuro acrescentar uma nova reflexão e um 

novo olhar para a questão da mulher negra, suas relações sociais e as relações de 

                                                
6 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é conhecida popularmente como LDB 9394/96. 
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poder constituídas a partir de uma nova ótica: a construção de seu espaço de 

igualdade na diferença. 

        Quanto às referências bibliográficas, a pesquisa aborda investigações na 

área por meio da bibliografia clássica e atual, assim como teses, dissertações, 

periódicos e diplomas legais. 

        Do presente trabalho constam, ainda, os anexos referentes aos 

depoimentos colhidos, às entrevistas realizadas, fotos e documentos pertinentes à 

pesquisa realizada. Ao final, e a título de contribuição, pretendo, levando em conta 

as inquietações que deram origem a esse trabalho de pesquisa, encaminhar 

algumas sugestões para novos estudos, propiciar uma reflexão sobre esses temas e 

nos envolver de corpo e alma nessa realidade, desafiadora e apaixonante, tão 

importantes no nosso tempo e na nossa sociedade.       

     

 

I - GÊNERO, RAÇA, DISCRIMINAÇÃO E EDUCAÇÃO: OS COMPONENTES 

DE UMA CIRANDA DE CONCEITOS. 

 

 

 

        As discussões sobre os termos gênero, raça, etnia, discriminação e 

preconceito, historicamente sempre foram permeadas por uma diversidade de 

conceitos que, muitas vezes, geram discussões e divergências. A utilização deste ou 

daquele termo causa discordância entre autores, intelectuais e militantes com 

perspectivas teóricas e ideológicas diferentes e dependendo de sua área de 

conhecimento e de seus posicionamentos políticos, podem gerar desentendimentos 

de grandes proporções. 

        Entender esse universo conceitual torna-se uma tarefa dificultada pela 

visão de mundo que temos constituído nas nossas relações sociais, no nosso 

pertencimento social, econômico e cultural, no momento histórico em que vivemos. 
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        Adotar uma visão isenta da influência de todos esses fatores é também 

uma tarefa difícil, uma vez que ela requer escolhas. Utilizando o imaginário de uma 

brincadeira infantil, a ciranda, propomos a realização de uma roda de conceitos. 

Todos eles, integrantes importantes, assumem a posição de estar ao lado uns dos 

outros, ligados e interligados numa dança conceitual, onde o ritmo e a canção 

entoada vão falar de vida, vida cidadã. 

        Gênero, raça, etnia, sexo, discriminação, preconceito, identidade, 

cultura, educação, racismo, democracia racial, são conceitos intimamente 

relacionados e que assumem posições dependendo de como é aplicado, de quem o 

aplica, a quem o aplica e para que o aplica. Identificá-los a partir de uma abordagem 

no tempo e no espaço é importante para compreendermos as posições e relações 

que eles assumem. 

         Na sociedade brasileira, esses conceitos caminham juntos e, lado a 

lado, vão se transformando através de processos sutis e complexos, presentes no 

cotidiano, na esfera privada e pública, assim como nos diferentes espaços sociais, 

presentes nas relações sociais. O entendimento histórico de nossas origens, de 

nossa herança cultural e social é o locus no qual iremos buscar nossa inserção na 

dança da ciranda. 

        A construção de uma sociedade democrática, livre, fraterna, pluralista e 

multicultural pressupõem demandas em longo prazo e enfrentam muitos desafios, 

por abarcar realidades complexas e de diferentes dimensões. Atender a estas 

demandas e desafios é uma tarefa que se faz necessário, devendo ser priorizadas e 

construídas com a participação de todos os envolvidos. A construção coletiva e 

planejada dá legitimidade às ações e tornam os desafios realidade. 

        De acordo com Candau (2003), continuar apostando em uma cidadania 

plena exige que todos os brasileiros, homens ou mulheres, sejam cidadãos /cidadãs 

com capacidades para entender a realidade em que vivem para dela participarem e 

transformarem: 

 

                             A condição de cidadania para a maioria da população brasileira exige 

prática permanente para continuar a conquistá-la... Que, pelo direito a ter 

direitos, como diz Hannah Arendt, pertençam a uma sociedade que lhes 

possibilite gozar desses direitos e exercitá-los. (Candau, 2003, p. 31) 
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         A organização efetiva de um grupo só ocorre quando ele entende a 

importância de se unir, de criar vínculos e de dimensionar seus problemas pela troca 

de informações e pela aquisição de novos conhecimentos para, assim, desencadear 

ações capazes de superar obstáculos e propor mudanças. Todos os esforços para 

combater as diversas barreiras que encontramos no cotidiano são subsídios 

concretos para a formação de um novo indivíduo e de sua participação na 

sociedade, capaz de elevar-se à altura de seu destino e evitar destruir a si mesmo.  

        Estarmos abertos para participar dessa ciranda de conceitos é na 

verdade descobrir o seu eu na relação com o outro. É deixar-nos levar pelo ritmo da 

vida entoando canções da vida. É deixar-nos levar pela paixão. É descobrir-se 

apaixonado. É encontrar-se na concepção de paixão: 

 

                             A minha concepção de paixão situa-se numa esfera de desejo de ser, de 

esforço, no sentido da realização, de vontade e capacidade de libertação. É 

um movimento forte o bastante para justificarem tentativas e persistir, 

apesar de todos os obstáculos, na busca da realização individual. No 

campo da paixão, os dominados, os explorados, os revolucionários, os 

transgressores caminham por espaços a serem desbravados e a cada 

conquista, justamente por sua dificuldade, tornar-se mais apaixonada. 

(Almeida, 1998, p. 215).  

 

        A concepção de paixão é um pouco mais do que isso. É a descoberta 

prazerosa da mulher, branca, filha, esposa, mãe, professora, brasileira, feliz, 

apaixonada. É também a oportunidade de revelar outras mulheres apaixonadas, 

brancas ou negras, filhas, esposas, mães, profissionais, felizes e realizadas. A 

oportunidade de falarmos dessas mulheres, toda a sua força, sua identidade 

pessoal, cultural e social, num país multicultural e plural é um desafio apaixonante.  

            

1.1 - A concepção de gênero: uma relação de poder. 
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        O milagre da vida é um processo complexo do corpo feminino. Dentro 

dele, especificamente no ovário, um gameta feminino chamado óvulo começa a se 

preparar para a saída e o encontro com o diferente, o gameta masculino, o 

espermatozóide. Estes dois gametas, cada um com 23 cromossomos se fundem 

formando o zigoto, com 46 cromossomos. O zigoto se divide em duas células, 

depois em quatro e assim sucessivamente até chegar ao blastócito que vai se 

implantar no útero e assim formar o embrião. Um mês após a fecundação, esse novo 

ser formado por trinta trilhões de células já carrega todo o seu código genético, com 

todas as suas características: corpo, órgãos, tecidos, pele, olhos, cabelos e sexo.  

        Um mês após a fecundação, já é possível identificar o sexo do bebe, 

definido como masculino ou feminino. Durante nove meses no útero materno, ele (a), 

protegido (a) e alimentado (a), se prepara para vir ao mundo. Ao nascimento, seu 

primeiro contato acontece com a figura materna através da amamentação, higiene, 

cuidados e proteção. Uma nova identidade, além daquela genética, lhe é dada. Um 

nome, uma data de nascimento, uma filiação e classificação sexual lhe são 

asseguradas. Masculino ou feminino, homem ou mulher, seu lugar no mundo marca 

presença. 

        A mesma sociedade que lhe atribui essa nova identidade aloca também 

papéis sexuais diferenciados, impondo-lhe estereótipos sexuais onde se espera de 

cada sexo comportamentos pré - determinados. Desde muito cedo, já nos primeiros 

momentos da infância, nos é ensinado que meninas brincam de boneca, meninos de 

carrinho. Meninos brincam de bandido, meninas de mocinha. Meninos são fortes, 

não choram. Meninas são frágeis, se machucam e choram.  

         As meninas que recebem atributos de delicadas, frágeis, dóceis, 

chegam à infância, à adolescência e à idade adulta carregando na bagagem esse 

imaginário social que é reforçado e estimulado. No ambiente familiar, social e 

escolar, as atividades pedagógicas, lúdicas, culturais, artísticas, esportivas, de lazer 

entre outras, reproduzem o desempenho esperado para cada um dos sexos. Para as 

meninas são esperados comportamentos relacionados a seus atributos: delicadas, 

dóceis, frágeis, que necessitam de proteção. Para os meninos um comportamento 

de força, agressividade: 
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                             A imagética social, ao alocar papéis sexuais diferenciados para homens e 

mulheres, induz à estereotipia sexual, onde esperam de cada sexo 

comportamentos predeterminados. Isso se reflete principalmente quando a 

criança chega à escola, e no ambiente escolar, meninos e meninas 

desenvolvem atividades lúdicas e artísticas voltadas para esse 

desempenho. As professoras esperam das meninas comportamentos de 

ordem, asseio, obediência; o mesmo não acontece em relação aos 

meninos, aos quais atribuem características de maior agressividade. 

Alguns livros didáticos ainda estampam esta estereotipia, mostrando o pai 

saindo para o trabalho e a mãe em casa cozinhando, ou limpando e 

cuidando dos filhos. (Almeida, 2000, p. 12) 

  

        Esse comportamento vai se reproduzindo, consolidando e solidificando 

de modo a caracterizar-se ainda como uma transmissão cultural onde, as 

desigualdades entre homens e mulheres são fortemente atribuídas às distinções de 

sexo, com evidentes conotações biológicas.  

        Nesse sentido, o determinismo biológico atuou, e ainda atua na 

sociedade como um definidor de desigualdades entre homens e mulheres. A 

medicina e as ciências biológicas durante muito tempo tiveram um papel importante 

para justificar normas sociais que imputavam aos homens e mulheres papéis ditos 

adequados para determinada tarefa ou função.  

        As sociedades, em sua maioria, apresentam uma divisão de tarefas e 

trabalhos baseados em padrões masculinos e femininos. A força física masculina 

aliada a uma inata capacidade de liderança por muitos séculos credenciou o homem 

para proteger e garantir o sustento da família. À mulher, diante de sua condição 

feminina e de suas características de procriação, foi garantido o papel de gerar, 

cuidar e nutrir os filhos e a família. Essas diferenças acabaram se estendendo para 

outros campos por intermédio de mecanismos ideológicos, como vemos em 

atividades relacionadas ao cuidado. (Heilborn, 1992) 

        Essa associação biológica é determinante na construção da identidade 

da mulher e do homem na sociedade em que vive e sustenta a construção das 

identidades femininas e masculinas. A construção historicamente determinada da 

identidade feminina se dá a partir das distinções biológicas. A identidade feminina 

passa a ter sua centralidade no domínio familiar e no seu papel reprodutor, da 
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mesma forma, a identidade masculina é centralizada na virilidade e na força do 

homem. 

        Na sociedade brasileira, marcada pela cultura latina, as desigualdades 

entre homens e mulheres possuem evidentes conotações biológicas que são 

atribuídas às distinções de sexo. Assim, o sexo nos remete às diferenças físicas 

entre homens e mulheres. 

        Essas diferenças são também determinantes na divisão de trabalho 

baseadas em padrões masculinos e femininos. Conforme aponta Vianna e Ridenti 

(1998) a divisão sexual do trabalho elabora-se sobre as diferenças biológicas, sendo 

que cada sociedade a organiza e modifica, acrescentando ou suprimindo 

características com fundamentação biológicas de acordo com valores, costumes e 

interpretações específicas. 

        Embora não negando a comprovada diferença biológica entre os sexos, 

uma vez que todos nós nascemos com características específicas de cada um deles, 

durante muito tempo, a história nos apresentou um conjunto de representações 

sociais associadas às diferenças biológicas. 

        O esquema binário que coloca masculino e feminino como  oposição 

estende-se também para o que é ser homem ou mulher em nossa sociedade a ponto 

de essa dicotomia cristalizar concepções do que devem ser as atribuições femininas 

ou masculinas e dificultar a percepção da sociedade de estabelecer outras maneiras 

de serem vistas as relações sociais. Como exemplo, podemos citar algumas 

atividades profissionais que são consideradas atividades femininas pelo fato de 

serem relacionadas com características da mulher. Dentre elas, encontramos as 

profissões de enfermeira, babá, professora de educação infantil, doméstica, 

manicure. O cuidar é visto como um atributo feminino, dadas as características 

biológicas da mulher, fruto de sua socialização e não de um sentimento natural a 

ambos os sexos. Por outro lado, outras tantas profissões são associadas às 

características masculinas e consideradas atividades masculinas, como é o caso de 

mecânico, estivador, piloto de automóvel, soldados das forças armadas, funções de 

comando e chefia em várias profissões, metalúrgico, engenheiro. 

        Essa incômoda e histórica barreira da desigualdade de natureza 

biológica passou a ser questionada, nos anos iniciais do século XX; o movimento 
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feminista que eclodiu na América do Norte e na Europa, com repercussões na 

América Latina, começa a questionar essa visão de desigualdade. As reivindicações 

femininas voltaram-se para o direito de as mulheres votarem e terem as mesmas 

oportunidades dos homens. A mentalidade esculpida nos moldes de uma cultura que 

alocava às mulheres um papel de criação e procriação dos filhos, vinda de meios 

intelectuais masculinos esclarecidos e aceita como verdade máxima e de bom 

senso, era o tipo de mentalidade contra a qual se passou a questionar e a lutar.  

        No Brasil, encontramos na biografia de Bertha Lutz um exemplo das 

significativas conquistas do movimento feminista: um cargo no serviço público: 

 

                             Líder do movimento que conseguiu significativos sucessos na conquista de 

direitos para as mulheres, Bertha Lutz inicia sua campanha no Brasil após 

seu retorno da Europa, em 1918... Em aqui chegando, causa curiosidade, 

repercutindo na imprensa, sua participação no concurso para o Museu 

Nacional. Um dos candidatos chegou a enviar uma carta para o diretor do 

Museu, reclamando da participação de uma mulher, o que considerava 

contra todas as boas normas da moral e da família, e, revoltado, desistiu 

ele do concurso. Bertha foi classificada em primeiro lugar, constituindo-se 

na segunda mulher a entrar para o serviço público no Brasil, em que pese a 

necessidade de um parecer jurídico afirmativo acerca da legalidade da 

medida... Segundo afirmou em entrevista, a situação brasileira em relação 

às mulheres não lhe agradava... o que a fez retomar os contatos em Paris, 

objetivando o inicio do movimento pela participação das mulheres no 

espaço público. (Soihet, 2000, p. 97) 

 

        Na segunda metade do século XX, seria questionada a submissão e a 

dependência do ponto de vista econômico e, atreladas a elas, as reivindicações da 

escolha: da educação, da profissão, de ter ou não filhos, de casar-se ou não, de ter 

filhos sem ser casada, de viver sem a proteção masculina. 

        A partir da segunda metade do século XX, as relações sociais 

construídas simbolicamente entre os dois sexos foram abaladas com o surgimento 

de um lado social feminino que rejeitava os conceitos de superioridade e 

inferioridade impostos pela diferença biológica dos sexos. As primeiras 

manifestações femininas no plano político e ideológico surgido com o Movimento 
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Feminista deram às mulheres não apenas o direito de voto como também uma nova 

resignificação de sua identidade e papel social.   

        Almeida (2004), aponta que as primeiras manifestações femininas 

reivindicando educação, instrução e privilégios sociais, como trabalho e profissão, 

além do direito de voto surgidas no século XX, abalaram alicerces solidamente 

enraizados e promoveram debates numa sociedade que nunca aceitou a presença 

feminina. Para a autora: 

 

                             Foi nessa época que surgiram as primeiras publicações femininas em 

defesa desses direitos7, um movimento que aconteceu no interior das 

classes média e alta dirigida por mulheres que pretendiam conseguir maior 

visibilidade social e mais liberdade individual. O movimento significou uma 

transgressão, dada a arraigada mentalidade da oligarquia a que pertenciam 

essas mulheres e que, certamente, se sentiu ameaçada com as 

contestações femininas. Não eram numerosas, mas conseguiram abalar 

alguns alicerces solidamente enraizados e promover debates numa 

sociedade que nunca aceitou a presença feminina, a não ser como 

ornamento de salões. (Almeida, 2004, p. 79)  

         

        A preocupação com a situação da mulher na sociedade vinha se 

acentuando gradativamente até explodir no movimento feminista dos anos de 1960 e 

1970.  Um dos objetivos das feministas era tornar a mulher visível para a sociedade 

que, até então, era vista apenas como mãe amorosa e esposa dedicada, sem levar 

em conta suas conquistas, anseios, sua forma de ver o mundo e interagir com ele. A 

pílula anticoncepcional foi a grande conquista que deu à mulher o direito de decidir 

sobre seu corpo e seu destino. As amarras biológicas da procriação que a mantinha 

submissa e inferiorizada foram rompidas.   

        O movimento feminista era liderado por mulheres da elite intelectual e 

econômica, detentoras de poder no espaço privado e que lhes dava indiretamente 
                                                
7 Almeida (1998) aponta que o desenvolvimento da imprensa educacional e feminina, nos fins do 
século XIX e ao longo das primeiras décadas do século XX, significou uma forma de veicular idéias e 

costumes no país. O primeiro periódico da imprensa feminina, O Jornal das Senhoras, data de 1852, 
foi seguido de outras publicações e, entre elas, encontramos A Mensageira (1897-1900), a Revista 

Feminina, editada em São Paulo de 1914 a 1936, sendo esta última considerada a primeira grande 

publicação paulistana, fundada por Virginia de Souza Salles, com a colaboração de Olavo Bilac, 

Menotti Del Picchia, Coelho Neto, Julia Lopes de Almeida e Prisciliana Duarte de Almeida, Revista de 

Ensino (1902-1918), o Estudante  e Formação(anos de 1940), revista ELLA (1936).   
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poder no espaço público e revelavam um raro sentido de argúcia e sensatez 

buscando aliados entre o sexo masculino: 

 

                             As mulheres engajadas no movimento, normalmente letradas e bem 

nascidas, viam a possível saída para romper com os mecanismos de 

dominação e opressão de seu sexo: a educação e a instrução. Através da 

educação alcançaria a liberdade, os direitos sociais e políticos, a 

profissionalização e até o poder econômico que proporcionaria uma relativa 

autonomia, dentro dos limites a que a vida social urbanizada impunha ao 

sexo feminino. (Almeida, 2000, p. 7) 

 

        As conquistas resultantes da luta feminista são perceptíveis no cotidiano 

da sociedade moderna e tiveram uma contribuição importante nas vitórias 

alcançadas pelas mulheres nos últimos anos.  Uma dessas vitórias são as pesquisas 

e os estudos no meio acadêmico que surgiram a partir dos anos de 1960. 

        Segundo Soihet (1997), o movimento feminista contribuiu para a 

explosão do feminismo e das transformações na historiografia, a partir dos anos de 

1960, dado o tratamento diferenciado dos dois sexos: 

 

                             As contribuições recíprocas decorrentes da explosão do feminismo, a partir 

da década de 60, foram fundamentais na emergência da história das 

Mulheres. Nesse sentido, ressaltam-se as contribuições da História Social, 

da História das Mentalidades e, posteriormente, da História Cultural, 

articulada ao crescimento da Antropologia, que tiveram papel decisivo 

nesse processo, em que as mulheres são alçadas à condição de objeto e 

sujeito da História. (Soihet, 1997, p. 97) 

 

        A partir dos anos de 1970, o conceito gênero tem sido o termo usado 

para teorizar a questão da diferença sexual. A necessidade de se pensar o 

feminismo numa perspectiva teórica motivou os pesquisadores a introduzir o 

conceito gênero como categoria científica que explicita as relações sociais entre os 

sexos, levando à elaboração de novos conceitos sobre relações de poder. (Almeida, 

1998) 
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        Existe uma ligação histórica do conceito de gênero com o movimento 

feminista. Ele passa a ser contemplado em meados dos anos de 1970 no meio 

acadêmico com a sua utilização nos estudos que tratam o tema mulher, estando 

associado com conceitos de raça e classe social. Nos anos de 1980 se edifica a 

partir das preocupações sociais, políticas e teóricas na qual o movimento feminista 

avança; entretanto, teve seu maior desenvolvimento no início dos anos de 1990, 

com sua efetivação como categoria científica.  

        Com a introdução do conceito gênero, os modelos reivindicatórios das 

militantes dos primeiros movimentos foram ultrapassados, apoiados inicialmente na 

não aceitação das desigualdades e em seguida na sua eliminação. 

 

                             A atual geração feminista incorpora a diferença como construção sócio - 

cultural que se refere aos dois sexos, sublinhando o conceito de igualdade 

na diferença uma das concepções mais avançadas de seu ponto de vista. 

Neste, a diferença é aceita, mas não é aval para as desigualdades entre os 

sexos, o que significa um modelo de conduta nas quais as peculiaridades 

existentes entre homens e mulheres são consideradas. (Almeida, 2000, p. 

10) 

 

        O termo gênero começou a ser utilizado como uma maneira de se referir 

à organização social entre os sexos, de insistir no caráter fundamentalmente social 

das distinções baseadas no corpo, de destacar o caráter relacional das distinções 

normativas de feminilidade e masculinidade, de incorporar na análise aspectos que 

são socialmente construídos observando-se o que cada cultura define o que é 

masculino e feminino, à idéia de assimetria e de hierarquia nas relações entre 

homens e mulheres incorporando a dimensão das relações de poder, à 

compreensão do aspecto relacional entre homens e mulheres, à articulação do 

gênero com a classe e a raça/etnia. 

        Para Scott (1990), o gênero demonstra que o corpo se transforma em 

motivo de investigação histórica e sociológica e que seu significado pode ser 

diferente de acordo com cada contexto. A percepção dos processos corporais, 

através de uma construção social de sentidos estabelecidos na determinação do 
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caráter dos indivíduos e de suas relações com os conceitos de masculinidade e 

feminilidade, é justificada pelo conceito de gênero. Segundo a autora: 

 

                             O uso do termo gênero representa um processo que procura explicar os 

atributos específicos que cada cultura impõe ao masculino ou feminino, 

considerando a construção social realizada hierarquicamente como uma 

relação de poder entre os sexos. (Scott, 1990, p. 13)  

 

        Afirma ainda que, um dos caminhos para a realização dos estudos de 

gênero é a análise sistemática dos processos atribuídos às diferenças sexuais: 

 

                             A análise sistemática dos processos conflitivos que produzem os 

significados variáveis e contraditórios atribuídos à diferença social, os 

processos políticos através dos quais esses significados são criados e 

criticados, a instabilidade e maleabilidade das categorias mulheres e 

homens e o modo pelos quais estas categorias se articulam uma em 

termos da outra, embora de maneira não consistente ou da mesma 

maneira em cada momento. (p. 25-26) 

 

        Louro (2001), acrescenta que é através dos processos culturais que 

transformamos a biologia e a tornamos histórica. A despeito desta afirmativa, a 

inscrição de gênero é feita nos corpos, o sujeito vai ser masculino ou feminino e isso 

é construído através dos padrões de uma determinada cultura. Assim sendo, os 

corpos recebem um significado pela cultura e ao mesmo tempo é modificado por ela: 

 

                             (...) a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, 

símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e plurais. 

Nessa perspectiva, nada há de natural nesse terreno, a começar pela 

própria concepção de corpo, ou mesmo da natureza. Através de processos 

culturais, definimos o que é � ou não � natural; produzimos e 

transformamos a natureza e a biologia e, conseqüentemente as tornamos 

históricas. Os corpos ganham sentidos socialmente. A inscrição dos 

gêneros � feminino ou masculino � nos corpos é feita, sempre, no contexto 



 31 

de uma determinada cultura e, portanto, com marcas dessa cultura. (Louro, 

2001, p. 11) 

 

        É no âmbito da cultura e da história que se definem as identidades 

sociais8, os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela 

alterados. O gênero procura dar significado às relações de poder e se configura 

como um elemento estabelecido nas relações sociais e, baseado nas diferenças 

entre os sexos, se manifesta como um meio de se compreender as relações 

complexas presentes no meio social.  

        Scott (1990), propõe a análise das relações entre os sexos a partir de 

sistemas culturais assinalados pelo poder e sugere a existência de uma relação em 

que não existe a oposição binária entre homens e mulheres. Para a autora, homens 

e mulheres são educados através de uma reciprocidade de um sistema de relações, 

ultrapassando a oposição binária. O gênero é, portanto: 

 

                             Uma categoria teórica que se refere a um conjunto de significados e 

símbolos construídos sobre a base da diferença sexual e que são utilizados 

na compreensão das relações entre homens e mulheres. Desse modo não 

significa o mesmo que sexo; o sexo se refere à identidade biológica e o 

gênero diz respeito à sua construção como sujeito masculino ou feminino. 

Enquanto as diferenças sexuais são naturais e imutáveis, o gênero é 

estabelecido por ajustes sociais, ou seja, varia segundo a época e padrões 

culturais e pode ser modificado. (Scott, 1990, p. 15) 

 

        Nessa perspectiva, gênero é entendido como uma construção social, 

histórica e cultural, elaborada sobre as diferenças sexuais e nas relações que se 

estabelecem entre os dois sexos.  

        Conforme aponta Almeida (2000), estas relações estão imbricadas com 

as relações de poder que revelam os conflitos e as contradições que marcam uma 

sociedade, onde a tônica é dada pela desigualdade, seja de classe, gênero, raça ou 

etnia. As configurações de poder entre os gêneros, da mesma forma que os 

significados, as normatizações valorativas, as práticas e os símbolos, variam de 

                                                
8 Segundo Scott (1990) as identidades sociais são todas elas e não apenas as identidades sexuais e 

de gênero, mas também as identidades de raça, de nacionalidade, de classe. 
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acordo com as culturas, a religião, a economia, as classes sociais, as raças, os 

momentos históricos. E ainda: 

 

                             Formam-se assim redes de significações que se edificam e se relacionam, 

atuando em todos os âmbitos da vida cotidiana. As desigualdades entre os 

gêneros e as que envolvem idade, classe social, raças e opções sexuais 

alternativas, efetivam mecanismos de produção e reprodução da 

discriminação. (Almeida, 2000, p.11) 

  

        As configurações de poder entre os gêneros sofrem influência dessas 

relações que se configuram entre essas variáveis a ponto de interferirem e até 

atuarem como determinante na formação do sujeito. Essas diferentes configurações 

formam redes de significações que se edificam e relacionam de forma integrada e 

atuam fortemente no cotidiano. Dessa forma, as práticas e os sujeitos fabricados nas 

diversas instituições sociais passam a ser constituídos de poder: 

 

                             O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia... O poder funciona e se exerce em rede. Nas 

suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição 

de exercer poder e sofrer sua ação; nunca são alvos inertes ou consentidos 

de poder, são sempre centros de transmissão... O poder não se aplica aos 

indivíduos, passa por eles... Efetivamente, aquilo que faz com que um 

corpo, gestos discursos e desejos sejam identificados e constituídos 

enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos do poder. (Foucault, 1979, 

p.183) 

    

        Nesse contexto, homens e mulheres são identificadas por gênero, 

classe, raças, etnia, idade, nacionalidade, assumindo identidades plurais e múltiplas 

e produzindo diferentes posições do sujeito. Essas identidades não são estáveis, 

elas se modificam e se transformam.  

        A educação, ministrada nas escolas ou nas famílias, atua como 

elemento reprodutor ou produtor dessas relações sociais e dos mecanismos de 

discriminação. Segundo Louro (1997), as identidades são múltiplas e plurais, se 

transformam e pode nos ajudar a entender que as práticas educativas são 
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generalizadas produzindo-se a partir das relações de gênero, classe, raça. É a 

identidade cultural que possibilita à criança reconhecer-se como pertencente ao 

gênero masculino ou feminino, a esta ou aquela raça e até mesmo sua desigualdade 

econômica baseada nas relações sociais e culturais que se estabelecem. 

        A escola e a família, portanto, assumem um importante papel nesse 

processo de constituição da identidade de gênero uma vez que as identidades não 

são estabelecidas num determinado momento e sim estão em constante construção 

e transformação. Os sujeitos vão se edificando e identificando como masculino ou 

feminino e, nessa construção, a família, a escola, a religião, a mídia, entre outros, 

são elementos fundamentais. O fazer-se homem ou fazer-se mulher é um processo 

no qual a construção se dá a partir de sua visão de mundo e da visão de mundo do 

outro.   

        Por estarem em constante construção e transformação, as identidades 

constituídas de forma múltipla e plural passam a produzir diferentes posições no 

sujeito e podem nos auxiliar a entender como as práticas sociais, culturais e 

educativas interferem e são determinantes a partir das relações de gênero, classe 

social e raça.  

        Buscando no conceito foucaultiano de poder um caminho para articular 

gênero com outras variáveis, principalmente as de fundo étnico/racial, e entendendo 

que as relações formadas nos diversos campos das relações sociais são 

fundamentais na construção da identidade social e cultural do indivíduo, 

procuraremos analisar gênero e raça como categorias sociais que ultrapassam essa 

ciranda conceitual e nos permitam um entendimento das relações de poder em que 

se constituem. 

        Diante dessa diversidade de relações e pelas diferentes posições que o 

sujeito assume, encontramos na família e na escola um campo investigativo e 

promissor para o desenvolvimento dos estudos de gênero e raça, uma vez que, 

especificamente na educação escolar, alunos de ambos os sexos são reunidos nos 

sistemas de ensino que recebem um grande número de crianças pertencentes a 

diversas classes sociais e a diferentes raças/etnias. O estudo da mulher negra, sua 

trajetória e inserção individual, social e cultural possibilitam esses dois tipos de 

investigação e os reúnem na perspectiva de igualdade na diferença.      
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1.2 - Raça e identidade: a força na autodeclaração.  

 

        Etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que por sua 

vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Na história das 

ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na Zoologia e na 

Botânica para classificar as espécies animais e vegetais. Foi neste sentido que o 

naturalista sueco, Carl Von Linné conhecido como Lineu (1707-1778), usou-o para 

classificar as plantas em 24 raças ou classes. Esta classificação atualmente está 

inteiramente abandonada. 

        Como acontece em toda a conceituação, as palavras têm um valor 

semântico e estão situadas no tempo e espaço na qual elas são empregadas.  

        De acordo com Munanga (2003), no latim medieval o conceito de raça foi 

utilizado para designar a descendência, a linhagem, um grupo de pessoas que tem 

um ancestral em comum e que possuem características físicas comuns.  

        O francês François Bernier (1684), foi quem empregou o termo no 

sentido moderno da palavra para classificar a diversidade humana em grupos  

fisicamente contrastados, denominados raça. O conceito de raça pura foi 

transportado da Botânica e da Zoologia para legitimar as relações sociais de 

dominação e poder entre as classes sociais, nobreza e plebe, sem, entretanto, 

apresentarem diferenças morfológicas perceptíveis entre os indivíduos das mesmas 

classes. 

                              

                             Nos séculos XVI-XVII, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas 

relações entre classes sociais da França da época, pois foi utilizado pela 

nobreza local que se identificava com os Francos, de origem germânica, 

em oposição aos Gauleses, população local,  identificada com a plebe. Não 

apenas os Francos se consideravam como uma raça distinta dos Gauleses, 

mais do que isso, eles se consideravam dotados de sangue puro, 

insinuando suas habilidades especiais e aptidões naturais para dirigir, 
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administrar e dominar os Gauleses, que segundo pensavam, poderiam até 

ser escravizados. (Munanga, 2003, p.1)  

 

        Como em todo processo de classificação, em que existe o 

estabelecimento de critérios objetivos baseados nas semelhanças e nas diferenças, 

a cor da pele foi introduzida no século XVIII e foi considerada como um critério 

fundamental e divisor entre as chamadas raças. Em decorrência, a espécie humana 

ficou dividida em três raças estanques que resistem até hoje no imaginário coletivo e 

na terminologia científica: a raça branca, a raça negra e a raça amarela.  

        Biologicamente, a cor da pele é definida pela concentração da melanina9 

no organismo e é esse grau de concentração que define a cor da pele, dos olhos e 

do cabelo. Portanto, a chamada raça branca tem menos concentração de melanina, 

o que define a sua cor branca, cabelos e olhos mais claros que os da raça negra que 

concentra mais melanina e, por isso, tem pele, cabelos e olhos mais escuros. A raça 

amarela encontra-se numa posição intermediária, que por aproximação é dita 

amarela.  

        Esse critério torna-se relativamente artificial, uma vez que todos os 

indivíduos possuem a melanina e, geneticamente, somente 1 % desse gene é 

utilizado na constituição do patrimônio genético do indivíduo. Povos dos diversos 

lugares do mundo possuem pele clara ou escura e nem por isso constituem o 

mesmo grupo genético.  

        Com os avanços da Genética Humana no século XX, a descoberta de 

que o sangue possui critérios químicos mais determinantes para dividir a 

humanidade em raças distintas, foi fator determinante para se consagrar o que os 

cientistas chamam de marcadores genéticos
10

. O cruzamento de critérios 

morfológicos, químicos e da cor da pele, deu origem a dezenas de raças e sub-

raças; entretanto, em decorrência das pesquisas comparativas, chegou-se à 

conclusão de que, os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes à 

                                                
9 Melanina é uma proteína obtida da polimerização do aminoácido chamado tirosina sob a ação das 

enzimas. A melanina é responsável pela pigmentação da pele, dos cabelos e dos olhos. 
10 São configurados por grupos sanguíneos, algumas doenças hereditárias ou outros fatores da 

hemoglobina que são encontrados com mais freqüência e incidência em algumas raças do que em 

outras. Uma discussão de um desses fatores, a anemia falciforme, é apresentada mais adiante, neste 

estudo.   
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mesma raça podem ser totalmente distantes do que os de indivíduos de raças 

diferentes. 

        Os avanços e desencontros combinados com os progressos realizados 

na própria ciência biológica levaram os cientistas a concluírem que raça não é uma 

realidade biológica e sim um conceito para explicar a diversidade humana. 

 

                             Podemos observar que o conceito de raça tal como o empregamos hoje, 

nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como 

todas as ideologias, escondem uma coisa não proclamada: a relação de 

poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como categoria 

biológica, isto é natural, é de fato uma categoria étnico-semântica. De outro 

modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela 

estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. 

Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa 

nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra, etc. Por isso 

que o conteúdo dessas palavras é etno semântico, político-ideológico e não 

biológico. Se, na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um 

biólogo molecular, a raça não existe, no imaginário e na representação 

coletivos de diversas populações contemporâneas existem ainda raças 

fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenótipicas como a cor 

da pele e outros critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias ou 

�raças sociais� que se reproduzem e se mantêm os racismos populares. 

(Munanga, 2003, p. 6) 

                  

        Ainda segundo o autor, os naturalistas dos séculos XVIII-XIX poderiam ter 

causado menos danos à humanidade se tivessem limitado seus trabalhos somente à 

classificação dos grupos humanos em função das características físicas. Suas 

classificações teriam sido mantidas ou rejeitadas como sempre aconteceu na história 

do conhecimento científico. Infelizmente, desde o início, eles se deram o direito de 

hierarquizar, isto é, de estabelecer uma escala de valores entre as chamadas raças: 

 

                             O fizeram erigindo uma relação intrínseca entre o biológico (cor da pele, 

traços morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e 

culturais. Assim, os indivíduos da raça �branca�, foram decretados 
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coletivamente superiores aos da raça �negra� e �amarela�, em função de 

suas características físicas hereditárias, tais como a cor clara da pele, o 

formato do crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, do nariz, do queixo, 

que segundo pensavam, os tornam mais bonitos, mais inteligentes, mais 

honestos, mais inventivos e conseqüentemente mais aptos para dirigir e 

dominar as outras raças, principalmente a negra mais escura de todas e 

conseqüentemente considerada como a mais estúpida, mais emocional, 

menos honesta, menos inteligente e, portanto a mais sujeita à escravidão e 

a todas as formas de dominação. (Munanga, 2003, p. 5). 

 

        No campo das Ciências Sociais, o uso do termo raça para se referir ao 

segmento negro foi objeto de muita discussão, o que também observamos, de modo 

específico, na vida cotidiana do povo brasileiro.  

        Para Rosemberg (1998), na América Latina em geral e no Brasil em 

particular, desenvolveu-se uma prática de classificação racial que se apóia em 

características fenotípicas e sócio - econômicas da pessoa, classificando-se a cor, 

diferentemente da norte-americana que se baseia na regra da hipodescendência, ou 

seja, da descendência. Para a autora, no Brasil, a classificação é de cor, não é 

dicotômica, branca versus negra, e fluida, não sendo determinada exclusivamente 

pela origem, havendo assim, a possibilidade da passagem da linha de cor em 

decorrência da combinação fenotípicas e do status social do indivíduo, que é 

traduzido pelo ditado o dinheiro embranquece. (Rosemberg, 1998, p.74) 

        A diversidade do uso do termo raça no Brasil, portanto, pode ser 

explicada com base na complexidade do campo no qual acontecem as relações 

entre negros e brancos estabelecidas historicamente. A diversidade em relação ao 

uso desse termo para nomear, identificar ou falar sobre pessoas negras deve-se 

também ao fato de a menção da palavra raça nos remeter a outra de impacto forte, o 

racismo
11, e aos ranços deixados pela escravidão e a imagem que foi construída e 

que construímos sobre o que é ser branco e ser negro em nosso país. 

                                                
11 Racismo é uma ideologia que postula a existência de hierarquia entre os grupos humanos 

(Programa Nacional de Direitos Humanos, 1988, p.12). Mais adiante trataremos do assunto com 
maiores detalhes. 
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        Gomes (2005), aponta que por mais que os questionamentos feitos pela 

antropologia ou por outras ciências quanto ao uso do termo raça possam ser 

considerados avanços e contribuições nos estudos relacionados às relações entre 

negros e brancos no Brasil, quando se discute a questão do negro, raça ainda é o 

termo mais usado nas conversas cotidianas, familiares e na mídia. Isso acontece 

principalmente porque é ainda o termo que consegue dar a dimensão mais próxima 

da verdadeira discriminação contra os negros, do racismo que afeta as pessoas 

negras da nossa sociedade. 

 

                             É preciso compreender o que se quer dizer quando se fala em raça, quem 

fala e quando fala. Ao usarmos o termo raça para falar sobre a 

complexidade existente nas relações entre negros e brancos no Brasil, não 

estamos nos referindo, de forma alguma, ao conceito biológico de raças 

humanas usados nos contextos de dominação, como foi o caso do nazismo 

de Hitler, na Alemanha. Ao ouvirmos alguém se referir ao termo raça para 

falar sobre a realidade dos negros, brancos, amarelos e dos indígenas no 

Brasil ou em outros lugares do mundo, devemos ficar atentos para 

perceber o sentido em que esse termo está sendo usado, qual o significado 

a ele atribuído e em que contexto ele surge. (Gomes, 2005, p.45) 

 

        Militantes do Movimento Negro12 e intelectuais que adotam o termo raça, 

para falar sobre a realidade do negro no nosso país, não o utilizam no sentido 

biológico, uma vez que sabem e concordam com os atuais estudos da genética que 

definem que não existem raças humanas.  

 

                             É importante destacar que se entende por raça a construção social forjada 

nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como 

harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado 

no século XVIII e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo 

raça é utilizado com freqüência nas relações sociais brasileiras, para 

                                                
12 Grupos organizados, com segmentos em todo o país, que têm como perspectiva o combate ao 

racismo no Brasil e a democratização do ensino. Para um melhor entendimento de o Movimento 
Negro ver os estudos de Luiz Alberto Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2000). 
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informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo 

de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o 

destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. 

(Parecer CNE/CP 03/2004) 

 

        De acordo com Silva (2004), o termo raça foi ressignificado pelo 

Movimento Negro que, em várias situações, o utiliza com um sentido político e de 

valorização do legado deixado pelos africanos. Afirma também que o emprego do 

termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações 

tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também 

devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de 

mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática. (Parecer 

CNE/CP 03/2004) 

        O termo etnia por sua vez, é usado para se referir ao pertencimento 

ancestral e étnico/racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade. Etnia pode 

ser definida como: 

 

                             Um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composto 

por pessoas conscientes, pelo menos de forma latente, de que têm origens 

e interesses comuns. Um grupo étnico não é mero agrupamento de 

pessoas ou de um setor da população, mas uma agregação consciente de 

pessoas unidas ou proximamente relacionadas por experiências 

compartilhadas. (Cashmore, 2000, p. 50).  

 

        Ou ainda, segundo Bobbio (1992), um grupo social cuja identidade se 

define pela comunidade de língua, cultura, tradições, monumentos históricos e 

territórios. (Bobbio 1992, p. 50) 

        Segundo Gomes (2005), esses militantes e intelectuais acreditam que 

substituir um termo pelo outro não resolve, na prática, o racismo que existe nem 

tampouco altera a compreensão intelectual do racismo no país. Por isso, ainda 
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adotam o termo raça, porém com um outro sentido e um outro significado. Muitos 

trabalham o termo raça atribuindo-lhes um significado político construído a partir da 

análise do tipo de racismo que existe no contexto brasileiro e considerando as 

dimensões histórico-culturais a que este nos remete, utilizando-se muitas vezes do 

termo étnico-racial, demonstrando que estão considerando uma multiplicidade de 

dimensões e questões que envolvem a história, a cultura e a vida dos negros no 

Brasil.   

        Pela forma com que brancos e negros são vistos e tratados no Brasil, a 

raça tem uma operacionalidade na cultura e na vida social de forma que, as 

características físicas são utilizadas por nós para identificar quem é branco e quem é 

negro no país e, mais ainda, são utilizados para discriminar e negar direitos e 

oportunidades: 

 

                             Neste contexto, podemos compreender que as raças são, na realidade, 

construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e 

de poder ao longo do processo histórico. Não significam de forma alguma 

um dado da natureza. É no contexto da cultura que aprendemos a enxergar 

as raças, portanto, aprendemos a ver os negros e brancos como diferentes 

na forma como somos educados e socializados a ponto dessas diferenças 

serem introjetadas na nossa forma de ser e ver o outro, na nossa 

subjetividade, nas relações sociais, de gênero entre outras. (Gomes, 2005, 

p. 49). 

  

        Isso tudo nós aprendemos na sociedade em que vivemos: na família, na 

escola, nos círculos de amizade, no trabalho, nos relacionamentos afetivos, no lazer, 

no esporte, na convivência cotidiana. 

        Ao utilizarmos as expressões raça e etnia, estamos em consonância com 

o pensamento de Gomes (1995), que compreende os aspectos étnicos mais no 

campo da cultura (língua, religião, valores) e aos aspectos raciais mais vinculados 

ao físico (cor de pele, traços físicos). Demos prioridade, nesse trabalho de pesquisa, 

ao uso do termo raça, por compreender que a discriminação no Brasil centra-se 
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principalmente, em aspectos físicos e não culturais, diferentemente do que ocorre 

em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos13.  

 

                             (...) os aspectos que se observam no racismo brasileiro não são apenas 

étnicos, como em outros países, mas são especialmente raciais, 

fenotípicos, de cor, contra a raça negra. A dimensão cultural e/ou religiosa 

não tem o mesmo peso que o critério cor. Porquanto os atributos físicos é 

que dão pertinência racial dos indivíduos e não a sua origem étnica. 

(Gomes, 1995, p. 50) 

 

        Diante disso, a reflexão consciente se torna um passo decisivo aliada à 

construção pela sociedade de formas, ações e políticas afirmativas na tentativa de 

criar oportunidades iguais para brancos, negros, índios ou quaisquer outros grupos, 

em todos os setores e segmentos da sociedade, com o objetivo de diminuir e quem 

sabe extinguir o racismo. 

        Lamentavelmente em nossa sociedade o racismo se fortalece e se 

solidifica à medida que negamos a sua existência. Pesquisas oficiais que comparam 

as condições de vida, emprego, saúde, escolaridade e outros índices de 

desenvolvimento humano, vividos por negros e brancos, apontam para a 

comprovação de que existe uma grande desigualdade racial em nosso país. 

        Henriques (2003), ao analisar os dados referentes à situação em que se 

encontram os negros no Brasil aponta para a gravidade dos dados apresentados e a 

necessidade urgente de adoção de políticas públicas, ditas de ação afirmativa, para 

romper com a inércia da desigualdade e, principalmente, a necessidade de uma 

política anti-racista que enfrente o desafio histórico de integrar as perspectivas 

universalistas e diferencialistas.  Segundo o autor: 

  
                                                
13 Os Estados Unidos desenvolveram um sistema birracial no qual uma pessoa é �branca� ou �preta�. 

O caso individual é resolvido não pela aparência física da pessoa, mas por sua ascendência. Na 
maioria dos estados, as leis desenvolveram uma definição funcional, (por exemplo, um avô negro tem 
um neto negro), seja por estatuto ou pela prática. (Skidmore, 1973, p. 34) 
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                             Os negros representam 45% da população brasileira, mas correspondem a 

cerca de 60% da população pobre e 69 % da população de extrema 

pobreza. Os brancos, por sua vez, são 54% da população total, mas 

somente 36% dos pobres e 31% dos extremamente pobres. Os diversos 

indicadores de renda e riqueza confirmam que nascer negro no Brasil 

implica maior probabilidade de crescer pobre... A intensa desigualdade 

racial, associada às formas usualmente sutis de manifestação de 

discriminação racial, impede o desenvolvimento das potencialidades e o 

progresso social da população negra... A evolução do diferencial da 

escolaridade, que é de 2,3 anos de estudo entre brancos e negros, expõe 

com nitidez a inércia desse padrão de discriminação racial e o processo de 

�naturalização da desigualdade�. (Henriques 2003, p.15) 

 

        O contexto apresentado nos remete à necessidade de uma reflexão 

sobre a importância do espaço escolar para as construções sociais, políticas, 

históricas e culturais produzidas nas relações sociais.  A escola é o espaço onde as 

relações sociais se efetivam, se perpetuam ou se transformam; portanto, é nela que 

se deve investir para a democratização desse espaço como um aliado na luta contra 

o racismo.  

        Pesquisas e denúncias de lideranças negras referem-se à escola como 

um ambiente hostil, indiferente e silencioso diante da gravidade da desigualdade 

racial na nossa sociedade. Pinto (1993), resumindo resultados de sua pesquisa 

refere-se à escola como um ambiente hostil ou pelo menos indiferente aos 

problemas de relacionamento racial que ocorrem tanto na instituição escolar quanto 

na sociedade. Este ambiente hostil tem sido detectado no currículo escolar, no 

material didático das diferentes disciplinas, nas relações entre alunos e nas relações 

entre professores e alunos. (Pinto, 1993, p. 26)  

        Mudar o contexto no qual a escola está inserida é o grande desafio que 

se apresenta. A construção de um espaço democrático, participativo, de construção 

social coletiva, priorizando o indivíduo, respeitando-o nas suas diferenças, com 

práticas pedagógicas e estratégias de promoção da igualdade racial no cotidiano, 

construindo uma identidade social e racial digna e positiva, rompendo os grilhões 



 43 

históricos da escravidão à qual a população negra ainda está acorrentada, é uma 

meta a ser alcançada. 

        Superar e romper com o mito da democracia racial à qual estamos 

acorrentados é o desafio a ser enfrentado. Um desafio que envolve muitos 

segmentos, mas que pode ser alicerçado na construção da identidade individual e 

coletiva de toda uma nação, com o objetivo de validar a afirmação de que a 

construção de uma identidade coletiva se fortalece na construção da identidade 

individual e vice-versa. A força da autodeclaração na construção de uma identidade 

individual positiva é o elemento gerador e motivador das transformações que se 

fazem necessárias para a construção da verdadeira democracia social e racial. 

        Muitas são as produções literárias e científicas que tentam agregar ao 

substantivo identidade uma concepção que consiga englobar toda a sua 

complexidade. Os dicionários lhe atribuem a definição de qualidade de idêntico, os 

caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado, profissão, 

sexo, etc... Muitos o classificam como sendo a priorização do ser biológico e 

individual sustentado por uma estrutura psíquica. Ou ainda, é um desdobramento 

pessoal, ou individual, e social, ou coletivo. 

        Os psicólogos sociais, preocupados em considerar o homem enquanto 

sujeito social, inserido num contexto sócio-histórico, foram os que primeiro adotaram 

o termo identidade. Ele perpassa áreas de conhecimento como a psicologia, a 

psicologia social, a sociologia, a antropologia e a filosofia. 

        Para Gomes (2005), ainda não foi possível encontrarmos uma resposta 

satisfatória ao questionamento do que é identidade. Segundo a autora, o uso 

responsável do termo necessita de uma sensibilidade às complexidades intrínsecas 

ao assunto e maior atenção à demanda de precisão e consistência na sua aplicação. 

Entretanto, constata que a enorme popularização do termo tem resultado em um 

efeito oposto, tornando o termo identidade ainda mais difuso e próximo de um clichê, 

encorajando, assim, um crescente uso mais relaxado e irresponsável do mesmo. 

(Gomes, 2005, p. 40)  

        Portanto, o uso dessa terminologia nos leva a uma concepção com 

múltiplas possibilidades que torna a sua compreensão muito mais dificultada. A 

complexidade do termo identidade e seus diversos usos tornam-se maiores ainda ao 
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agregarmos a ele adjetivos como social, pessoal, de gênero, étnica, profissional, 

negra, plural entre tantos outros. 

        A definição de si e a definição do outro sempre serviram para a 

preservação e defesa de si próprio ou do grupo, de seu espaço (físico ou social), do 

seu pertencimento, para manifestações e manipulações sociais, políticas, 

econômicas e culturais, para igualar e diferenciar, para unir e separar, para afirmar e 

negar.    

 

                             A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 

humanas. Qualquer grupo humano, através de seu sistema axiológico 

sempre selecionou alguns aspetos pertinentes de sua cultura para definir-

se em contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a 

definição dos outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a 

defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra inimigos 

externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, 

políticos, psicológicos, etc. (Munanga, 1994, p.177). 

   

        A identidade é o artifício que o ser humano usa para dar sentido de 

igualdade, incluindo a si e ao outro num coletivo. É um recurso utilizado para, a partir 

da autodefinição e da identidade atribuída, construir um coletivo. 

        O pertencimento a um determinado grupo de referência e a afirmação da 

identidade coletiva são elementos que fortalecem a construção da identidade 

individual e vice-versa. A busca por essa identidade, individual ou coletiva é a fonte 

do significado social.  

        A antropóloga Silvia Novaes (1993), ao analisar a identidade nos diz que 

a mesma só pode ser usada no plano do discurso e aparece como um recurso para 

a criação de um nós coletivo, como nós mulheres, nós homens, nós homossexuais, 

nós professores, nós negros. De acordo com a autora, esse nós se refere a uma 

identidade, no sentido de uma igualdade, que, na realidade, não pode ser verificada 

de maneira muito efetiva, mas que se torna um recurso indispensável ao sistema de 

representações que um grupo social qualquer terá condições de reivindicar para si 

um espaço social e político de atuação em uma situação de confronto: 
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                             É importante perceber que o conceito de identidade deve ser investigado e 

analisado não porque os antropólogos decretam sua importância 

(diferentemente do conceito de classe social, por exemplo), mas porque ele 

é um conceito vital para aos grupos sociais contemporâneos que o 

reivindicam. (Novaes, 1993, p.25) 

   

        A identidade, portanto, se refere ao modo de ser no mundo e com os 

outros. É de vital importância nas relações com o outro, com o grupo social e suas 

referências culturais. Ela se envolve com os níveis sociais, culturais, políticos, 

econômicos e históricos em cada sociedade. É uma construção no tempo e espaço. 

        Segundo Gomes (2005), a ênfase na identidade resulta também na 

ênfase da diferença. Para a autora, ao mesmo tempo em que a busca da identidade 

por parte de um grupo social evoca a diferença deste em relação à sociedade ou ao 

governo ou a outro grupo e instituição, ela possui um processo de elaboração e 

diminuição das diferenças internas do próprio grupo e dos vários grupos que forma. 

O trabalho envolvendo semelhanças e diferenças propicia a articulação entre poder 

e cultura. No domínio da cultura é que estes grupos resgatam sua autonomia e 

reafirmam sua diferença.  

        Do ponto de vista antropológico ou sociológico, a identidade não é algo 

inato. As identidades são todas construídas, não havendo, portanto uma essência, 

uma identidade natural, mas sim um conjunto de significados baseados na 

diversidade.  

        Para constituir-se como uma realidade, a identidade necessita de uma 

interação com o outro. É a partir da sua imagem, do seu eu e do olhar do outro que 

construímos nossa identidade seja ela pessoal ou social, portanto ela não pode ser 

construída isoladamente. Ela é feita de maneira continua e cotidiana, ao longo dos 

anos, durante toda a nossa vida, num diálogo interno e externo, com o eu e com o 

outro, num processo contínuo e em constantes transformações, com significados 

baseados na diversidade. 

        Para Cunha Jr. (2005), identidade é definida por uma síntese de diversos 

fatores sociais que fazem sentido para um determinado grupo social. Por sua vez, 

essa síntese não faz sentido e não é compreendida por outros, externos ao grupo 
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social. As identidades culturais têm significados diversos para os diversos grupos 

sociais e cabe a estes falarem das suas identidades: 

 

                             A identidade é um conjunto subjetivo de significados próprios aos grupos de 

mesma identidade. Não são os caracteres fenotípicos da raça biológica e 

nem os atributos e esta raça social que definem as identidades e sim um 

conjunto de práticas sociais e culturais... Também a experiência cultural 

não é estanque, comportando a associação de pessoas e povos de outros 

continentes. (Cunha Jr., 2005, p. 258) 

  

        A partir dessa concepção, o termo identidade é apresentado como um 

conjunto subjetivo de significados próprios aos grupos sociais de mesma identidade. 

É um fator importante na criação das relações e das referências culturais dos grupos 

sociais. Indica os traços culturais que se expressam de diferentes formas, e estão 

em constante processo de interação com o outro; daí, porque, estão em constante 

mudança, incorporando e ressignificando valores, ritos, costumes, etc... Afinal, são 

relações de fronteira, são relações com os �out-groups�. As relações de fronteira se 

dão também nas identidades étnico-raciais que só afirmam nas �interações com o 

outro�. Afirmam-se e reelaboram-se. Portanto, a identidade não se prende apenas ao 

nível cultural, ela também envolve o nível sócio - político e histórico de cada 

sociedade. 

        A construção da identidade é, portanto, um processo amplo e complexo 

que se realiza ao longo da vida e que possui dimensões pessoais e sociais que 

estão intimamente interligadas. Inseridos num contexto cultural e histórico, os 

indivíduos constroem as identidades, sejam elas de gênero, sexual, racial, de classe, 

profissional, de nacionalidade, entre outras. As múltiplas identidades construídas 

gradativamente, que se afirmam nas diferenças e que se constroem na vida social é 

o que constituem os sujeitos.  

 

                             A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo �imaginário ou fantasiado 

sobre sua unidade�. Ela permanece sempre incompleta, está sempre �em 
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processo�, sempre �sendo formada�... A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 

uma falta de inteireza que é �preenchida� a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (Hall, 

2001, p. 38) 

 

        Como sujeito social, é no âmbito da cultura e da história que definimos 

as identidades sociais. Para Gomes (2005): 

 

                             Assim, como em outros processos identitários, a identidade negra se 

constrói gradativamente, num movimento que envolve inúmeras variáveis, 

causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas no grupo 

social mais íntimo, no qual os contatos pessoais se estabelecem 

permeados por sanções e afetividades e onde se elaboram os primeiros 

ensaios de uma futura visão de mundo. Geralmente esse processo se inicia 

na família e vai criando ramificações e desdobramentos a partir de outras 

relações que o sujeito estabelece. (Gomes, 2005, p.43) 

 

        Enquanto sujeitos sociais, que se constituem nas diferentes e distintas 

identidades, refletir sobre a construção da identidade negra é também entendê-la 

como um processo pessoal e social que não podem ser separados, pois, estão 

intimamente interligados. Essa construção se efetiva como uma construção social, 

histórica cultural e plural. 

        Construir uma identidade negra positiva num país onde o padrão da 

branquitude se apresenta como uma realidade dura e esmagadora implica um 

desafio que vai além do simbólico e do subjetivo. Para Munanga (1994), é também 

considerá-la no seu sentido político como uma tomada de consciência de um 

segmento étnico/racial excluído da participação na sociedade, para a qual contribuiu 

economicamente, tanto com trabalho gratuito como escravo, e também 

culturalmente, em todos os tempos na história do Brasil. 

        A identidade do negro no Brasil construída em meio aos apelos da mídia 

e da sociedade como um todo, onde o padrão branco prevalece, mesmo com os 
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dados do último Censo do IBGE
14 apontando para 45% da população negra

15 

brasileira, é um enfrentamento que se faz necessário. 

        Numa sociedade onde prevalece a hegemonia branca, como um ideal a 

ser atingido, baseada em traços fenotípicos, onde marcas visíveis como cabelo, tom 

de pele, nariz, lábios, determinam diferenças que geram preconceito e 

discriminação, o silêncio em torno da questão racial é uma barreira a ser rompida. 

        Em estudos apresentados por Gomes (2003), são discutidas as 

particularidades e possíveis relações entre educação, cultura, identidade negra e 

formação de professores, tendo como enfoques principais a corporeidade e a 

estética. A autora apresenta uma reflexão em que as representações e as 

concepções sobre o corpo negro e o cabelo crespo, que nem sempre são vistos de 

maneira positiva, atuam como um suporte de construção da identidade negra. 

Segundo ela: 

 

                             A pesquisa revelou que, no processo de construção da identidade, o corpo 

pode ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo 

crespo como um forte ícone identitário.... Somos sujeitos corpóreos e 

usamos o nosso corpo como linguagem, como forma de comunicação. O 

corpo é uma linguagem e a cultura escolheu algumas de suas partes como 

principais veículos de comunicação. O cabelo é uma delas, uma vez que é 

um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo... Seu caráter 

universal atesta sua importância como símbolo identitário. (Gomes, 2003, 

p. 173-174) 

 

        Nesse contexto, a escola se apresenta como um espaço relevante, na 

qual também se desenvolve o tenso e tão importante processo de construção dessa 

identidade negra. Na pesquisa apresentada pela autora, as experiências relatadas 

por homens e mulheres negras entrevistados não se limitam ao espaço da família, 

das amizades, dos relacionamentos amorosos ou mesmo da militância (Gomes, 

2003, p. 173). 

                                                
14 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
15 Negros são os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda nas pesquisas dos censos 

nacionais. 
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        Enquanto espaço privilegiado, a escola é a instituição na qual 

aprendemos e compartilhamos não só os conteúdos e os saberes escolares, mas 

também valores, crenças, hábitos, preconceitos. É o lugar onde as diferenças 

individuais e sociais são percebidas, introjetadas ou transformadas. É onde 

encontramos o outro e com ele aprendemos e transformamos. É, sobretudo, o local 

onde no encontro com o outro, solidificamos e transformamos o nosso eu. 

        A despeito deste espaço privilegiado, Aquino (2003) nos aponta que: 

 

                             Escola é o lugar não só de acolhimento das diferenças humanas e sociais 

encarnadas na diversidade de sua clientela, mas fundamentalmente o lugar 

a partir do qual se engendram novas diferenças, se instauram novas 

demandas, se criam novas apreensões sobre o mundo já conhecido. Em 

outras palavras, escola é, por excelência, a instituição da alteridade, do 

estranhamento e da mestiçagem, marcas indeléveis da medida de 

transformabilidade da condição humana. (Aquino, 1998, p. 138). 

 

        Ainda, segundo Tomás Tadeu da Silva (1996), a escola é o espaço do 

avivamento das contradições. Um �espaço do contraditório� e como tal ela passa a 

ser vista como um dos espaços que podem interferir na construção da identidade 

negra e assume uma importância inegável. À medida que a escola lança um olhar 

para o negro e sua cultura ela tanto pode valorizar identidades e diferenças, quanto 

pode estigmatizá-las, discriminá-las, segregá-las e ainda pior, negá-las. Uma 

reflexão consciente e um olhar atento da sociedade faz-se necessários para o 

enfrentamento do desafio da construção positiva da identidade negra. Um olhar 

atento para a educação, para os educadores e para a escola. 

 

                             Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/ 

realidade social/ diversidade étnico-cultural é preciso que os (as) 

educadores (as) compreendam que o processo educacional também é 

formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a 

diversidade, a sexualidade, a cultura, as relações raciais, entre outras. E 

trabalhar com essas dimensões não significa transformá-las em conteúdos 

escolares ou temas transversais, mas ter a sensibilidade para perceber 

como esses processos constituintes da nossa formação humana se 
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manifesta na nossa vida e no próprio cotidiano escolar. (Gomes, 2005, p. 

147).   

         

        Os princípios propostos pela Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI, da UNESCO, preconizam como um dos seus quatro pilares para 

a �Educação do novo milênio� o �aprender a conviver� e, para tanto, a escola e o 

cotidiano escolar assumem um papel vital na constituição de nossa formação. Os 

conteúdos escolares e os temas transversais contidos nos PCNs
16  devem nortear 

ações que visem à busca pela construção das diferentes identidades responsáveis e 

solidárias, compromissadas com sua inserção em sue tempo e em seu espaço. 

         

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, aprovadas pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e 

homologadas pelo Ministério da Educação, asseguram a retomada e a 

atualização da educação humanista, quando prevêem uma organização 

escolar e curricular baseada em princípios estéticos, políticos e éticos. Ao 

fazê-lo, o documento reinterpreta os princípios propostos pela Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, da UNESCO, amparados 

no aprender a conhecer, no aprender a fazer, no aprender a conviver e no 

aprender a ser. A estética da sensibilidade, que supera a padronização e 

estimula a criatividade e o espírito inventivo, está presente no aprender a 

conhecer e no aprender a fazer, como dois momentos da mesma 

experiência humana, superando-se a falsa divisão entre teoria e prática. A 

política da igualdade, que consagra o Estado de Direito e a democracia, 

está corporificada no aprender a conviver, na construção de uma 

sociedade solidária através da ação cooperativa e não-individualista. A 

ética da identidade, exigida pelo desafio de uma educação voltada para a 

constituição de identidades responsáveis e solidárias, compromissadas 

com a inserção em seu tempo e em seu espaço, pressupõe o aprender a 

ser, objetivo máximo da ação que educa e não se limita apenas a transmitir 

conhecimentos prontos (Parâmetros Curriculares Nacionais- Ensino Médio 

- Ciências Humanas e suas Tecnologias, 2000, p.8). 

 

                                                
16 Parâmetros Curriculares Nacionais, documento do Ministério da Educação e Cultura que se destina 

às oito primeiras séries do Ensino Fundamental e às três séries do Ensino Médio, que propõe 

orientações gerais sobre o básico a ser ensinado e aprendido em cada etapa da escolarização, 

orientando o planejamento escolar, as ações de reorganização do currículo, adaptando-os à realidade 

escolar e de seus alunos.  
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        Os diferentes espaços e agentes que interferem no processo de rejeição, 

aceitação, significação e ressignificação da identidade negra, quer  seja na família, 

na escola, no trabalho, numa relação amorosa ou de amizade, na militância ou até 

mesmo no lugar que ocupa na sociedade, são locais privilegiados de construção 

positiva de sua identidade, onde a partir de sua própria diferença, a força da auto - 

definição  dá legitimidade ao ser negro. Possibilita a sua formação como indivíduo 

pleno, consciente, atento e sensível para com a construção da sua identidade e da 

identidade racial de outros negros.    

 

1.3 - Discriminação e preconceito: a cor do silêncio.  

 

        Conceituar termos ou expressões que abriguem uma gama de palavras 

com seu significado próprio, contextualizado no tempo e no espaço é nos remeter a 

estudiosos da palavra, da significação social e cultural, da representatividade no 

cotidiano e no meio em que é empregado. 

        Ao mencionarmos a palavra preconceito nos remetemos à definição de 

uma opinião pré-estabelecida, que é imposta pelo meio, época ou educação. Ela 

regula as relações de uma pessoa com a sociedade e, ao fazê-lo, permeia toda a 

sociedade, tornando-se uma espécie de mediador de todas as relações humanas. 

        Para Sant�Anna ( 2005), preconceito pode ser definido também como 

uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas 

estigmatizadas por estereótipos que, com base neles, as pessoas julgam umas às 

outras. Daí, se dizer que preconceito é um fenômeno psicológico que reside apenas 

na esfera da consciência ou afetividade dos indivíduos e que por si só não fere 

direitos (Sant�Ana, 2005, p. 62).  

        Segundo o Dicionário de Ciências Sociais (Silva, 1987), preconceito é 

uma atitude negativa desfavorável para com um grupo ou seus componentes 

individuais, sendo caracterizado por crenças estereotipadas
17

.  

                                                
17 Estereótipo é a prática do preconceito; é a sua manifestação comportamental que objetiva justificar 

uma suposta inferioridade, justificar a manutenção do status quo, legitimar, aceitar e justificar a 
dependência, a subordinação e a desigualdade (Sant� Ana, 2005). 
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        Para Chauí (1997), como a própria palavra indica, trata-se de uma idéia 

anterior ao trabalho de conceitualização realizado pelo pensamento. Suas marcas 

significativas são: 

 

                             - não se admira com a regularidade, a constância e a repetição das coisas 

ou, ao contrário, com a diferença e a singularidade delas; o preconceito 

exige que tudo seja familiar, próximo, compreensível imediatamente e 

transparente, não tolerando o complexo, o opaco, o ainda não 

compreendido; 

- exprime sentimentos de medo, angústia, insegurança diante do 

desconhecido e o conjura (ou esconjura), transformando tais sentimentos 

em idéias certas sobre as coisas, os fatos, e as pessoas, criando 

estereótipos, isto é, modelos gerais de coisas, fatos e pessoas por meio 

das quais julga tudo quanto ainda não haja visto; 

- propenso a reduzir o desconhecido ao já conhecido e imbatível, o 

preconceito é o obstáculo maior ao conhecimento e à transformação; 

ignorante, o preconceito é conservador. 

- é intrinsecamente contraditório; o preconceito ama o velho, mas deseja o 

novo; confia na aparência, mas teme que nem tudo que reluz seja ouro. 

(Chauí, 1997, p.118) 

 

        Ainda segundo a autora, a filosofia sempre combateu os preconceitos 

por considerá-los um obstáculo para o pensamento e para toda a ação ética e 

política. Entretanto, os preconceitos estão profundamente arraigados no senso 

comum social e nele se cristalizam, assim como nas práticas políticas: 

 

                              O preconceito é, pois, uma das armas mais potentes para o exercício da 

dominação, pois o dominado a deseja interiormente e não sabe viver sem 

ela porque ela se tornou a forma de segurança num mundo, enfim, 

tornado transparente. Tudo em seu devido lugar, com o devido respeito. 

(Chauí, 1997, p. 119) 

                     

        Os preconceitos são causa e conseqüência de realidades duras, 

historicamente construídas. São reinventados e reinstalados no imaginário social de 
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forma contínua. Atua tanto no nível das mentalidades quanto das situações 

concretas. É a realidade vivida. É o objetivo e o subjetivo. Os preconceitos atuam 

como filtros de nossa percepção, impregnados de emoções, modelando nosso ouvir, 

tocar, sentir, aflorando nossos sentimentos mais íntimos de medo, angustia, 

insegurança diante do novo, do desconhecido. 

  

                             Os preconceitos atuam como filtros de nossa percepção, fortemente 

impregnados de emoções, colorindo nosso olhar, modulando o ouvir, 

modelando o tocar, fazendo com que tenhamos uma percepção 

simplificada e enviesada da realidade. (Candau, 2003, p.17) 

  

        Eles estão enraizados em todas as culturas e é muito difícil erradicá-los. 

Ele permeia as relações que a cultura de um determinado grupo estabelece com 

outros, justificando muitas vezes o tratamento desigual e a discriminação de 

indivíduos ou grupos. 

        Aos poucos, os preconceitos vão se transformando em posições diante 

da vida, ao se espelharem nas relações interpessoais, carregando consigo outros 

subprodutos do modelo social vigente nas sociedades: os estereótipos, a 

discriminação, o racismo. 

        Segundo Gomes (2005), o preconceito é um julgamento negativo e 

prévio dos membros de um grupo racial de pertença, de etnia ou de uma religião ou 

de pessoas que ocupam outro papel social significativo. Esse julgamento prévio 

apresenta-se como característica principal a inflexibilidade, pois tende a ser mantido 

sem levar em conta os fatos que o contestem. Trata-se do conceito ou opinião 

formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ele 

inclui a relação entre pessoas e grupos humanos e também a concepção que o 

indivíduo tem de si mesmo e também do outro. 

        O preconceito é uma atitude e como tal não é inata. Ele é aprendido 

socialmente. Ninguém nasce preconceituoso, nenhuma criança nasce 

preconceituosa. Ela aprende a ser preconceituosa. 
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                             (...) todos nós cumprimos uma longa trajetória de socialização que se 

inicia na família, vizinhança, escola, igreja, círculo de amizades, e se 

prolonga até a inserção em instituições enquanto profissionais ou 

atuando em comunidades e movimentos sociais. Sendo assim, 

podemos considerar que os primeiros julgamentos raciais 

apresentados pelas crianças são frutos do seu contato com o mundo 

adulto. (Gomes, 2005, p. 54)  

                 

        O indivíduo ao aprender a ser preconceituoso, fecha-se numa 

determinada opinião, deixando de aceitar a opinião do outro, o outro lado dos fatos, 

sem conhecimento deles. O indivíduo assume uma posição dogmática que o impede 

de estar aberto a um conhecimento mais aprofundado da questão, de um novo olhar 

de si e do outro, de levá-lo a reavaliar suas posições.  

        Se o preconceito é fundamentalmente uma atitude, a discriminação 

refere-se a comportamentos e práticas sociais concretas. Discriminação refere-se a 

tratamento diferenciado.  

        Para a Psicologia, é um termo que admite diferentes aproximações, 

denota o ato de perceber, diferenciar, distinguir entre objetos ou realidades. 

        Nas Ciências Sociais, o termo discriminação já foi utilizado tanto como 

referência de tratamento favorável a determinados grupos sociais, a discriminação 

dita positiva, quanto em relação a processos de rejeição ou estigmatização. (Candau 

2003, p.17) 

        Atualmente, entende-se por discriminação o tratamento desfavorável 

dado habitualmente a certas categorias de pessoas ou grupos.  

 

                             Refere-se a processos de controle social que servem para manter a 

distância social entre determinados grupos, através de um conjunto de 

práticas, mais ou menos institucionalizadas, que favorecem a atribuição 

arbitrária de traços de inferioridade por motivos, em geral, independentes 

do comportamento real das pessoas que são objeto da discriminação. 

(Candau, 2003, p. 18) 
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        O Programa Nacional de Direitos Humanos18define como discriminação a 

conduta (ação ou omissão) que viola os direitos das pessoas com base em critérios 

injustificados e injustos, tais como a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e outros: 

 

                             A discriminação é algo que se assemelha à tradução na prática da 

manifestação, da materialização do racismo, do preconceito e do 

estereótipo. É uma ação, no sentido de deixar de fazer algo, que resulta em 

violação dos direitos. (PNDH, 1998, p. 15) 

 

        Partindo-se da conceituação dada à palavra discriminar que significa 

distinguir, diferenciar, discernir, a palavra discriminação racial pode ser considerada 

como a prática do racismo e a efetivação do preconceito.  

        Segundo Gomes (2005), enquanto o racismo e o preconceito encontram-

se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das 

crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam.  

         A autora faz um alerta para que tenhamos o cuidado de não considerar 

a discriminação como um produto direto do preconceito, pois esse pensamento 

encontra uma enorme aceitação no Brasil, ele está internalizado na sociedade 

brasileira, ele é o fruto do mito da democracia racial onde se afirma que �como não 

temos preconceito racial no Brasil, aqui não temos discriminação racial�. Aponta 

ainda que, segundo Maria Aparecida Teixeira (1992), neste modelo de preconceito 

causa discriminação, a ênfase recai sobre o indivíduo como portador de preconceito, 

como fonte que gera a discriminação. Faz ainda um alerta para um outro foco de 

análise, mostrando que a discriminação racial pode ser originada de outros 

processos sociais, políticos e psicológicos que vão além do preconceito 

desenvolvido pelo indivíduo. Estamos então, diante da distinção entre a 

discriminação provocada por interesse que tem como foco principal a noção de 

privilégio, ou seja, a continuidade e a conquista de privilégios de determinado grupo 

sobre o outro seriam os responsáveis pela sua perpetuação, independentemente do 

fato ser intencional ou apoiado em preconceito. (Gomes 2005, p. 55) 

                                                
18 Também conhecido como PNDH, foi adotado pelo Brasil em 13 de maio de 1996 e que se tornou 
um dos primeiros países do mundo a cumprir recomendações específicas da Conferência Mundial de 

Direitos Humanos. (Viena, 1993) 
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        Lopes (2005), afirma que as pessoas não herdam, geneticamente, idéias 

de racismo, sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes 

os desenvolvem com seus pares, na família, no trabalho, no grupo religioso, na 

escola. Da mesma forma, podem aprender a ser ou tornarem-se preconceituosos e 

discriminadores em relação a povos e a nações. O risco de tal fato é iminente e 

inegável. Construir uma nação livre, soberana e solidária, onde o exercício da 

cidadania não se constitua como privilégio de uns poucos, mas direito de todos, não 

é um simples chavão. Deve ser a meta de todos os indivíduos, a meta a ser 

perseguida por todos os segmentos sociais.  

        Nesse contexto, a escola como locus privilegiado desse embate assume 

papel de suma importância, tornando-se uma ferramenta de busca coletiva na (trans) 

formação consciente de indivíduos plenos, livres, solidários e que construam uma 

nação soberana onde o exercício da cidadania se constitua efetivamente num direito 

de todos: 

  

                             A escola, como parte integrante dessa sociedade que se sabe 

preconceituosa e discriminadora e que precisa reconhecer-se como tal, 

precisa estar comprometida com essa necessidade de mudança. Precisa 

tornar-se um verdadeiro espaço de aprendizagens onde as transformações 

devem ocorrer de modo planejado, construído coletivamente por todos os 

envolvidos, de modo consciente e compromissado. (Lopes, 2005, p. 189) 

 

        Os pilares da educação podem e devem tornar-se também os pilares da 

edificação de uma sociedade democrática, justa, solidária, soberana e acima de tudo 

construída por e para todos, independentemente de seu gênero, raça, sexo, 

nacionalidade e crenças religiosas. 

 

1.4 - A �democracia racial�: o mito de uma sociedade.  

           

        A problemática da discriminação racial na sociedade brasileira encontra 

profundas raízes históricas e está fortemente relacionada com os processos de 
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exclusão que afetam os grupos sociais marginalizados por motivos 

socioeconômicos. 

        Ao longo de seu processo histórico, político, social e cultural, a 

sociedade brasileira construiu ideologicamente um discurso que narra a existência 

de uma convivência racial pacífica e harmoniosa entre as três raças formadoras da 

sociedade brasileira, a negra, a indígena e a branca.   

        Segundo Gomes (1995), a democracia racial é uma corrente ideológica 

que pretende eliminar as distinções e desigualdades entre as três raças formadoras 

da sociedade brasileira, afirmando que existe igualdade entre elas. Desta forma, 

elimina-se o conflito, continuando-se a perpetuar os estereótipos e preconceitos, 

pois, desde o início do processo de colonização as diferentes raças foram se 

integrando de maneira cordial e disfarçada, levando-nos a imaginar que as 

diferentes posições hierárquicas entre elas devem-se ao empenho e à capacidade 

dos indivíduos. Esta idéia disseminou-se de tal forma no imaginário social, 

contribuindo para que essa mesma sociedade não se reconheça como 

discriminadora e hierarquizada, especialmente em relação ao negro: 

                             

                             A democracia racial atua como um campo fértil para a perpetuação dos 

estereótipos sobre o negro, reforçando as várias modalidades do 

pensamento racista brasileiro: ora a suposta inferioridade biológica do 

negro, ora a suposta inferioridade sociológica do negro, justificando e 

mantendo as desigualdades sociais. (Gomes, 1995, p.61)  

                   

        A harmonia racial entre brancos e negros foi construída ideologicamente 

pela sociedade brasileira ao longo de seu processo histórico, político, social e 

cultural de maneira velada e consentida, de forma que o discurso da democracia 

racial consegue desviar o olhar da população e até mesmo do próprio Estado das 

atrocidades cometidas aos negros no período da escravidão e ainda a seus 

descendentes, tornando-se um modo de impedi-los de agir de maneira eficaz na 

superação do racismo. 

         Outras vezes, mesmo quando as pessoas e o poder público tenham 

conhecimento das distorções presentes nos discursos da harmonia racial, o mito da 



 58 

democracia racial brasileira é utilizado como argumento político e ideológico com o 

único objetivo de se manterem impassíveis diante da desigualdade racial. 

        O mito da democracia racial passa a ser compreendido como uma 

narrativa capaz de falsear uma realidade, como uma corrente ideológica que 

pretende negar a desigualdade racial entre brancos e negros como fruto do racismo, 

afirmando que existe entre esses grupos uma situação de igualdade, de tratamento 

e de oportunidades. 

        Assim sendo, o mito pretende negar a existência de discriminação racial 

no Brasil e ainda, o que é mais agravante, perpetuar preconceitos, estereótipos e 

discriminações construídos sobre o grupo racial dos negros. 

        Ao adotarmos a afirmativa de que existe democracia racial no Brasil, 

somos levados a pensar que as desigualdades sociais, as posições hierárquicas 

desiguais entre as diferentes raças e/ ou grupos étnicos, são frutos da incapacidade 

inerente desses grupos raciais que estão em desvantagem na sociedade. 

        O discurso da democracia racial elege ainda alguns negros bem 

sucedidos para reforçá-lo e tornar sua lógica perversa, sendo comum ouvirmos a 

justificativa de que não existem racismo e desigualdades raciais no Brasil, tendo em 

vista que alguns negros ascenderam socialmente. 

        A elaboração teórica da democracia racial deu-se a partir da obra do 

sociólogo Gilberto Freire (1933)
19, Casa Grande e Senzala, que foi lido amplamente 

e traduzido da língua portuguesa para vários idiomas, difundindo assim suas idéias e 

interpretações. O autor tem sido apontado por diversos estudiosos como um dos 

principais teóricos que interpretou, sistematizou e divulgou o mito da democracia 

racial ao afirmar que, no Brasil, as três raças formadoras de nossa sociedade 

conviviam desde a escravidão, de maneira mais amistosa, quando comparadas a 

outras sociedades multirraciais e/ou de colonização escravista existentes no mundo.   

        Gilberto Freyre acreditava no caráter mais ameno do colonizador 

português para com as populações indígenas e negras por ele escravizadas, nas 

relações sociais, na cultura e nas relações afetivo-sexuais. Para ele a ligação entre o 

senhor (casa grande) e escravo (senzala) é a que teria contribuído para a afirmação 

da democracia racial.  

                                                
19 Ver também Alberto Torres, Alceu de Amoroso Lima, Oliveira Vianna, Paulo Prado. 
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        Segundo essa visão, a escravidão teria sido extremamente benigna, uma 

vez que Freyre (1933) via a profunda miscigenação de nossa sociedade como um 

motivo de orgulho do nosso caráter nacional, não considerando que a mesma foi 

construída a partir da dominação, colonização e violência, sobretudo, de uma 

profunda violência sexual dos homens brancos às mulheres negras e indígenas. 

(Gomes, 2005, p. 58) 

         O ideal de branqueamento, propagado como motivo de orgulho de 

caráter nacional por Freyre (1993), assim como os padrões da sociedade tradicional, 

contribuiu para que a realidade social se conformasse cada vez mais com esse 

ideário. Segundo Skidmore (1973), a maneira como ocorreu a miscigenação no país: 

 

                             A acreditar no retrato traçado por Freyre, confirmado por outras fontes, 

podemos admitir que homens brancos fossem pais de muitos mestiços, 

aumentando assim a proporção de crianças mais brancas da próxima 

geração. O ideal de branqueamento, assim como os padrões da sociedade 

tradicional, contribuiu para impedir que homens de pele escura se 

tornassem progenitores tão ativos quanto os brancos. Igualmente 

importante foi o fato de as mulheres negras escolherem companheiros 

mais claros. Assim, os privilégios dados aos homens brancos da classe 

superior (e até da classe baixa) pelo sistema de exploração sexual 

ajudaram a fazer com que a realidade se conformasse cada vez mais com 

o ideal de branqueamento. (Skidmore, 1973, p. 29)  

 

        A crença da democracia racial construiu no imaginário da população 

brasileira o mito de uma sociedade justa, harmoniosa, não preconceituosa, que não 

se reconhece racista e discriminatória. Dados estatísticos sobre as desigualdades 

raciais no mercado de trabalho, educação, saúde e condições de vida da população 

negra, revelam que de fato esta situação não existe.  

        Estudos realizados recentemente pelo IPEA20 , órgão do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, sob o título Desigualdade racial no Brasil 

evolução das condições de vida na década de 1990, de autoria de Ricardo 

Henriques (2001), evidencia a existência, recorrente e estável das desigualdades 

                                                
20 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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existentes entre brancos e negros, com os negros sempre em desvantagem, nas 

diferentes dimensões analisadas
21. 

        A imagem construída do Brasil como sendo um paraíso da democracia 

racial necessita urgentemente ser derrubada. Numa sociedade regida esteticamente 

por um paradigma branco, a clareza da pele persiste como uma marca simbólica de 

superioridade imaginária e que atua como estratégia de distinção e ascensão social. 

Romper com esse paradigma e desvelar esse mito de democracia racial é o desafio 

que se apresenta. 

        O enfrentamento do reconhecimento das diferenças como um dos 

elementos fundamentais de uma sociedade democrática é uma questão necessária 

e urgente. A escravidão imposta ao povo negro, não só deixou fincado na nossa 

história o racismo, mas deixou gravado no inconsciente coletivo da sociedade a falsa 

convicção da inferioridade do negro, manifestado sob a forma de um preconceito 

sutil, silencioso, disfarçado, camuflado, com vergonha de ser preconceito, negado.    

 

1.5 - Anemia falciforme: Um caso de saúde pública ou de educação? 

 

        O reconhecimento das diferenças como um dos elementos fundamentais 

de uma sociedade democrática, justa e igualitária vai muito além da necessidade de 

toda uma nação. Ele se faz urgente e inadiável e vai ao encontro do desafio de 

romper com o paradigma e desvelar o mito da democracia racial tão enraizada na 

nossa sociedade. 

        Faz-se necessária e vital a construção coletiva e consciente de uma 

nova nação, de uma nova sociedade, que se reconheça na igualdade pela diferença, 

que valoriza seu povo, suas origens e a sua cultura. Que encontra na escola o locus 

privilegiado para romper o mito da democracia racial.  

         A escola se apresenta nesse novo milênio como e espaço onde a 

educação se construa sobre pilares sólidos, sobre os quatro pilares que edifiquem o 

indivíduo na sua forma mais plena e justa e nossa sociedade mais soberana e 

democrática. 
                                                
21 Essas dimensões são: educação, pobreza, mercado de trabalho, trabalho infantil, condições 

habitacionais e consumo de bens duráveis. 
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        Muito além de romper barreiras, mitos, preconceitos e discriminação, a 

sociedade brasileira precisa reconhecer-se como preconceituosa e discriminadora. E 

a escola como parte integrante dessa sociedade precisa estar comprometida com 

essa necessidade urgente de mudanças e precisa tornar-se um espaço privilegiado 

de aprendizagens e transformações de modo consciente, planejado e construído 

coletivamente.  

        A esse novo desafio deve somar-se a implementação de políticas 

públicas que busquem a divulgação, prevenção, tratamento, acompanhamento, e 

difusão de informações relativas a uma doença genética e hereditária, que acomete 

a sociedade brasileira, muito pouco conhecida pelos seus membros e pela 

população por ela acometida: a anemia falciforme. Como o preconceito e a 

discriminação, a falta de informação torna-a um inimigo a ser combatido pela 

sociedade. 

        Desde muito cedo, nos é ensinado, através da história do nosso país, 

quer seja na escola ou na transmissão folclórica da cultura local, que o Brasil sofreu 

a forte influência do povo e da cultura africana, com o advento da escravidão. 

        Trazidos do continente africano para o trabalho nas lavouras das 

grandes fazendas em expansão em todo o território nacional, os escravos eram 

oriundos de uma terra marcada por uma história de subjugação com perda de 

território, de identidade étnica e cultural, de degradação da condição humana. A 

diáspora africana
22, desencadeada pelo escravismo e mantida por três séculos, 

aliada aos processos recentes de emigração em decorrência de tiranias instaladas 

no continente africano é, na atualidade, o símbolo de inserção desigual dos 

descendentes de africanos nas Américas e na Europa. (Kikuchi, 2003, p. 127) 

        Retirados compulsoriamente do continente africano, os negros que 

chegaram ao Brasil pertenciam a vários grupos étnicos que viviam num meio 

ambiente diversificado, com usos e costumes distintos. Aqui em terras brasileiras 

foram espalhados por várias regiões do país, reunidos em várias etnias sob o 

mesmo espaço. As diferentes etnias foram culturalmente diluídas, resultando num 

conjunto populacional único, denominado de negro. 

                                                
22 Diáspora significa dispersão de pessoas por regiões alheias. A diáspora africana constitui-se no 
conjunto de comunidades de afro-descendentes em diferentes continentes. 
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        As relações sociais e raciais mantidas entre os diferentes grupos 

presentes na sociedade brasileira com o entrecruzamento de diferentes raças, 

possibilitaram o aparecimento e ascensão social do mestiço, no caso, o mulato, 

tendo em vista as relações sexuais mantidas pelo senhor e a escrava 23.  

        Os navios negreiros trouxeram para o Brasil além do povo sofrido do 

continente africano sua cultura e também sua herança biológica. A anemia 

falciforme, doença genética mais antiga da humanidade, visto que afeta 

majoritariamente os descendentes de africanos, é fruto desta herança. A 

miscigenação ocorrida entre os diferentes grupos étnicos contribuiu e contribui ainda 

para o aumento da incidência de portadores da doença.   

        A anemia falciforme, expressão clínica da homozigose do gene da 

hemoglobina S, é uma anomalia genética e hereditária, causada por anormalidade 

de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis pela retirada do 

oxigênio dos pulmões, transportando-o para os tecidos. Esses glóbulos vermelhos 

perdem a forma discóide, enrijecem-se e deformam-se, tomando o formato de 

�foice�. Os glóbulos deformados, alongados, nem sempre conseguem passar através 

de pequenos vasos, bloqueando-os e impedindo a circulação do sangue nas áreas 

ao redor. Como resultado causa dano ao tecido circunvizinho. Com a diminuição da 

circulação, ocorrem lesões nos órgãos atingidos, provocando dor, destruição dos 

glóbulos, icterícia, e anemia.  

 

                             A alteração genética que determina a anemia falciforme é decorrente de 

mutação dos genes ocorrida há milhares de anos, predominantemente no 

continente africano, onde houve mutações independentes que atingiram os 

povos do grupo lingüístico bantu e os grupos étnicos benins e Senegal. 

Vários pesquisadores associam a mutação genética à resposta do 

organismo à agressão aos glóbulos vermelhos pelo Plasmoduin falciparum, 

agente etiológico da malária. Esta hipótese é sustentada sob dois pontos 

de vista: a milenar e alta prevalência da malária nessas regiões e o fato 

dos portadores do traço falciforme terem adquirido resistência à malária 

(Kikuchi, 2003, p.128).  

                                                
23 O senhor mantinha ralações sexuais com a escrava e generosamente deixava seus bens como 
herança para o mestiço, seu filho com a escrava. Desta forma, os filhos destas relações tornavam-se 
herdeiros do patrimônio desses senhores. 
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        Embora haja uma maior incidência na raça negra, os brancos, 

particularmente os que são provenientes de países do Mediterrâneo, como a Grécia 

e Itália, do Oriente Médio e da Índia também apresentam a doença, uma vez que a 

anemia falciforme protege contra a malária, doença considerada grave e comum nos 

países de clima quente.  

        A hemoglobina normal é chamada de A e os indivíduos normais de AA, 

uma vez que recebem o gene sadio do pai e da mãe. A hemoglobina anormal é 

chamada de S e os indivíduos podem receber de um dos pais a hemoglobina A e de 

outro a hemoglobina S, chamado de traço falcêmico, representado por AS, ou ainda, 

receber de ambos os pais a hemoglobina S, tornando-se SS, doente com anemia 

falciforme. 

        O portador do traço falciforme
24 não é doente, portanto, geralmente é 

assintomático, descoberto somente quando se faz um estudo familiar.  Entretanto, os 

pais portadores do traço falcêmico poderão gerar filhos com o traço falciforme ou 

com a anemia falciforme. 

        Como a condição de portador do traço falciforme não apresenta 

sintomatologia, muitas pessoas não estão cientes de que o possuem. Eles podem 

ter filhos com anemia falciforme, assim como portadores de traço falciforme ou ainda 

indivíduos normais, daí a importância de esclarecimentos sobre essa doença, além 

de aconselhamento genético. 

        No Brasil, a anemia falciforme é a doença hereditária de maior 

prevalência, afetando cerca de 1% a 3% da população negra, sendo também 

observada, em decorrência da alta taxa de miscigenação, em parcela cada vez mais 

significativa da população. (Paiva e Silva, 1993) 

        A falcização das hemácias por ela determinada, além de causar anemia 

hemolítica crônica, provoca obstrução dos vasos sanguíneos, com crises de dor, 

enfartamento e necrose em diversos órgãos, como ossos e articulações, baço, 

pulmões, rins e outros.  

                                                
24 O portador do traço falciforme não é doente, entretanto é transmissor do gene S. 
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        Conforme afirma Kikuchi (2003), a fisiopatologia da anemia falciforme é 

explicada por mais de 40 anos de produção científica, entretanto a cura ainda não foi 

descoberta e a doença continua sendo ignorada pelos profissionais da saúde, pelos 

doentes e pela população em geral, necessitando-se urgentemente de políticas 

públicas que rompam as barreiras restritas dos campos de pesquisas. 

        A literatura médica aponta o agravante do diagnóstico tardio nos 

portadores dessa doença congênita. Para os que conseguem atravessar a barreira 

seletiva da infância
25, a doença só é reconhecida na adolescência ou no início da 

idade adulta.  

        Dados da produção científica demonstram que o diagnóstico precoce, 

sobretudo ao nascimento, e o tratamento adequado melhora sobremaneira a taxa de 

sobrevivência e a qualidade de vida dos doentes (Paiva e Silva, 1993).   

        No Brasil, a triagem neonatal está implantada há alguns anos para dois 

tipos de doenças: o hipotiroidismo congênito e a fenilcetonúria
26. Em 2001 o 

Governo Federal incluiu nessa triagem a eletrosforese da hemoglobina, exame que 

detecta a presença da anemia falciforme.  

        Segundo Kikuchi (1994), o portador da anemia falciforme apresenta os 

seguintes sintomas: 

 Crises dolorosas: ossos, músculos e articulações, em razão da vaso-

oclusão com redução de fluxo de sangue e oxigênio nos tecidos e 

órgãos. 

 Palidez e cansaço, devido à redução do oxigênio circulante. 

 Icterícia pelo excesso de bilirrubina no sistema circulatório, resultantes 

da destruição rápida das hemácias.   

 Nas crianças, pode haver inchaço muito doloroso nas mãos e pés, pela 

inflamação dos tecidos moles que envolvem as articulações do punho, 

tornozelo, dedos e artelhos. 

                                                
25 O período crítico da doença é entre os 6 meses e os 3 anos, época  em que pelas suas 

características imunológicas, o paciente é predominantemente sensível às septicemias fulminantes 

por bactérias encapsuladas.     
26 Nos hospitais públicos e privados do país é realizado obrigatoriamente o �Teste do Pezinho�, como 

é popularmente conhecido. 
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 Seqüestro esplênico: palidez intensa, aumento do baço, desmaio pela 

retenção de grande volume de sangue no baço. 

 Retardo do crescimento e da maturação sexual, pela presença da 

anemia, infecções e interferência na produção hormonal. 

 Úlcera, sobretudo nas pernas, que têm início na adolescência e 

tendem a se tornar crônicas em razão da viscosidade do sangue e da 

má circulação periférica. (Kikuchi, 1994, p.2) 

         

        A sintomatologia da doença nos remete a uma reflexão das limitações 

humanas, sociais, econômicas e de cidadania a que estão submetidos esses 

pacientes. Além do acompanhamento clínico adequado, podemos nos questionar 

sobre a qualidade de vida que são oferecidas a eles.  

        Clinicamente ao se afirmar que o portador da anemia falciforme pode 

levar uma vida normal, desde que com orientação e acompanhamento médico 

adequado, eficaz, constante e ininterrupto e com alguns cuidados, nos deparamos 

com uma situação ideal, mas diversa daquela levada pela maioria dos portadores da 

anemia falciforme. 

         A baixa escolaridade apontada em pesquisas recentes27 demonstra que, 

o acesso e a permanência da criança em idade escolar nas escolas, são fatores que 

interferem posteriormente na atuação profissional e de acesso ao mercado de 

trabalho na idade adulta, favorecendo os altos índices de desinformação e de baixo 

nível econômico ao portador da doença falciforme. 

        Segundo informações do Ministério da Saúde, cada paciente portador da 

anemia falciforme necessita manter boa saúde, dieta adequada e balanceada, 

repouso suficiente, exercícios moderados que não levem à fadiga, evitar estresse, 

prevenir infecções, cortes, pancadas, cuidados especiais com a pele e higiene, 

dentes bem cuidados, ingestão maior de líquidos, medicamentos para a dor, 

antibióticos, transfusões de sangue, apoio especializado psicológico, social e de 

aconselhamento genético.      

                                                
27 Dadas as freqüentes crises de dor que a doença provoca, o período de repouso exigido em cada 

uma delas e a necessidade de internação hospitalar, que em média varia de 5 a 10 dias nas 

situações mais simples, a evasão escolar e a dificuldade de aprendizagem se constituem em fatores 

relevantes e que necessitam ser combatidos.  
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        A interferência da doença assume, pois, um papel preocupante se 

levarmos em conta essa sintomatologia e as relações sociais destes portadores, 

quer seja sua atuação profissional, familiar, de escolaridade, social e econômica. As 

constantes crises crônicas a que são acometidas, aliadas à falta de informação da 

população, dos serviços de saúde com situações precárias, políticas de 

aconselhamento e acompanhamento genético, nível sócio econômico baixo, 

interferência da doença na vida afetivo�sexual, atitudes discriminatórias por parte da 

sociedade, geram um quadro de descaso e exclusão que necessita urgentemente de 

ações políticas. 

        Faz-se necessário mobilizar vontades para a ação. A adoção de políticas 

a nível nacional e regional para a difusão de informações, elaboração de material 

informativo e educativo, capacitação técnica, adoção de garantia de acesso 

universal ao diagnóstico neonatal como forma de identificar precocemente os 

portadores da anemia falciforme e do traço falciforme são mecanismos que precisam 

ser urgentemente implementados. 

        A implantação de programas de diagnóstico precoce e de orientação 

médica, genética, social e psicológica dos doentes com anemia falciforme, assim 

como o aconselhamento genético de casais heterozigotos com o traço falciforme, 

modificará favoravelmente a dura realidade vivida pelos portadores dessa doença e 

os que vierem a tê-la. 

        Além dos programas preventivos, de aconselhamento e 

acompanhamento aos pacientes e portadores da anemia falciforme e do traço 

falciforme, acreditamos que, programas educativos e informativos devem ser 

implementados em nível nacional, com apoio da mídia, em parceria com as áreas da 

saúde e educação com o objetivo de divulgação da doença a toda a sociedade 

brasileira, como um direito inquestionável e um respeito declarado. 

        A escola enquanto locus privilegiado e que recebe uma comunidade 

diversificada e que tem uma função social indiscutível, necessita urgentemente de 

políticas públicas e ações afirmativas que incluam programas de informação e 

divulgação, com o objetivo de levar a toda a comunidade escolar o conhecimento a 

respeito da doença, seu tratamento, acompanhamento e aconselhamento, visando à 

melhoria da qualidade de vida dos portadores da anemia falciforme, sua adequada 

inserção profissional, social, econômica e de cidadania.  



 67 

        A ciência, aliada e parceira da educação, de ações afirmativas e de 

políticas públicas claras e objetivas, com direcionamento e metodologias definidas, 

podem eliminar as barreiras da desinformação que acometem toda uma sociedade, 

não só a população que carrega a herança genética da anemia falciforme. 

        Quando situamos a escola como um locus privilegiado, estamos na 

realidade alocando a ela um papel muito mais relevante do que o pedagógico, o 

cultural e o social. A função social da escola, defendida por estudiosos, vai além dos 

muros que a rodeiam. Ela encontra-se irradiada num movimento espiralado e infinito, 

contínuo constante, inacabado, que se renova, em constante construção e 

transformação, que alcança todos os espaços, públicos ou privados, bastando para 

isso simplesmente abrir a janela e deixar o vento entrar.  

    

 

 

 

II - DA LEI DO VENTRE LIVRE À LEI 10.639/2003: OS CAMINHOS DA 

LEGALIDADE E DA REALIDADE 

 

 

 

        Em terras marcadas pela beleza tropical do seu povo nativo, suas matas 

verdejantes e da riqueza de seu solo e de seus rios, aportou a esquadra portuguesa 

de Pedro Álvares Cabral, em 22 de Abril de 1500. Vindos de terras distantes, esses 

colonizadores trouxeram na bagagem das naus a cultura e o conhecimento ocidental 

e, nos porões de seus navios negreiros, uma história de subjugação com perda de 

território, de identidade étnica, racial e cultural e de degradação da condição 

humana. 

        Os grilhões que mantiveram dominados, excluídos e marginalizados os 

negros trazidos do continente africano tolheram sua liberdade, anularam sua 
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identidade cultural e social, mas, principalmente, determinaram a construção de 

nossa identidade nacional.   

        A Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871, que 

dava a liberdade aos escravos nascidos a partir dela, foi antecessora da Lei do 

Sexagenário 
28 e da Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888 e que, 

oficialmente terminava com a escravidão no Brasil.  

        A realidade contemplada no texto legal não foi a mesma verificada por 

aqueles que deveriam ser beneficiados. A abolição da escravidão no Brasil não 

livrou os ex-escravos e/ou os afro-brasileiros da discriminação social, racial, 

econômica política e cultural em que vivem até os dias de hoje. 

        As lutas travadas após a abolição mostram uma realidade que se faz 

presente nos dias de hoje, decorridos quase 200 anos da promulgação da Lei Áurea. 

Nos momentos seguintes à abolição, os ex-escravos e os afro-brasileiros 

perceberam rapidamente que tinham de criar técnicas sociais para melhorar a sua 

posição social e superar a condição de excluídos e marginalizados. A valorização da 

educação formal foi, e ainda é uma das várias técnicas sociais empregadas pelos 

negros para mudar de status. A escola passou a ser valorizada pelos negros e a 

aprendizagem escolar passou a ser considerada como um bem supremo, uma 

espécie de porta aberta da sociedade moderna. 

        O período pós-abolicionista trouxe para a sociedade brasileira uma 

rápida e crescente transformação, acompanhada do movimento que se verificava em 

todo o mundo. Seguindo as tendências mundiais, o século XX foi marcado pela 

construção de uma nova ordem social, onde o foco é a divisão de responsabilidades 

sociais entre homens e mulheres na preservação da vida e da civilização num 

sistema não mais promotor de desigualdades, que considera a igualdade na 

diferença e que busca uma sociedade justa, igualitária e democrática.    

        Nesse momento, faz-se necessária uma reflexão entre a legalidade dos 

textos que norteiam os princípios contidos na Carta Magna e a realidade vivida no 

cotidiano da sociedade brasileira. Diante do contido no artigo 3 º, inciso IV que 

                                                
28 A Lei do Sexagenário, também conhecida por Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 1885 e 
dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, desde que seus donos fossem 
indenizados. Essa lei não chegou a beneficiar os escravos uma vez que, dadas às condições de 

maus-tratos em que viviam poucos conseguiam chegar a tal idade.  
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garante a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, o questionamento se reporta 

para, a que tipo de promoção do bem de todos  o texto legal se refere. 

        O contexto da conquista e dominação a que fomos submetidos revela 

que a apropriação sexual das mulheres, no início as indígenas e posteriormente as 

negras, é o que sustenta e reforça o imaginário social na construção das relações de 

poder entre gênero e raça e, principalmente, no cruzamento delas: 

 

                             No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos 

senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas, e a 

miscigenação daí resultante estão na origem de todas as construções de 

nossa identidade nacional, estruturando o decantado mito da democracia 

racial latino-americana, que no Brasil chegou até as últimas 

conseqüências. Essa violência sexual colonial é também o cimento de 

todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades, 

configurando aquilo que Ângela Gillian (1996) define como a grande teoria 

do esperma em nossa formação nacional através do qual: o papel da 

mulher negra é negado na formação da cultura nacional; a desigualdade 

entre homens e mulheres é erotizada; e a violência sexual contra as 

mulheres negras foi convertida em um romance. (Carneiro, 2003, p.49) 

 

        O mito da fragilidade feminina que foi alimentado pela cultura ocidental e 

que, historicamente é remanescente do período colonial, se mantém vivo no 

imaginário social das relações de gênero segundo a cor ou a raça instituída no 

período da escravidão. As mulheres negras não se consideram parte desse mito, 

uma vez que nunca foram tratadas como frágeis. Trabalhando como escravas nas 

lavouras, nas ruas como quituteiras, ou de empregadas domésticas e de babás de 

mulheres brancas, a dita fragilidade da mulher nunca foi sentida ou reconhecida por 

elas ou pela sociedade. O mito da doçura e da fragilidade também tem cor: é branca, 

de cabelos loiros e lisos e olhos azuis. A opressão feminina sofrida pela mulher 

branca não foi e não é a sentida pela mulher negra. 

 

                             Nós mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 

provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse 
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mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um 

contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas 

nas lavouras, nas ruas, como vendedoras, quituteiras, 

prostitutas....Mulheres que não entenderam nada quando as feministas 

disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos 

parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a 

serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. Hoje, 

empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas 

tipo exportação. (Carneiro, 2003, p. 50)  

 

        Há que se mencionar o papel da mulata na sociedade brasileira, 

erotizada através da literatura brasileira e que assume um papel estereotipado por 

reunir peculiaridades físicas da mulher branca e da mulher negra. Teófilo de Queiroz 

Junior (1975) aponta que, graças a seus encantos físicos a mulata foi avaliada 

através de critérios opostos de apreciação e que permanecem no imaginário social: 

 

                             Por reunir peculiaridades físicas da branca e da negra, a mulata constituiu-

se num tipo de beleza sui generis: a de mulher branca, com acréscimo 

dessa pontinha de fogo, dessa lascívia atraente que lhe dá o sangue negro, 

segundo consta. Passou desde logo, a ser exaltada por sua beleza e, ao 

mesmo tempo, tornou-se cobiçada por seus atrativos sexuais, os quais 

tanto a comprometiam... No quadro em que foi descrita, a figura da mulata 

foi sendo delineada, à medida que os aspectos desfavoráveis de sua 

caracterização se consolidavam, pois a escravidão, que lhe deu origem e 

lhe imprimiu características sociais, não poupou a mulata aos efeitos 

persistentes de certas desvantagens resultantes das condições que 

revestiram a libertação dos escravos. (Queirós Júnior, 1995, p. 29-30) 

 

        Essa discussão tem de vir à tona quando falamos das relações de poder, 

de gênero, raça e, principalmente, nos processos de discriminação múltipla; quando 

falamos de desigualdades, discriminação, preconceito, democracia racial.  Pensar a 

legalidade é ver, ouvir, sentir e agir na realidade.  É experimentar o caminho 

percorrido desde o descobrimento e ousar viver o marco da Lei 10639/2003.   

 

2.1 - A Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea: nasce uma esperança na legalidade.        
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        A chegada dos portugueses ao Brasil foi o marco da entrada em nossas 

terras de uma cultura ocidental maquiada pelos poetas e pintores que retratavam o 

descobrimento com cores singelas e poemas que enalteciam o grande feito. Os 

colonizadores portugueses trouxeram em suas caravelas a saga da subjugação por 

meio da qual, em contextos de conquista e de dominação, perpetuaram a vitória do 

dominador sobre o dominado.  Estes conquistadores impuseram aos conquistados 

uma forma de escravidão, registrada historicamente, a partir da relação de força 

entre conquistadores e conquistados, com a imposição da condição servil dos 

primeiros sobre os segundos.  

        A escravidão que ocorreu aqui, como também a ocorrida em outras 

terras das Américas, foi marcada pela subjugação de um povo em razão da cor de 

sua pele, conjugados a fatores socioeconômicos do capitalismo mercantil. 

Inicialmente o alvo dessa escravidão foram os indígenas que, utilizados para o 

trabalho, foram deixados de lado com o fortalecimento lucrativo do tráfico negreiro.  

        Conforme aponta Rufino (2003) o Brasil foi o último país do mundo a 

abolir a escravidão e o penúltimo a interromper o tráfico de seres humanos, sendo 

também o que mais recebeu escravos, oriundos do Continente Africano, entre todos 

os países das Américas do Norte, Sul e Central com números alarmantes: dos quase 

dez milhões de pessoas forçados a vir para as Américas, 3,6 milhões foram trazidas 

para o nosso país. 

        Com o fortalecimento econômico do ciclo da cana � de - açúcar, o tráfico 

de escravos consolidou-se e foram criadas grandes estruturas de controle, tanto na 

administração da colônia quanto dos senhores de escravos. Como a condição de 

escravo era simplesmente determinada pelas características raciais dos subjugados, 

eram praticamente impossíveis a fuga e a inserção social do negro. A cor da pele 

tornou-se um fator determinante no prolongamento e manutenção da escravidão por 

mais de três séculos. 

        Aos ideais abolicionistas que se fortaleceram após a Proclamação da 

Independência em 1822, somaram-se as medidas do governo da Inglaterra, a partir 

de 1815, proibindo o tráfico de escravos entre a África e os países da América, uma 

vez que sentiam a necessidade de ampliar os mercados com a produção em massa 
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dos produtos manufaturados, oriundos da Revolução Industrial. Em 1831, o Brasil 

começa a implantar medidas para a restrição ao tráfico de escravos, atendendo a 

uma exigência da Inglaterra para reconhecer a nossa Independência, sendo que 

somente em 1850, a repressão oficial tomou corpo. A abolição dos escravos pelos 

Estados Unidos em 1865 e a Guerra do Paraguai, de 1865 a 1870, também foram 

importantes no cenário da abolição no nosso país somados a esforços dos 

abolicionistas. 

        Em 28 de setembro de 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, por 

iniciativa do Visconde de Rio Branco e estabelecia que, os filhos de escravos 

nascidos a partir daquela data seriam pessoas livres. Ela, entretanto, dava aos 

senhores de escravos a tutela dos libertos até os 21 anos de idade, o que, na 

prática, representava a manutenção da condição servil. Essa lei não teve valor uma 

vez que, com a abolição acontecendo em 1888, nenhuma pessoa chegou a ser 

beneficiada por ela, ou seja, a legalidade não atendeu às necessidades reais do 

povo escravizado: a liberdade e a reparação de tamanha atrocidade.  

        O movimento abolicionista ganhou corpo a partir de 1880, com o 

engajamento no movimento de importantes personalidades políticas e da vida 

pública, dentre eles Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Luís 

Gama e Silva Jardim.  

        Em 1885, novamente o texto legal não se tornou uma realidade, com a 

promulgação da chamada Lei do Sexagenário, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que dava 

liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade, desde que os proprietários 

fossem indenizados. Como a Lei do Ventre Livre, os resultados da nova lei foram 

restritos, uma vez que, dada as condições de maus tratos recebidas dos senhores 

de escravos, poucos cativos conseguiam atingir tal idade. 

        Decorridos mais de trezentos anos de escravidão, uma nova lei é 

promulgada, colocando, pelo menos oficialmente, um fim à escravidão. Em de maio 

de 1888, a Princesa Isabel sanciona a Lei Áurea, Lei n º 3353 de 13 de maio de 

1888, cujo texto diz o seguinte: 

                          

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o 

Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que, a 

Assembléia Geral decretou e ela sancionou a Lei seguinte: 
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Artigo 1º - É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no 

Brasil. 

Artigo 2º - Fica instituído o Estatuto da Igualdade Racial destinado à 

efetivação da igualdade de oportunidades e condições aos afro-brasileiros 

e à defesa dos direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difusos e ao 

combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica e racial. 

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. (Lei 3353 de 

13/05/1888) 

 

        Novamente, ao texto legal soma-se a necessidade da realidade não 

atendida. O único artigo que pôs fim, formalmente, ao modelo escravocrata em 

nosso país, não impediu a formação de outra escravidão. Mesmo acreditando que 

isso não fosse possível, tamanha a crueldade imposta aos negros escravizados, o 

dia seguinte da promulgação da lei trouxe uma outra escravidão ainda mais trágica e 

perversa. Deixados à própria sorte, conforme expressão de Florestan Fernandes 

(1978), e sem capital social29 os escravos libertos perceberam que a luta pela 

liberdade fora apenas o primeiro passo para a obtenção da igualdade ou, para a 

igualdade racial: 

 

                             (...) sem um conjunto de relacionamentos sociais influentes que uma família 

ou um indivíduo tem para a sua manutenção e reprodução, logo os ex - 

escravos perceberam que a luta pela liberdade fora apenas o primeiro 

passo para a obtenção da igualdade ou, se quiser, para a igualdade racial, 

pois o racismo não só permanecia como inércia ideológica, como também 

orientava fortemente a sociedade brasileira no pós - abolição. Tornou-se 

necessário lutar pela segunda abolição (Bastide e Fernandes, 1959; 

Fernandes, 1978) e os negros perceberam rapidamente que tinham que 

criar técnicas sociais para melhorar a sua posição social e/ou obter 

mobilidade social vertical, visando recuperar a condição de excluídos ou 

miseráveis. (Fernandes, 1978, p. 21) 

         

                                                
29 Segundo Bourdieu (1998), o capital social é o conjunto de recursos atuais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de intercâmbio e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação de um grupo, como conjunto de agentes que não 

somente são dotados de propriedades comuns (passiveis de serem percebidas pelo observador, 

pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. 

(Bourdieu, 1998, p.67) 
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        O dia seguinte da Lei Áurea traz, ainda nos dias de hoje, uma triste 

realidade aos milhões de brasileiros negros que ainda vivem em estado de exclusão 

e miséria no Brasil, conforme aponta Henriques (2002): 

 

                             Os negros, em 1999, representam 45% da população brasileira, mas são 

os 64% da população pobre e 69% da população indigente
30. Os brancos, 

por sua vez, correspondem a 54% da população total, mas somente 36% 

dos pobres e 31% dos indigentes. Ocorre que dos 53 milhões de brasileiros 

pobres, 19 milhões são brancos, 30,1 milhões pardos e 3,6 milhões pretos. 

Entre os 22 milhões de indigentes temos 6,8 milhões de brancos, 13,6 

milhões de pardos e 1,5 milhões de pretos. (Henriques, 2002, p.23) 

 

        Um outro dado alarmante é o disposto no Art. 2 º da Lei Áurea: 

 

                             Artigo 2º - Fica instituído o Estatuto da Igualdade Racial destinado à 

efetivação da igualdade de oportunidades e condições aos afro-brasileiros 

e à defesa dos direitos étnico-raciais individuais, coletivos e difusos e ao 

combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica e racial. 

(Lei 3353 de 13/05/1888) 

 

        Ao promulgar a Lei Áurea, a Princesa Imperial Regente, instituía o 

Estatuto da Igualdade Racial destinado à efetivação de oportunidades e condições e 

aos afro-brasileiros. O texto legal mais uma vez tornava-se formal. A prática 

demonstrou que, decorridos mais de 100 anos, a realidade pouco ou em nada se 

modificou.  

        Em 03 de Novembro de 2002, o Congresso Nacional aprovava o 

Substitutivo adotado pela Comissão Especial do Senado Federal ao Projeto de Lei n 

º 3198/2000 de autoria do Senador Paulo Paim, que institui o Estatuto da Igualdade 

Racial, para entrar em vigor noventa dias após a sua publicação.  Aprova o Estatuto, 

118 anos após a Lei 3353 e o que dispunha seu artigo 2 º, que não fora revogado. 

                                                
30 A linha da pobreza é calculada como múltiplo da linha da indigência, considerando os gastos com 

alimentação como parte dos gastos totais mínimos, referentes, entre outros, a vestuário, habitação e 

transportes. A linha da indigência, endogenamente construída, refere-se somente à estrutura de 

custos de uma cesta alimentar, regionalmente definida, que contemple as necessidades de consumo 
calórico mínimo de um indivíduo. (Henriques, 2002, p.23) 
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Um Estatuto da Igualdade Racial contendo em seu texto 67 artigos em defesa dos 

que sofrem preconceito ou discriminação em função de sua etnia, raça e/ou cor e dá 

outras providências: 

 

                             Artigo 1º - Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, para combater a 

discriminação racial e as desigualdades raciais que atingem os afro-

brasileiros, incluindo a dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas 

pelo Estado. 

§ 1º - Para efeito deste Estatuto, considera-se discriminação racial toda 

distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, 

descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou 

restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, 

de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 

econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. 

§ 2º - Para efeito deste Estatuto, consideram-se desigualdades raciais as 

situações injustificadas de diferenciação de acesso e gozo de bens, 

serviços e oportunidades, na esfera pública e privada. 

§ 3º - Para efeito deste Estatuto, consideram-se afro-brasileiros as pessoas 

que se classificam como tais e/ou como negros, pretos, pardos ou definição 

análoga. 

§ 4 º - Para efeito deste Estatuto, consideram-se políticas públicas as 

ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de 

suas atribuições institucionais. 

§ 5º - Para efeito deste Estatuto, consideram-se �ações afirmativas os 

programas e medidas especiais adotados pelo Estado para a correção das 

desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades�. 

(Estatuto da Igualdade Racial, 2003, p. 7-8) 

 

        Mais abrangente que o de 1888, este Estatuto da Igualdade Racial 

disciplina: o dever do estado e da sociedade de garantir a igualdade de 

oportunidades e o direito de participação na comunidade, na vida econômica, social, 

política e cultural do país aos afro-brasileiros; a implementação de programas de 

ações afirmativas; institui conselhos nacionais, estaduais, distritais e municipais de 

defesa da igualdade racial; do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; 

do direito à liberdade de consciência, e da crença a ao livre exercício dos cultos 
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religiosos; do fundo de promoção da igualdade racial; da questão da terra; do 

mercado de trabalho; dos sistemas de cotas; dos meios de comunicação; das 

ouvidorias permanentes nas casas legislativas; do acesso à justiça; das disposições 

finais. (Estatuto da Igualdade Racial, 2003). 

        Dispõem ainda sobre as ações das políticas públicas, iniciativas e 

programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais, 

através de programas de ações afirmativas e medidas especiais para a correção das 

desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. (Estatuto 

da Igualdade Racial, 2003).   

        O Estatuto da Igualdade Racial é fruto da construção de idéias 

elaboradas, em parte, pelo movimento negro e está sendo alvo de críticas e debates 

por todos os segmentos da sociedade brasileira. Está proposta uma tentativa de 

inserção dos afro-brasileiros31 na sociedade brasileira e a sua ocupação de direito 

nesse espaço, garantindo a afirmação da nossa identidade nacional e a preservação 

dos valores culturais que conferem autenticidade e singularidade ao nosso país. 

Está proposto o desafio de tornar nossa sociedade sentida, vivida e 

reconhecidamente uma sociedade multicultural e plural. O debate constitui-se, 

portanto, em uma ferramenta importantíssima para a construção dessa consciência 

coletiva. 

        Os escravos beneficiados pela Lei Áurea perceberam rapidamente que 

as correntes da subjugação e da descriminação foram retiradas. A dor física que 

lhes impuseram os senhores da casa grande não mais existia, entretanto, a dor que 

queimava a alma continuava latente e dificilmente seria extinta. As marcas deixadas 

pela exclusão, pela discriminação, pelo racismo foram forjadas e sustentadas pelo 

imaginário social e ainda permanecem nele. Os grilhões foram substituídos pelo 

silêncio. O silêncio individual e institucional. O silêncio público e privado. O silêncio 

que o racismo brasileiro e suas formas excludentes de discriminação racial, de 

gênero, sexo, nacionalidade, crenças religiosas, produzem: 

         

                             Silêncio a que nos habituamos, convencidos, por vezes, da pretensa 

cordialidade nacional ou do elegante mito da democracia racial. Mito que 

                                                
31 Consideram-se afro-brasileiros as pessoas que se classificam como tais e/ou negros, pretos, 
pardos ou definição análoga. (§ 3 º do Art. 1º do Estatuto da Igualdade Racial, 2003) 
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sobrevive como representação idealizada de nossa sociedade, sinalizando 

com a construção de uma sociedade tolerante e inclusiva. Mito que 

exercita, no cotidiano, o engano e a mentira escondendo, de forma 

perversa e sutil, a enorme desigualdade racial do país. Infelizmente, o 

poder de ocultamento desse mito enraizou-se em nosso senso comum e, 

desavisados, negamos a desigualdade e o racismo. (Henriques, 2003, p. 

13) 

 

        Werneck (2003), ao afirmar que a �era da inocência
32

 acabou, já foi 

tarde� levanta uma questão reflexiva que todos os segmentos de nossa sociedade 

deveriam empreender: a liberdade outorgada e não conquistada, exercida em 

circunstâncias oportunas e adequadas leva o indivíduo ao silêncio social impedindo-

o de assumir-se como sujeito ativo da história. Perpetua o mito da democracia 

social, racial, cultural, econômica e política de uma sociedade que não reconhece e 

aceita sua identidade nacional. Uma sociedade condenada, marginalizada, 

segregada e inocente. 

 

2.2 - A Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/1996 e o ECA: uma sociedade 

em construção. 

 

        No texto da Constituição da República Federativa do Brasil encontramos 

o seguinte preâmbulo:  

                              

                             �Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 

a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL�. (Constituição Federal, 1988). 

                                                
32 Inocente era o nome que se dava ao negro nascido após a Lei do Ventre Livre, pois o filho de 

escravo nasceria, presumidamente, livre. Como cita Muniz Sodré (In: Racismos Contemporâneos, 

2003) o termo mais adequado seria forro, isto é, nascidos sem grilhões físicos ou jurídicos, embora 

não necessariamente livre. 
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        O peso e a força de cada uma das palavras que compõem este 

preâmbulo tem um significado histórico que ultrapassa os limites do imaginário de 

qualquer cidadão brasileiro. Ele é sentido e vivido em toda a sua plenitude, todos os 

momentos da nossa existência, desde as atitudes mais simples até as mais 

complexas. 

        Uma análise semântica nos daria definições de cada uma das palavras 

aqui contidas e nos apresentaria a sua significação. Partimos, entretanto para o 

questionamento de algumas dessas palavras (ou expressões), com a finalidade de 

provocar uma reflexão. 

        Quem são esses representantes do povo brasileiro? Que Estado 

Democrático se quer efetivamente instituir? Exercício dos direitos sociais e 

individuais? Liberdade? Segurança? Desenvolvimento? Bem-estar? Justiça? 

Igualdade? Valores supremos? Sociedades fraternas, pluralistas e sem 

preconceitos? 

        Já nas suas frases iniciais, vimos o anúncio de uma legislação 

preocupada em garantir a igualdade de direitos, justa, promotora de liberdade, 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida 

com seus valores supremos. 

        Decorridas quase duas décadas, os caminhos percorridos atingiram seu 

objetivo principal? Não precisamos refletir muito para verificarmos que os direitos e 

deveres não são garantidos na sua essência, nem tampouco, na sua íntegra. Um 

olhar atento para dentro de nós mesmos, ou ainda, para uma das inúmeras praças 

deste imenso Brasil responde a esta pergunta.  

        No momento de sua publicação, o contexto sócio-político-econômico e 

cultural da Nação exigia que se procurasse sanar injustiças presentes na 

Constituição anterior e contemplasse os anseios da sociedade brasileira. Muito do 

que se pretendeu foi atingido satisfatoriamente. Muita coisa precisa ainda ser feita. 

Tantas outras, urgentemente. 

        A Constituição Federal ao definir a República Federativa do Brasil em 

Estado democrático de direito e que tem como fundamentos a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 
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iniciativa e o pluralismo político, avoca para si a responsabilidade pela legitimação 

deste Estado democrático de direito (Artigo 1 º): 

        Já no seu artigo 3 º , encontramos as dificuldades encontradas no 

cotidiano da sociedade para a aplicabilidade dos objetivos fundamentais. As ruas, 

praças, escolas, mostram uma realidade bem diferente da apresentada pelo texto 

legal da Carta Magna, dada as condições de pobreza e extrema pobreza, como já 

apontado nas pesquisas dos censos nacionais, desenvolvidos pelo IBGE e PNAD33. 

As estatísticas retratam a realidade social, econômica e cultural de um povo que 

ainda continua excluído e marginalizado, apesar de termos promulgado a chamada 

Constituição Cidadã, com seus princípios norteadores que são: 

 

                             Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre,  justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988) 

 

        No artigo 5 º da Constituição, talvez o mais conhecido e divulgado de 

toda ela, verifica�se a intenção dos legisladores de disciplinar os direitos e garantias 

fundamentais e os direitos e deveres individuais e coletivos. Com 78 incisos, alguns 

deles chamam a atenção para o que disciplina o texto legal e sua aplicabilidade: 

 

                             Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

                                          I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição; 

                                                
33 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio. 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

aos locais de culto e a suas liturgias; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou 

desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial; 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais; 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 

o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 

os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 
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§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988) 

 

        O contido no texto mostra uma preocupação dos legisladores com a 

questão da desigualdade racial e os dados alarmantes dos censos nacionais no que 

tange à educação. A Constituinte de 1988 decretou crime passível de punição 

qualquer forma discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais e 

transformou o racismo em crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de 

reclusão, por meio do Art. 5 º, inciso XLII, regulamentada pela Lei 7716/1989, 

chamada de Lei Cão, do então deputado Carlos Alberto de Oliveira, tratando-se de 

um grande avanço em relação à lei anterior em vigor, Lei Afonso Arinos, de 1951, 

que tratava o racismo como contravenção penal, passível apenas de multa e não de 

prisão.  

        Numa análise menos despretensiosa, sem querer imputar o seu 

relevante valor jurídico, constitucional e democrático, a conquista da Constituição 

Cidadã ocorreu no momento em que o país saia de um longo período ditatorial e 

tinha como finalidade possibilitar o desenvolvimento integral e pleno do ser humano, 

tendo como base o princípio da dignidade humana. Estudos apontam que uma 

população atendida na base de suas necessidades individuais e coletivas, com 

respeito à sua dignidade e com oferecimento de oportunidades iguais de trabalho, 

saúde e educação eleva o país à condição de desenvolvido, além de oferecer 

condições justas e harmônicas de convívio social. Na era da globalização
34, 

fenômeno emblemático dos anos finais do século XX, o país entra definitivamente no 

século XXI amparado por uma legislação que prioriza o desenvolvimento pleno do 

indivíduo e que reconhece na educação o alicerce da construção desse indivíduo 

pleno, plural e multicultural.  

                                                
34 Segundo Antony McGrew (1992, apud, Hall 200, p. 67), a globalização se refere àqueles processos, 
atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 
comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 
realidade e em experiências, mais interconectado. 
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        No que se refere à educação na sociedade brasileira, temos uma 

legislação que enfatiza a educação como um direito de todo cidadão brasileiro, 

independente de seu pertencimento étnico, racial, cultural, social, político e 

econômico, dando ênfase ao desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para a 

cidadania e à qualificação para o trabalho: 

 

                             Artigo 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988) 

        O artigo 206 ratifica os princípios da igualdade de condições para o 

acesso e a permanência na escola e do padrão de qualidade: 

 

                             Artigo 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988) 

 

        E, ainda, conforme o artigo 208 delega ao Estado o dever de garantir o 

ensino fundamental obrigatório e gratuito, com progressiva extensão ao ensino 

médio; atendimento educacional especializado a portadores de deficiência; 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos; acesso a 
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níveis mais elevados de ensino da, da pesquisa, da criação artística; oferta de 

ensino noturno regular; oferta de transporte, material didático � escolar alimentação 

e assistência à saúde. Em seu parágrafo 1º, determina que o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

        Em outro momento, em conformidade com os princípios de igualdade, 

temos o que se refere à necessidade de garantia e valorização da diversidade 

cultural presente na sociedade brasileira: Serão fixados conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. (Art. 210). Um outro artigo, o 242, 

em seu parágrafo 1 º, determina que o ensino da História do Brasil leve em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro35. 

        Há que se enfatizar a importância do contido no artigo 227 que 

determina o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao 

adolescente, o direito a seu desenvolvimento físico, social, cultural, à sua dignidade 

e integridade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração violência e crueldade. Acrescenta-se a esse artigo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente
36, Lei 8069 de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente
37, a fim de facilitar o seu 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade. (art. 3 º). O ECA dispõe sobre os direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, da prevenção, da política de atendimento, das medidas de proteção, 

da prática do ato infracional, das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, do 

Conselho Tutelar, do acesso à justiça, dos crimes e das infrações administrativas. 

        Um outro dado relevante é que, apesar de a Constituição brasileira 

apontar para a priorização, dentre outras, da importância da educação na formação 

plena do indivíduo, um dos mais recentes estudos quantitativos realizados por 

Henriques (2002), chega à conclusão de que, após a expansão do ensino público 

brasileiro, durante o século passado, a média de escolaridade da população elevou-

se, a taxa de analfabetismo diminuiu e a matrícula aumentou em todos os níveis de 

                                                
35 A despeito desse artigo, apresentaremos adiante uma reflexão sobre a importância da promulgação 

da Lei 10639/03 para a implementação desse dispositivo e sua relevância no processo da construção 

coletiva da identidade nacional e individual da sociedade brasileira. 
36 Conhecido popularmente com ECA. 
37Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. (Art. 2 º, Lei 8069/1990) 
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ensino. Entretanto, esses avanços não diminuíram a desigualdade entre brancos e 

negros: 

 

                             A escolaridade de brancos e negros nos expõe, com nitidez, a inércia do 

padrão de discriminação racial. (...) apesar da melhoria dos níveis médios 

de escolaridade de brancos e negros ao longo do século, o padrão de 

discriminação, isto é, a diferença de escolaridade dos brancos em relação 

aos negros se mantém estável entre as gerações. No universo dos adultos 

observamos que filhos, pais e avós de raça negra vivenciaram, em relação 

aos seus contemporâneos de raça branca, o mesmo diferencial ao longo 

do século XX. (Henriques, 2002, p.93). 

 

        Pelas estatísticas oficiais, pouco menos que metade das mulheres 

brasileiras são afro-descendentes, cerca de 36,3 milhões de mulheres
38, e estão 

inseridas em estatísticas que revelam a grande desigualdade existente em relações 

de gênero, cor, raça, escolaridade, trabalho. A pressão sofrida pela população 

negra, em especial da mulher negra, uma vez que a discriminação é múltipla quando 

se faz um recorte gênero/raça, levou à alienação e a negação de sua identidade 

racial. Para mudar a auto-estima desse segmento da sociedade brasileira, as 

organizações e movimentos negros têm desprendido esforços no sentido de se 

contrapor à associação pejorativa da cor negra à marginalidade e esta, à pobreza. 

No último censo, um número maior de brasileiros (as) já se autodeclararam negros o 

que revela um resultado positivo nos esforços empreendidos desses movimentos e 

organizações.    

        A inserção da mulher no mercado de trabalho e o acesso à escolaridade 

proporcionado por uma legislação que busca acabar com os índices de 

analfabetismo, elevar o nível de escolaridade média da população e sua inserção no 

mercado do trabalho, são fatores que têm contribuído para os avanços apontados 

nas estatísticas nacionais, entretanto, há que se ter um olhar atento para o problema 

histórico do racismo em nosso país.  

        Rufino (2003) ao analisar os avanços apresentados pelas mulheres nos 

dados estatísticos mostra que as universidades estão formando mais mulheres do 

                                                
38 Dados do IBGE, 1999. 
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que homens em áreas como a medicina e a advocacia, entretanto, as mulheres 

negras não usufruem dessas conquistas: 

 

                             Em 1990, existiam cerca de 30.000 altas executivas e 2.301 juízas no país. 

As mulheres constituíam 62% dos profissionais de medicina, 42% dos 

diplomados em direito, 19% dos graduados em engenharia e 40% dos 

profissionais da imprensa. Dados mais recentes mostram que as mulheres 

representam 45,2% do contingente de servidores da administração pública 

federal. A participação feminina supera a masculina nos governos 

estaduais (58,3%) e no Ministério da Previdência e da Assistência Social 

(58,1%) e na Advocacia Geral da União, sendo igual à masculina nos 

Ministérios da Saúde (50%) e do esporte e Turismo (49,9%)39. (Rufino, 

2003, p. 33) 

 

        Entretanto, esses dados nos mostram uma outra realidade. Se 

percorrermos os espaços de decisões ocupados pela mão-de-obra feminina, 

veremos que a maioria das mulheres negras não está lá. Nós a encontraremos ainda 

em funções históricas e tradicionais: elas estão limpando a sala da diretoria, dos 

médicos, dos advogados, da redação de jornais, dos tribunais, das repartições 

públicas, das escolas: 

 

                             Enquanto as mulheres brancas rompem estereótipos, e atingem números 

significativos em áreas antes restritas aos homens, as mulheres negras 

ainda têm de lutar para ater acesso a funções como as de secretaria ou 

recepcionista, ocupações tidas como femininas, mas que podem ser 

melhor descritas como femininas e brancas. (Rufino, 2003, p. 33) 

              

        No tocante à escolaridade, a análise dos dados estatísticos, 

apresentados por Henriques (2002) demonstram que, nos anos de 1990, os 

progressos identificados no sistema escolar, com a implementação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/1996, especialmente no 

                                                
39 Relatório Nacional Brasileiro à Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a mulher das Nações Unidas. (CEDAW/ONU 2003, in Rufino, 2003, p.33) 
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universo do ensino fundamental40 não se traduzem em reduções nos padrões 

históricos das crianças de 7 a 14 anos, no que se refere aos avanços de acesso e 

permanência na escola. Os indicadores de matrículas e o desempenho explicitam as 

diferenças estruturais entre brancos e negros e, demonstram a existência de 

desigualdades raciais que se impõem sobre as desigualdades de renda: 

 

                             O racismo estrutural brasileiro, geralmente negado e ocultado, institui, 

portanto, mecanismos e práticas discriminatórias no interior da escola. 

Esse racismo no interior da escola se traduz, de forma contundente, nos 

indicadores educacionais de crianças e jovens no ensino fundamental. 

Para além das desigualdades ditas de classe, apresentam-se, de forma 

explícita, as desigualdades raciais. Apesar dos avanços, por vezes tímidos, 

registrados nos anos 90, não observamos condições mínimas de igualdade 

de oportunidades entre brancos e negros no que se refere ao acesso e 

permanência na escola.   (Henriques, 2002, p.93) 

 

        A LDB 9394/1996, alterada pela Lei 11274/2006, regulamenta sobre a 

universalização da educação e a obrigatoriedade da oferta de ensino gratuito a 

crianças de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos nos estabelecimentos públicos. 

Considerando que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais (artigo 1º), a educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 2º), tendo por base os seguintes 

princípios: 

                                                
40 À época do estudo em questão, a LDB 9394/1996 disciplinava que a educação básica era 

composta do ensino infantil que atendia crianças de 0(zero) a 6 (seis) anos, do ensino 
fundamental,com duração mínima de 8 (oito) anos, que atendia crianças de 7(sete) a 14 

(quatorze)anos e do ensino médio, com duração mínima de 3 (três)  anos, que atendia jovens a partir 

de 15 (quinze) anos . Em 06/02/2006, é sancionada a Lei 11.274 que altera a redação dos artigos 29, 
30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 
matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. No seu artigo 5 º disciplina que os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade 

para o ensino fundamental de 9 (nove) anos com matrícula obrigatória a partir dos 6(seis) anos 

disposto no artigo 3º dessa Lei.  
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                             Artigo - 3 º- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I -  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II -  liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III -  pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV -  respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V -  coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII -  valorização do profissional da educação escolar; 

VIII -  gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX -  garantia de padrão de qualidade; 

X -  valorização da experiência extra-escolar; 

XI  vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

(LDB 9394/1996) 

 

        Os critérios de acesso no ensino público gratuito, restringem-se à 

disponibilidade de vagas e à idade mínima de 6 (seis) anos para candidatos a 

alunos, tornando obrigatório, com as alterações introduzidas pela Lei 11114/2005 

anterior a Lei 11274/2006, alterou a LDB 9394/1996 no seu artigo 6 º, tornando 

obrigatório  aos pais e/ou responsáveis efetuarem a matrícula dos menores, a partir 

dos 6 anos de idade, no ensino fundamental41, sendo que, decorridos 10 anos de 

sua publicação, à exceção de alguns descompassos regionais, existe ofertas de 

vagas a toda a população nessa faixa etária,  garantindo o acesso universal ao 

ensino público e gratuito.  

        A atual legislação educacional determina que o acesso à educação seja 

um direito público subjetivo através do disposto no seu artigo 5º: �O acesso ao 

ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

                                                
41 Em relação às alterações da LDB 9394/196 que torna obrigatório o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos, consultar o disposto na Lei 11114/2005, Lei 11274/2006, Parecer CNE/CEB 06/2005, 
Parecer CNE/CEB 18/2005, Parecer CEE/CEB 461/2005, Resolução CNE/CEB 03/2005 e Indicação 

CEE 52/2005. 
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cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 

legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para 

exigi-lo�. (LDB 9394/1996) 

        Um dos fatores relevantes da atual LDB é que ela permitiu a redefinição 

de papéis e responsabilidades dos sistemas educacionais, concedendo maior 

autonomia à escola, flexibilizando os conteúdos curriculares e estimulando a 

qualificação do magistério em nível superior. Essa redefinição dos marcos 

institucionais da educação favorece a implementação de um ensino universal e de 

qualidade, contemplando transformações de cunho estrutural, que contribuem no 

sentido da universalização do acesso e permanência na escola. Destaca-se como 

um dos instrumentos fundamentais dessas transformações, a implementação do 

FUNDEF e do SAEB42. 

        Os avanços e a melhoria da qualidade de ensino provocados pela  

legislação atual são significativos e apresentam uma trajetória ascendente nos 

indicadores educacionais; entretanto, conforme demonstra Henriques (2002), esses 

avanços são, por vezes, tímidos e, em geral, não interferem de forma significativa no 

enfrentamento da discriminação racial e de gênero: 

 

                             (...) apesar dos avanços nos indicadores quantitativos, as desigualdades 

raciais e de gênero continuam significativas e sinais relevantes de 

transformação nos padrões de discriminação ainda não são detectáveis 

com nitidez. O desafio estrutural de uma reforma educacional implica, 

portanto, a construção de bases efetivas para implementação de um ensino 

norteado pela qualidade e eqüidade, que enfrente os contornos da 

desigualdade racial que atravessam, de forma contundente, o sistema 

educacional brasileiro (Henriques, 2002, p. 47) 

 

        Os avanços apresentados desde a reforma educacional da LDB 

9394/199, apesar de significativos, não conseguiram minimizar, ou melhor, otimizar, 

a igualdade de oportunidades entre brancos e negros no que se refere ao acesso e 

                                                
42 FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério. 
   SAEB � Sistema Nacional de Avaliação Educacional.  
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permanência na escola. Os mecanismos de práticas de discriminação no interior da 

escola ainda são responsáveis pela repetência e evasão do alunado negro e, pela 

reprodução e solidificação da discriminação social, de gênero, cultural e racial. Um 

dos principais mecanismos e práticas de discriminação é o preconceito do professor 

e sua incapacidade de lidar com a diversidade, os conteúdos preconceituosos dos 

livros e materiais didáticos, as relações entre alunos e professores e entre os alunos 

com a permissão silenciosa dos professores somada a um currículo que não atende 

a diversidade de raça e gênero, a despeito do que dispõe Lei 10639/2003. Segundo 

Kabengele Munanga: 

 

                             O preconceito incutido na cabeça do professor e sua incapacidade em lidar 

profissionalmente com a diversidade, somando-se ao conteúdo 

preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às relações 

preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, 

sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu 

aprendizado. O que explica o coeficiente de repetência e evasão escolares 

altamente elevados do alunado negro, comparativamente ao do alunado 

branco. (Munanga, 2005, p. 19) 

 

        Para Santos (2005), mesmo sendo necessária, a escola ou a educação 

formal não foi e não é o que esperavam os afro-brasileiros: 

 

                             Mesmo sendo necessária, a escola ou a educação formal não foi e nem é a 

panacéia para os negros brasileiros. Logo a militância e os intelectuais 

negros descobriram que a escola também tem responsabilidade na 

perpetuação das desigualdades raciais. Historicamente o sistema de 

ensino brasileiro pregou, e ainda prega uma educação formal de 

embranqueci mento cultural em sentido amplo (Nascimento, 1978; 

Munanga, 1996; Silva, 1996 e 1988)... Portanto, ao perceberem a 

inferiorização dos negros, ou melhor, a produção e reprodução da 

discriminação racial contra os negros e seus descendentes no sistema de 

ensino brasileiro, os movimentos sociais negros (bem como os intelectuais 

negros militantes) passaram a incluir em suas agendas de reivindicações 

junto ao Estado Brasileiro, no que tange à educação, o estudo da história 
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do continente africano e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional 

brasileira. (Santos, 2005, p.22-23) 

         

        A escola, enquanto espaço privilegiado, onde essas relações acontecem 

e podem transformar e formar cidadãos plenos e conscientes, numa nação livre, 

soberana e solidária, onde o exercício da cidadania não se constitua como privilégio 

de uns poucos, mas direito de todos, deve assumir seu verdadeiro papel e a sua 

função social e cultural. Deve estar comprometida com a necessidade de mudança e 

precisa ser um espaço de aprendizagem construído coletivamente por todos os 

envolvidos no processo educacional, onde as transformações devem começar a 

ocorrer: 

 

                             A escola, como parte integrante dessa sociedade que se sabe 

preconceituosa e discriminadora, mas que reconhece que é hora de mudar, 

está comprometida com essa necessidade de mudança e precisa ser um 

espaço de aprendizagem onde as transformações devem começar a 

ocorrer de modo planejado e realizado coletivamente por todos os 

envolvidos, de modo consciente. (Lopes, 2005, p.189) 

 

        A realidade dos textos legais somente se efetivará se, ao serem  

construídos com a participação de todos os segmentos da sociedade, eles forem 

vividos e assumidos no cotidiano da sociedade, com respeito às diferenças e à 

construção coletiva de sua identidade nacional. Acreditamos que a verdadeira 

liberdade será alcançada a partir da construção de uma nova realidade. 

      

2.3 - Da África do Sul para o mundo: a Declaração de Durban mudando os 

rumos da história. 
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        A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada pelas Nações Unidas em Durban, na 

África do Sul, em 2001
43, constituiu-se num importante fator para a atualização do 

debate e criação do espaço político necessário para a formulação e implementação 

de políticas de promoção da igualdade racial.  

        Reunidos na África do Sul, de 31 de agosto a 08 de setembro de 2001, 

no país que teve seu povo retirado de seu solo, violentado e exposto aos crimes e 

atrocidades cometidos em todo o mundo, encontraram-se representantes do mundo 

todo num momento de importância fundamental para que, ao entrar no século XXI, 

as nações do mundo e seus povos buscassem a necessidade de unir esforços na 

luta contra toda e qualquer forma de discriminação. O reconhecimento de que as 

ações nacionais e internacionais são necessárias para o combate ao racismo, à 

discriminação racial, à xenofobia e à intolerância correlata tem como objetivo 

assegurar o gozo de todos os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, civis 

e políticos de todos os povos, de todas as nações, uma vez que esses direitos são 

universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. 

        No documento aprovado na Conferência de Durban, foram adotados a 

Declaração e o Programa da Ação de Durban que apresentam diversos parágrafos 

que fazem referência às ações afirmativas, as quais se constituem num dos 

principais instrumentos de promoção da igualdade previsto por ela. Admite ainda 

que, apesar dos esforços realizados pela comunidade internacional, governos e 

autoridades locais, o flagelo do racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata persistem e continuam sendo causa de violações dos direitos 

humanos, sofrimentos, desvantagens e violência, que devem ser combatidos por 

todos os meios disponíveis e apropriados como questão de prioridade máxima, 

preferencialmente em cooperação com comunidades atingidas. 

        Seu impacto nos vários países do mundo foi bastante diversificado, 

dependendo de fatores internos, tais como a existência de movimentos organizados 

e vontade política de setores governamentais.  No caso do Brasil, funcionou como 

um verdadeiro quebra-gelos, tornando possível o que antes da sua realização 

                                                
43  A Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu, em 1997, realizar a Conferência Mundial Contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, a primeira e a segunda ocorrida 
em Genebra em 1978 e 1983, respectivamente e, a terceira em Durban, África do Sul em 2001. 
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parecia impensável: o início do processo de discussão e implementação de políticas 

de ação afirmativa.  

        A Conferência de Durban considerou a escravidão e o tráfico de 

escravos crimes graves contra a humanidade, afirmando que: 

 

                             (...) racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, 

quando equivalem a racismo e discriminação racial, constituem graves 

violações de todos os direitos humanos e obstáculos ao pleno gozo destes 

direitos, negam a verdade patente de que todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos, constituem um obstáculo para 

relações amistosas e pacíficas entre povos e nações, e figuram entre as 

causas básicas de muitos conflitos internos e internacionais, incluindo 

conflitos armados e o conseqüente deslocamento forçado das populações. 

(Declaração de Durban, 2001) 

 

        No contexto dos desafios conceituais e políticos enfrentados para a 

implementação de políticas de ação afirmativa no Brasil, o reconhecimento da 

escravidão e do tráfico como crimes contra a humanidade torna-se um importante 

argumento positivo: as ações afirmativas seriam um caso particular de reparações 

aos afro-descendentes, visando à superação dos efeitos da discriminação.  A 

Declaração e Programa de Ação de Durban apresentam diversos parágrafos que 

fazem referência às ações afirmativas, indo além dos tradicionais campos 

educacionais e de mercado de trabalho. Estas ações afirmativas se constituem num 

dos principais instrumentos de promoção da igualdade previstos pela Conferência: 

 

                             Destacamos a necessidade de se (...) implementar (...) programas, políticas 

e legislação adequados, os quais possam incluir medidas positivas e 

especiais para um maior desenvolvimento social igualitário e para a 

realização de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de 

todas as vítimas de racismo .... (Declaração de Durban, parágrafo 107) 

(...) As medidas para uma ação efetiva (...) devem visar corrigir as 

condições que impedem o gozo dos direitos e a introdução de medidas 

especiais para incentivar a participação igualitária de todos os grupos 

raciais, culturais, lingüísticos e religiosos em todos os setores da 

sociedade, colocando a todos em igualdade de condições (...) Medidas 
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para o alcance de representação adequada nas instituições educacionais, 

de moradia, nos partidos políticos, nos parlamentos, no emprego, 

especialmente nos serviços judiciários, na polícia, exército e outros 

serviços civis, os quais em alguns casos devem exigir reformas eleitorais, 

reforma agrária e campanhas para igualdade de participação (...) 

(Declaração de Durban, parágrafo 108). 

Solicita que os Estados, apoiados pela cooperação internacional, 

considerem positivamente a concentração de investimentos adicionais nos 

serviços de saúde, educação, saúde pública, energia elétrica, água potável 

e controle ambiental, bem como outras iniciativas de ações afirmativas ou 

de ações positivas, principalmente, nas comunidades de origem africana. 

(Programa de Ação de Durban, parágrafo 5) 

Insta os Estados a assegurarem o acesso à educação e a promoverem o 

acesso a novas tecnologias que ofereçam aos africanos e afro-

descendentes, em particular, a mulheres e crianças, recursos adequados à 

educação, ao desenvolvimento tecnológico e ao ensino a distância em 

comunidades locais; ainda, insta os Estados a promoverem a plena e exata 

inclusão da história e da contribuição dos africanos e afro-descendentes no 

currículo educacional. (Programa de Ação de Durban, parágrafo 10) 

Incentiva os Estados a identificarem os fatores que impedem o igual 

acesso e a presença eqüitativa de afro-descendentes em todos os níveis 

do setor público, incluindo os serviços públicos, em particular, a 

administração da justiça; e a tomarem medidas apropriadas à remoção dos 

obstáculos identificados e, também, a incentivar o setor privado a promover 

o igual acesso e a presença eqüitativa de afro-descendentes em todos os 

níveis dentro de suas organizações. (Programa de Ação de Durban, 

parágrafo 11) 

Reconhece que o combate ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata é responsabilidade primordial dos Estados. Portanto, 

incentiva os Estados a desenvolverem e elaborarem planos de ação 

nacionais para promoverem a diversidade, igualdade, eqüidade, justiça 

social, igualdade de oportunidades e participação para todos. Através [...] 

de ações e de estratégias afirmativas ou positivas; estes planos devem 

visar à criação de condições necessárias para a participação efetiva de 

todos nas tomadas de decisão e o exercício dos direitos civis, culturais, 

econômicos, políticos e sociais em todas as esferas da vida com base na 

não-discriminação. (Programa de Ação de Durban, parágrafo 99). 
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        A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, realizou-se em 2001 que foi o Ano Internacional 

de Mobilização contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata e que, teve o objetivo de chamar a atenção do mundo para os objetivos da 

Conferência Mundial e dar lugar a um novo impulso ao compromisso político de 

eliminar todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata. E ainda: 

 

                             Acolhendo a decisão da Assembléia Geral de proclamar o ano 2001 como 

o Ano das Nações Unidas de Diálogo entre as Civilizações, o qual enfatiza 

a tolerância, o respeito pela diversidade e a necessidade de buscar 

denominadores comuns entre as civilizações e no seio das civilizações, a 

fim de enfrentar os desafios comuns à humanidade que ameaçamos 

valores partilhados, os direitos humanos universais e a luta contra o 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, através da 

cooperação, da parceria e da inclusão; 

Acolhendo, também, a proclamação, pela Assembléia Geral, do período 

2001-2010 como a Década por uma Cultura de Paz e Não-Violência para 

as Crianças do Mundo, assim como a adoção, pela Assembléia Geral, da 

Declaração e do Plano de Ação para uma Cultura de Paz; 

Reconhecendo que a Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, juntamente com a 

Década Internacional dos Povos Indígenas do Mundo, apresentam uma 

oportunidade única de se considerar as inestimáveis contribuições dos 

povos indígenas para o desenvolvimento político, econômico, social, 

cultural e espiritual das nossas sociedades em todo o mundo, assim como 

os desafios enfrentados por eles, incluindo o racismo e a discriminação 

racial. (Declaração de Durban, 2001) 

 

        A Declaração de Durban aconteceu no momento em que se observava 

com grande preocupação a persistência dos casos violentos de racismo, de 

discriminação racial, de xenofobia e de intolerância correlata, e que as teorias de 

superioridade de certas raças sobre outras, promovidas e praticadas durante o 

período colonial, continuam a ser propagadas de uma forma ou de outra, velada ou 

assumida, ainda nos dias de hoje, em plena era da globalização: 
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                             Determinados, em uma época em que a globalização e a tecnologia têm 

contribuído consideravelmente para unir os povos, para materializar a 

noção de uma família humana baseada na igualdade, dignidade e 

solidariedade, e para fazer do século XXI um século dos direitos humanos, 

da erradicação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata e da realização de autêntica igualdade de oportunidades e 

tratamento para todos os indivíduos e povos. (Declaração de Durban, 

2001) 

 

        Ela também é marcada pelo momento em que todos os povos e nações 

encontram-se alarmados pelo ressurgimento e persistência do racismo, da 

discriminação racial, da xenofobia e da intolerância correlata nas suas formas e 

manifestações contemporâneas mais sutis, quer seja no silêncio velado ou no mito 

da democracia e, assim como, por outras ideologias e práticas baseadas em 

discriminação ou superioridade racial ou étnica. 

         

                             Reconhecemos e afirmamos que, no limiar do terceiro milênio, a luta global 

contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e 

todas as suas abomináveis formas e manifestações é uma questão de 

prioridade para a comunidade internacional e que esta Conferência oferece 

uma oportunidade ímpar e histórica para a avaliação e identificação de 

todas as dimensões destes males devastadores da humanidade visando 

sua total eliminação através, inter alia, da adoção de enfoques inovadores 

e holísticos, do fortalecimento e da promoção de medidas práticas e 

efetivas em níveis nacionais, regionais e internacionais. (Declaração de 

Durban, 2001) 

 

        A Conferência de Durban reconhece que a participação igualitária de 

todos os indivíduos e povos na formação de sociedades justas, eqüitativas, 

democráticas e inclusivas podem contribuir para um mundo livre do racismo, da 

discriminação racial, da xenofobia e de intolerância correlata e afirma que racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, quando equivalem a racismo 

e discriminação raciais, constituem graves violações de todos os direitos humanos e 

obstáculos ao pleno gozo destes direitos, negam a verdade patente de que todos os 
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seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, constituem um 

obstáculo para relações amistosas e pacíficas entre povos e nações, e figuram entre 

as causas básicas de muitos conflitos internos e internacionais, incluindo conflitos 

armados e o conseqüente deslocamento forçado das populações. 

        Em decorrência da Conferencia de Durban, verificamos a concentração 

de esforços de povos e nações no intuito de implementar o contido na Declaração e 

no Programas de Ações Afirmativas de Durban. Em 02 de novembro de 2001, em 

Paris, a UNESCO aprova por unanimidade a Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural, reafirmando a convicção de que o diálogo intercultural é a 

melhor garantia de paz, rejeitando assim, categoricamente, a idéia de serem 

inevitáveis os conflitos entre as culturas e civilizações. Nela, são proclamados e 

aprovados os princípios de: identidade, diversidade e pluralismo (artigos 1º a 6 º); 

diversidade cultural e direitos humanos (artigos 7º a 9º); diversidade cultural e 

criatividade (artigos 10 a 12). 

        Vale ressaltar o pronunciamento do diretor geral da Unesco, Koichiro 

Matsuura, que por ocasião da proclamação da Declaração Universal sobre 

Diversidade Cultural expressou a importância histórica do presente documento: 

 

                             Esta é a primeira vez que a Comunidade Internacional dotou a si mesma de 

um instrumento compreensivo que fixa determinados standards, elevando a 

diversidade cultural ao posto de �herança comum da humanidade - tão 

necessária para a raça humana quanto a biodiversidade para o âmbito 

natural� - e faz de sua proteção um imperativo ético,  inseparável do 

respeito à dignidade humana (...). 

A Declaração Universal sobre Diversidade Cultural da Unesco, em conjunto 

com as linhas de um Plano de Ação, é um instrumento determinante para 

humanizar a globalização. A Unesco sente-se honrada de estar na 

vanguarda de um movimento que envolve a humanidade toda (...). 

Esta Declaração agora se encontra entre os textos principais da nova ética 

que a Unesco está promovendo no começo do século XXI. Espero que um 

dia ela adquira tanta força quanto a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. (Matsuura, apud, Candau, 2003, p.140) 
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        No Brasil, desde que Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu, em 

1997, realizar a Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, a primeira e a segunda ocorrida em Genebra em 

1978 e 1983, respectivamente e, a terceira em Durban, África do Sul em 2001, o 

Estado Brasileiro empreendeu estudos e pesquisas sobre a questão da 

desigualdade racial no Brasil44 , somados a estudos que têm sido realizados com 

base nos dados das pesquisas do IBGE. Esse material somou-se a estudos e 

pesquisas que intelectuais e militantes vêm  desenvolvendo desde a década de 

1930, tentando trazer ao conhecimento de toda a sociedade brasileira, que a 

democracia racial é um mito no Brasil e que existe entre nós a discriminação 

silenciosa de gênero, cor, sexo, raça, etnia, nacionalidade, preferência sexual e 

religiosa. Movimentos negros e militantes engrossaram o debate sobre as questões 

de desigualdade e discriminação que sofrem a população majoritária da sociedade 

brasileira, a população negra, mas que são esmagados cotidianamente por uma 

sociedade excludente que busca eternizar o negro como cidadão de segunda 

classe. 

 

                             O principal é dizer que o tempo da inocência já passou. Aquilo que não se 

via ou não se dizia ou se fingia não ver / dizer está dito: RACISMO. E é 

hora de passar adiante. Este, por muito tempo, foi o país da democracia 

racial. Um país condenado ao futuro. E um futuro necessariamente de 

cachos louros (Werneck 2003, apud Sodré 2003, p. 19)... Sustentar agora 

que �o tempo da inocência já passou� é enunciar politicamente (política no 

sentido forte de manifestação do livre - agir) uma espécie de consciência 

minoritária da gente negra. Minoria é, aqui, coisa diferente de quantidade 

ou números: é mesmo a possibilidade de terem voz ativa ou de intervirem 

nas instâncias decisórias aqueles setores sociais ou frações de classe 

comprometidas com as diversas modalidades de luta assumidas pela 

questão social. Minorias desta ordem são os negros, as mulheres, os 

ambientalistas, os povos indígenas e outros. (Sodré, 2003, p.19) 

 

                                                
44 Ver Ricardo Henriques: Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década 

de 90. Rio de Janeiro, IPEA, 2001.  
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        A III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata deflagraram no Brasil um acalorado debate 

público em âmbito nacional, envolvendo tanto órgãos governamentais quanto não 

governamentais interessados em radiografar e elaborar propostas de superação dos 

problemas apresentados na Conferência. O então Presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu um Comitê Nacional, composto por 

representantes dos órgãos governamentais e da sociedade civil organizada, com a 

mobilização intensa das entidades dos Movimentos Negros, Indígena, de Mulheres, 

de Homossexuais, de Defesa da Liberdade Religiosa, com a finalidade de respeitar 

os resultados e implementar as medidas da Declaração e do Plano de Ação de 

Durban.(Cavalleiro, 2005)  

        Em 13 de Maio de 1996, o Presidente da República institui o Programa 

Nacional de Direitos Humanos, PNDH, através do Decreto 1904, que em seu artigo 1 

º definia seus objetivos, metas e ações a curto, médio e longo prazo: - Fica instituído 

o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH - que contendo diagnóstico da 

situação desses direitos no País e medidas para a sua defesa e promoção, na forma 

do anexo deste Decreto.(Decreto 1904 de 13/05/1996) 

        O Decreto 4229 de 13 de maio de 2002, sancionado pelo então  

Presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso, revoga o Decreto 1904 de 

13/05/1996 e, dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos � PNDH- 

instituído pelo Decreto n
o 1.904, de 13 de maio de 1996, e dentre outras 

providências passa a ser implementado por meio de ações que definirão as medidas 

a serem adotadas, recursos orçamentários para financiá-las, assim como os órgãos 

responsáveis por sua execução : 

  

                             O PNDH II incorpora ações específicas no campo da garantia do direito à 

educação, à saúde, à previdência e assistência social, ao trabalho, à 

moradia, a um meio ambiente saudável, à alimentação, à cultura e ao lazer, 

assim como propostas voltadas para a educação e sensibilização de toda a 

sociedade brasileira com vistas à construção e consolidação de uma 

cultura de respeito aos direitos humanos. Atendendo a anseios da 

sociedade civil, foram estabelecidas novas formas de acompanhamento e 

monitoramento das ações contempladas no Programa Nacional, baseada 

na relação estratégica entre a implementação do programa e a elaboração 
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dos orçamentos em nível federal, estadual e municipal. O PNDH II deixa de 

circunscrever as ações propostas a objetivos de curto, médio e longo 

prazo, e passa a ser implementado por meio de planos de ação anuais, os 

quais definirão as medidas a serem adotados, os recursos orçamentários 

destinados a financiá-las e os órgãos responsáveis por sua execução. 

(Decreto 4229 de 13/05/2002). 

 

        A participação de entidades governamentais, da sociedade civil e das 

entidades dos movimentos negros, indígenas, de mulheres, de homossexuais, de 

defesa da liberdade religiosa na luta por condições dignas de vida e a extinção de 

todas as formas de discriminações está longe de ser o ideal, entretanto, é a partir 

dessa mobilização coletiva e do comprometimento manifestado pelo estado 

brasileiro que a busca pela eliminação de toda e qualquer forma de discriminação, 

em especial a descriminação racial, poderá atingir seus objetivos.  

        A participação do Brasil nas convenções internacionais evidencia uma 

tendência do governo em assumir a postura de adesão a essas normas 

internacionais. Entretanto, conforme enfatiza Cavalleiro (2005), o que se tem 

observado, em nível de políticas públicas, é a contumaz violação dessa legislação 

internacional.  

        Para a autora, os dados estatísticos fornecidos pelo próprio Estado 

evidenciam a não realização da igualdade entre grupos raciais, especialmente entre 

os grupos brancos e negros: 

   

                             A dinâmica brasileira das relações raciais materializa, em toda a sociedade, 

uma lógica de segregação amparada em preconceitos e estereótipos 

raciais disseminados e fortalecidos pelas mais diversas instituições sociais, 

entre elas: a escola, a igreja, os meios de comunicação e a família em 

especial...esse quadro vai mais além da violação individual. Em termos 

coletivos, remete ao cotidiano da população negra, no qual a cor acaba por 

explicar parte significativa das desigualdades encontradas nos níveis de 

renda, educação, saúde, moradia, trabalho lazer, violência. (Cavalleiro, 

2005, p. 67) 
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        O sistema educacional brasileiro, da mesma forma que as demais 

instituições sociais, está repleto de prática discriminatórias, preconceituosas e 

racistas o que contribui para a sua reprodução. Em muitos momentos do cotidiano 

escolar essas práticas são prejudiciais para o desenvolvimento individual, social, 

emocional e cognitivo de todas as crianças e adolescentes e, em especial, pelas 

crianças e adolescentes negros. Ao reproduzir e disseminar conceitos e ideologias 

que desvalorizam o grupo negro, o sistema educacional passa a oferecer uma 

aprendizagem negativa e torna-se responsável, entre outras coisas, pelo fracasso 

escolar, a repetência e impede a permanência na escola e o sucesso escolar 45. 

        Objetivando dar novos rumos a essa situação, foi adotada uma série de 

medidas no tocante à educação. Uma delas é a promulgação da Lei 10639 de 9 de 

Janeiro de 2003, que altera a LDB 9394/1996 e coloca-se frente ao grande desafio 

de implementar instrumentos que visem erradicar as desigualdades entre grupos 

raciais na sociedade brasileira . Entretanto, há de se observar que a política 

educacional não pode levar a cabo apenas os aspectos pontuais para a eliminação 

das práticas discriminatórias. Faz-se necessário elaborar e implementar 

instrumentos que realmente viabilizem a efetiva eliminação dessas desigualdades 

entre os grupos raciais. 

 

2.4 - A Lei 10639/2003: um marco na nossa realidade. 

 

        No atual contexto de nossa sociedade, as discussões que envolvem a 

questão do mito da democracia racial assumem proporções importantes dada a  

conjuntura mundial que,  reconhece a aspiração dos povos do mundo todo por 

justiça e por igualdade de oportunidades para todos e cada um no gozo pleno de 

seus direitos ,incluindo o direito ao desenvolvimento, a viver em paz e em liberdade 

e o direito à participação em condições de igualdade, sem discriminação econômica, 

social, cultural, civil e política. 

        Numa época em que, ao entrar no século XXI, a globalização e a 

tecnologia têm contribuído consideravelmente para unir os povos, para materializar a 

                                                
45 Sobre as situações vivenciadas no cotidiano escolar, ver o vídeo �Você faz a diferença�, direção de 

Miriam Chnaiderman, integrante do �Programa São Paulo Educando pela Diferença para a 

Igualdade�, da Secretaria de Estado da Educação, do Governo do Estado de São Paulo.   
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noção de uma família humana baseada na igualdade, dignidade e solidariedade e, 

para fazer deste século, um século dos direitos humanos, da erradicação do 

racismo, discriminação racial, da xenofobia e da intolerância correlata e da 

realização de autêntica igualdade de oportunidades e de tratamento para todos os 

indivíduos e povos, conforme aspira a Declaração de Durban, o Brasil promulga em 

09 de janeiro de 2003 a Lei 10639, que altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

        A Lei 10639/2003 é fruto da luta anti-racista de militantes do Movimento 

Negro e de intelectuais negros militantes. A necessidade de incluir a temática da 

história e da cultura da áfrica já era percebida e reivindicada nos anos de 1950, com 

a sua inclusão na declaração final do I Congresso do Negro Brasileiro, que foi 

promovido pelo Teatro Experimental do Negro (TEN), no Rio de Janeiro, entre 

agosto e setembro de 1950. De acordo com Abadias do Nascimento (1968), 

intelectual e militante negro, nesse congresso recomendou-se, dentre outros pontos, 

o estímulo ao estudo das reminiscências africanas no país, bem como dos meios de 

remoção das dificuldades dos brasileiros de cor e a formação de Institutos de 

Pesquisa, públicos e particulares, com esse objetivo. (Nascimento, 1968, p. 293) 

        As reivindicações dos movimentos negros na esfera educacional foram 

intensificadas em 1978, com o ressurgimento dos movimentos sociais negros, após 

o período da ditadura militar brasileira
46. Na pauta das reivindicações, estavam os 

temas do racismo, cultura negra, educação, trabalho, mulher negra e política 

internacional. Na área educacional as principais reivindicações eram: contra a 

discriminação racial e veiculação de idéias racistas nas escolas; melhores condições 

de acesso ao ensino à comunidade negra; reformulação do currículo escolar visando 

à valorização do papel do negro na História do Brasil e a introdução de matérias 

como História e Línguas Africanas; participação dos negros na elaboração dos 

currículos em todos os níveis e órgãos escolares. (Santos 2005, p. 24) 

 

                             O Manifesto Nacional do Movimento Negro Unificado contra a 

Discriminação Racial, apresentado em 4 de novembro de 1978...funda uma 

                                                
46 Período compreendido entre 1964 a 1985. 
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nova perspectiva de luta contra o racismo. Nele, ao mesmo tempo em que 

os militantes declaram à nação que estão em guerra contra o racismo, eles 

instauram o dia da Consciência Negra 
47, repassam séculos da história dos 

negros no Brasil e, ainda, propõem combater o racismo onde o negro 

estiver. (Gonçalves e Silva, 2000, p. 150) 

 

        Gonçalves e Silva (2000), registram a importância do movimento de 

docentes das escolas públicas como um grande aliado ao movimento das mulheres 

negras, uma vez que o movimento negro teve uma atuação marcante na década de 

80, envolvido com as questões da democratização do ensino. Numa primeira fase, 

com uma mobilização para denunciar o racismo e a ideologia escolar dominante; na 

segunda fase, substituindo a denúncia pela ação concreta, como por exemplo, o 

racismo encontrado em livros didáticos, currículo, formação de professores, entre 

outros, numa postura que adentra os anos de 1990: 

 

                             (...) é preciso registrar que o grande aliado do movimento de mulheres 

negras, no combate aos preconceitos na educação, foi o movimento de 

docentes das escolas públicas (no qual há uma predominância feminina), 

que teve uma atuação muito vigorosa nos anos 80... na medida em que o 

movimento negro se engajou nas lutas pela valorização da escola pública, 

ele pôde sensibilizar o setor educacional na defesa de suas reivindicações  

contra o racismo. (p. 155) 

  

        No início dos anos de 1990, foi realizado o evento mais significativo e 

importante pelas entidades negras, a Marcha Zumbi dos Palmares Contra o 

Racismo, Pela Cidadania e a Vida
48. Seus organizadores foram recebidos pelo 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no dia 20 de Novembro de 

1995, em Brasília, ocasião a em que denunciaram mais uma vez a discriminação 

racial e condenaram o racismo contra os negros. Entregaram ao chefe supremo da 

nação o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial contendo 

                                                
47 A evocação do dia 20 de novembro como dia da Consciência Negra ocorreu em 1971, como 

promoção do professor e poeta Oliveira Silveira no grupo Palmares, em Porto Alegre (RS). Gonçalves 

e Silva (2000, p. 150) 
48 Esta marcha foi organizada para reafirmar a resistência dos afro-brasileiros, simbolizada no 
guerreiro Zumbi dos Palmares, contra o racismo e a desigualdade racial. Os jornais da época 

noticiaram que ela contou com a presença de mais de 30 mil pessoas. (Santos, 2005, p.25) 
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várias propostas anti - racistas, dentre elas o monitoramento dos livros didáticos, 

manuais escolares e programas educativos controlados pela União; 

desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores e 

educadores que os habilitem a tratar adequadamente com a diversidade racial, 

identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impacto destas na 

evasão e repetência das crianças. (Executiva Nacional da Marcha Zumbi dos 

Palmares 1996, apud Santos 2005, p. 25) 

        Algumas dessas reivindicações foram atendidas ainda em meados dos 

anos de 1990, como por exemplo, a revisão dos livros didáticos onde o negro 

aparecia de forma estereotipada, racialmente inferior, e com outras características 

negativas. Após esse evento de 1995, muitos estados e municípios
49 incluíram, por 

meio de leis, nos seus ensinos fundamental e médio as diciplinas sobre a História do 

Negro no Brasil e a História do Continente Africano. 

        Em 09 de janeiro de 2003, o então Presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, reconhecendo a importância das lutas anti�racistas dos movimentos 

sociais negros, as injustiças e discriminações raciais contra os negros e dando 

legitimidade aos preceitos da LDB 9394/1996, sanciona a Lei 10639/2003 que 

acrescentou à Lei 9394/96 os seguintes artigos: 

 

                             Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 

e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1° O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 

o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 

a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à  História do Brasil. 

§ 2° Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 

Artigo 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia 

Nacional da Consciência Negra. (Lei 10639/2003) 

                                                
49 Entre eles o Estado da Bahia, os municípios de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Belém 

(PA), Aracaju (SE), São Paulo (SP), Teresinha (PI) e o Distrito Federal. 
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        A promulgação da Lei Federal ocorreu, conforme afirma Petronilha 

Beatriz Gonçalves e Silva relatora do Parecer CNE/CP 03/200450 , no momento em 

que os dispositivos legais, assim como as reivindicações e propostas do Movimento 

Negro ao longo do século XX, apontavam para a necessidade de diretrizes que 

orientassem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e 

cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e ainda  comprometidos com a de 

educação de relações étnico-raciais positivas, a que tais conteúdos devem conduzir: 

                             É importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros 

se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo 

próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus 

pensamentos. É necessário sublinhar que tais políticas têm, também, como 

meta o direito dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, 

cursarem cada um dos níveis do ensino médio, em escolas devidamente 

instaladas e equipadas, orientados por professores qualificados para o 

ensino das diferentes áreas de conhecimento; com formação para lidar 

com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, 

sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre 

diferentes grupos étnico-raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, 

de europeus, de asiáticos, e povos indígenas. (Parecer CNE/CP 03/2004) 

 

        Os anseios dos afro-brasileiros por reconhecimento, valorização, 

dignidade e afirmação dos direitos passam a ser apoiados com a promulgação da 

Lei 10369/2003. Ela é caracterizada como um avanço no processo de 

democratização do ensino assim como a reconhecida luta contra o racismo 

defendida pelos movimentos sociais negros. É também um avanço na medida em 

que vem ao encontro dos anseios da população negra. Entretanto, alguns 

estudiosos fazem algumas reflexões a respeito do disposto na legislação vigente, 

por entenderem que a Lei Federal não estabelece metas para a sua implementação, 

não se refere à necessidade de qualificação adequada de professores do ensino 

fundamental e médio que já estão em sala de aula para ministrarem o ensino de 

História e Cultura Afro � brasileira e, principalmente, à necessidade de as 

universidades do país reformularem seus programas de ensino ou cursos de 

                                                
50 Parecer CNE/CP 03/2004 - Resolução N º 1 de 17 de junho de 2004, do Ministério da Educação - 
Conselho Nacional de Educação- Conselho Pleno. 
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graduação, especialmente das licenciaturas, a fim de qualificar e preparar os futuros 

professores para ministrarem o ensino das africanidades. Ela também não indica 

qual o órgão responsável pela sua implementação adequada e limita, na prática, o 

ensino às áreas de Educação Artística, Literatura Brasileira e Historia do Brasil
51.  

        Como esses pontos não estão disciplinados pela lei, a universalização 

do ensino de Historia e Cultura Afro - brasileira fica restrita ao empenho dos 

professores e das secretarias estaduais e municipais, sendo que a sua 

implementação também será disciplinada por eles. Esses pontos tornam-se 

importantes de serem revistos, uma vez que, historicamente,  temos visto no Brasil 

uma realidade nos textos legais e outra no cotidiano da sociedade brasileira. Apesar 

de alguns estados e municípios disciplinarem suas leis de forma a introduzir o ensino 

da História e da Cultura Afro-brasileira, como também a qualificação de professores 

para ministrarem esse ensino, a legislação federal é bem genérica e não disciplina a 

implementação adequada do ensino sobre História e Cultura Afro - brasileira.          

        Se o objetivo da Lei, entre outros, é a universalização do ensino e ainda 

a construção de um ensino democrático que incorpore a história, a cultura e a 

dignidade dos povos que participaram da construção de nossa sociedade, como 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os legisladores 

precisam urgentemente tomar providências adequadas quanto à implementação da 

Lei 10639/2003 de forma ampla, em todo o território nacional, principalmente na 

reformulação da grade curricular dos cursos de graduação, especialmente as 

licenciaturas em todas as universidades do país: 

 

                             Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 

econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue 

os negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto 

requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo 

de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua 

história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente 

                                                
51 O Parecer 03/2004, disciplina que �O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a 
educação das relações étnico-raciais, tal como explicita o presente parecer, se  desenvolverão no 

cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, como conteúdo de disciplinas, 

particularmente, Educação Artística, Literatura e História do Brasil, sem prejuízo das demais, em 

atividades curriculares ou não, trabalhos em salas de aula.  
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desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este 

que difunde a crença de que, se os negros não atingem os mesmos 

patamares que os não negros, é por falta de competência ou de interesse, 

desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social 

hierárquica cria com prejuízos para os negros. (Parecer CNE/CP 03/2004) 

  

        No referido Parecer, a relatora chama atenção ainda para um dado 

fundamental para se atingir o disposto na legislação Federal: 

 

                             Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a 

questão racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não 

à escola. A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o 

direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar 

politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de 

discriminação. A luta pela superação do racismo e da discriminação racial 

é, pois, tarefa de todo e qualquer educador, independentemente do seu 

pertencimento étnico-racial, crença religiosa ou posição política. O racismo, 

segundo o Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso 

se aplica a todos os cidadãos e instituições, inclusive, à escola. Outro 

equívoco a esclarecer é de que o racismo, o mito da democracia racial e a 

ideologia do branqueamento só atingem os negros. Enquanto processos 

estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes 

estão arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros 

grupos étnico-raciais. As formas, os níveis e os resultados desses 

processos incidem de maneira diferente sobre os diversos sujeitos e 

interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar e 

social. Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao 

combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, 

independentemente do seu pertencimento étnico-racial. (Parecer CNE/CP 

03/2004) 

 

        Verificamos, portanto, que o artigo 26A acrescido à Lei 9.394/199652 é 

muito mais do que uma simples inclusão de novos conteúdos. Ele exige que se 

repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, 

condições oferecidos para a aprendizagem, objetivos claros e definidos da educação 

                                                
52 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 
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oferecida pelas escolas. Aos estabelecimentos de ensino estão sendo atribuídas as 

responsabilidades de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição 

dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação 

brasileira; de fiscalizar para que, no seu interior, os alunos negros deixem de sofrer 

os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. Sem dúvida, 

assumir estas responsabilidades implica compromisso com o entorno sociocultural 

da escola, da comunidade onde esta se encontra e a que serve, compromisso com a 

formação de cidadãos atuantes e democráticos, capazes de compreender as 

relações sociais e étnico-raciais de que participam e ajudam a manter e/ou a 

reelaborar, capazes de decodificar palavras, fatos e situações a partir de diferentes 

perspectivas, de desempenhar-se em áreas de competências que lhes permitam 

continuar e aprofundar estudos em diferentes níveis de formação. (Parecer CNE/CP 

03/2004) 

 

                             A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos 

pedagógicos, no cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, 

permite que se valham da colaboração das comunidades a que a escola 

serve, do apoio direto ou indireto de estudiosos e do Movimento Negro, 

com os quais estabelecerão canais de comunicação, encontrarão formas 

próprias de incluir nas vivências promovidas pela escola, inclusive em 

conteúdos de disciplinas, as temáticas em questão. Caberão, aos sistemas 

de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos 

estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste parecer, 

estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e 

programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. Caberá, 

aos administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras proverem 

as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de outros 

materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos desenvolvidos, a fim 

de evitar que questões tão complexas, muito pouco tratadas, tanto na 

formação inicial como continuada de professores, sejam abordadas de 

maneiras resumidas, incompletas, com erros. (Parecer CNE/CP 03/2004) 

 

        Nesse sentido, devemos pontuar o trabalho realizado em diversas 

regiões do país onde encontramos experiências interessantes envolvendo entidades 

negras, universidades e Secretarias de Educação, numa parceria produtiva, cujo 
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objetivo é avançar nos estudo da temática do negro além de capacitação de 

professores para lidar com o tema da diversidade cultural. Entre eles, podemos citar 

o Centro de Estudos Afro-Orientais, CEAO, em parceria com a Universidade Federal 

e Estadual da Bahia; o Núcleo de Estudos Negros, NEN, com financiamento da 

Fundação Ford no Estado de Santa Catarina e outros estados da região sul do país; 

o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar em parceria com municípios e 

diretorias de ensino do Estado de São Paulo; cursos de formadores e multiplicadores 

em africanidades da SECAD53 em parceria com a UNB; cursos em várias regiões do 

país como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e outras 

capitais do país, além de organizações não governamentais que desenvolvem 

trabalhos junto a jovens e crianças negras em programas de ações afirmativas. Os 

trabalhos e projetos que estão sendo desenvolvidos por todos esses segmentos 

marcam uma importante ação efetiva na busca pelos direitos humanos e combate ao 

racismo. 

        O Ministério da Educação, por meio da SECAD e em parceria com a 

Universidade de Brasília no Distrito Federal, está implementando o Projeto de 

Formação Continuada em Educação e Relações Étnico-Raciais, por meio de curso 

realizado pela modalidade à distância, no período de julho a outubro de 2006, tendo 

como público alvo profissionais da Educação Básica das redes públicas estaduais e 

municipais das capitais e regiões metropolitanas brasileiras. Em nível de extensão, 

com carga horária de 120 horas, o curso tem como objetivos: formar professores 

(as) multiplicadores (as) com conhecimento sobre a história do negro no Brasil, para 

que sejam capazes de formar cidadãos livres para pensar o país na perspectiva da 

afirmação de sua identidade nacional; oferecer os conhecimentos necessários para 

uma atuação dos profissionais da educação na formação da cidadania no que se 

refere à cultura de matriz afro-brasileira; estimular a escola na construção coletiva de 

um projeto educacional de inclusão social na perspectiva da diversidade cultural
54.  

        Um outro exemplo desse contexto é o Programa São Paulo Educando 

pela Diferença para a Igualdade da Secretaria de Estado da Educação do Governo 

                                                
53 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade que foi criada em julho de 2004 e 
é a mais nova secretaria do Ministério da Educação. Nela estão reunidos, temas como alfabetização 

e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, educação escolar 

indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos em outras secretarias. 
54 Consultar detalhes do programa no site: www.cead.unb.br/  

http://www.cead.unb.br/
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do Estado de São Paulo
55. Por iniciativa do Governo Estadual e atendendo ao 

contido na lei 10369/03, o programa foi implantado em 2004 com o objetivo de 

desenvolver ações de formação continuada por meio de curso para professores (as) 

do Ensino Fundamental (Ciclo I) e Ensino Médio, com ênfase nas diversidades em 

geral e, em especial, na diversidade étnico-racial. Formatado em módulos 

presenciais e semipresenciais de 40 horas cada, o módulo I tem como objetivos: 

sensibilizar os professores para a temática racial buscando a compreensão e a 

reflexão dos processos discriminatórios ocorridos na sala de aula, bem como, na 

sociedade em geral; construir com os professores atividades educativas e 

pedagógicas que busquem enfrentar a questão da discriminação, contribuindo para 

a construção de uma outra perspectiva que enfrente e acolha as diferenças e 

diversidades.  O módulo II tem os objetivos de atender os professores que não 

tiveram em sua formação básica os conteúdos de História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira. 

        Com material diversificado, o curso é pautado nas exigências da Lei 

Federal nº. 10639/2003 que estabeleceu a introdução da temática no currículo 

escolar e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais, oferecendo conteúdos e subsídios para os professores da rede estadual e 

sua aplicação em sala de aula. O curso também certifica os participantes que, de 

acordo com a legislação do funcionalismo público vigente, poderão usufruí-lo para a 

evolução funcional pela vias não acadêmicas. 
56   

        A iniciativa da Secretaria de Estado de São Paulo implementa o disposto 

na legislação federal através da capacitação em serviço dos professores da rede 

estadual em exercício na sala de aula, ficando sob a responsabilidade das Diretorias 

Regionais de Ensino o seu acompanhamento, nas escolas sob sua jurisdição, 

participantes do programa, a despeito do que determina a LDB 9334/1996, o artigo 

26 A da Lei 10639/2003 e o Parecer CNE/CP 03/2004 e Resolução n º 01 /2004. 

        Exemplos como os desses projetos nos dão a dimensão da 

responsabilidade e do comprometimento solidário de vários segmentos da sociedade 

brasileira, especialmente do sistema de ensino. A presente legislação e o Parecer 

CNE/CP 03/2004, em conjunto com outras diretrizes, pareceres e resoluções, 

                                                
55 Consultar detalhes do programa no site: www.cenp.edunet.sp.gov.br/  
56 Lei Complementar 836/1997e RES. SE 21 de 22/03/2005. 

http://www.cenp.edunet.sp.gov.br/
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passam a ter um importante papel na articulação e coordenação da organização da 

educação nacional e na mudança dos rumos da sociedade brasileira. A 

responsabilidade do cumprimento da lei não é apenas da educação, do ensino, dos 

legisladores: 

 

                             Precisa o Brasil, país multi-étnico e pluricultural, de organizações escolares 

em que todos se vejam incluídos, em que lhes seja garantido o direito de 

aprender e de ampliar conhecimentos, sem ser obrigados a negar a si 

mesmos, ao grupo étnico/racial a que pertencem e a adotar costumes, 

idéias e comportamentos que lhes são adversos. E estes, certamente, 

serão indicadores da qualidade da educação que estará sendo oferecida 

pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis... aos 

estabelecimentos de ensino está sendo atribuída a responsabilidade de 

acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos 

escravizados e de seus descendentes para a construção da nação 

brasileira; de fiscalizar para que, no seu interior, os alunos negros deixem 

de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. 

Sem dúvida, assumir estas responsabilidades implica compromisso com o 

entorno sociocultural da escola, da comunidade onde esta se encontra e a 

que serve compromisso com a formação de cidadãos atuantes e 

democráticos, capazes de compreender as relações sociais e étnico-raciais 

de que participam e ajudam a manter e/ou a reelaborar, capazes de 

decodificar palavras, fatos e situações a partir de diferentes perspectivas, 

de desempenhar-se em áreas de competências que lhes permitam 

continuar e aprofundar estudos em diferentes níveis de formação. (Parecer 

CNE/CP 03/2004) 

 

        Os altos índices de defasagem e exclusão do sistema de ensino regular 

que os negros enfrentam e as dificuldades de acesso às universidades necessitam 

urgentemente de serem abordados. Acreditamos tratar-se de uma tarefa difícil e que 

necessita de enfrentamento. É também um assunto que está gerando discussões e 

controvérsias. Algumas ações e propostas estão sendo feitas, entre elas os pré-

vestibulares para pobres e negros; são ações afirmativas, mas muito ainda necessita 

ser realizado. O debate se alonga, as divergências continuam a participação da 

sociedade aumentam, os eventos se multiplicam. Uma coisa ainda permanece: a 
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exclusão social do negro num país multi-étnico e pluricultural, livre, soberano e 

democrático de direito.      

        Para que a obrigatoriedade expressa no texto legal da legislação 

brasileira possa ser garantia de fato e de direito, necessitamos do compromisso de 

todos os segmentos na sua execução e na eficácia de sua implementação.  Sem 

isso, corremos o risco de transformar um marco na democracia educacional 

brasileira em mais um documento oficialmente sancionado, porém jamais executado.                   

         

2.5 - A Constituição Paulista e a Lei 10261/1968: um colorido na sociedade  

brasileira. 

 

        Diante dos dados apontados nas pesquisas nacionais ao longo dos 

anos, constatamos que a exclusão educacional brasileira é um processo histórico e 

de longa duração. A exclusão explícita do sistema de ensino formal dos tempos 

coloniais foi superada e avançamos para a universalização do ensino. O sistema 

educacional brasileiro expandiu-se de forma significativa nos últimos anos, 

evidenciando-se a elevação da escolaridade média da população brasileira, a 

redução da taxa de analfabetismo e o aumento do número de matrículas em todos 

os níveis de ensino. Em contrapartida, verificamos que as condições econômicas, 

sociais, culturais, de trabalho, saúde agravam-se à medida que os índices baixos de 

escolaridade e o analfabetismo atingem a população, situação agravada ainda mais 

quando esses dados atingem a população negra. 

         

                             O pertencimento racial, de forma inequívoca, tem importância significativa 

na estruturação das desigualdades sociais e econômicas no Brasil. A 

desigualdade de oportunidades educacionais entre brancos e negros 

contribui para agravar, ou ao menos para sustentar, os elevados padrões 

socioeconômicos da desigualdade brasileira. (Henriques, 2002, p. 95) 

 

        A educação no Brasil assume um papel de fundamental importância, uma 

vez que é vista como um fator de mobilidade social e tem sido muitas vezes utilizada 

como instrumento de ocultação das conseqüências sociais do racismo, na medida 
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em que as diferenças educacionais, evidenciadas entre brancos e negros, são 

usadas para justificar as desigualdades raciais, negando-se, assim, a prevalência de 

práticas discriminatórias de cunho racial no acesso e permanência da população 

negra nos ciclos formais do sistema educacional. (Henriques, 2002)  

        Em relação ao mercado de trabalho, o recorte gênero e raça demonstra 

uma desigualdade de oportunidades entre as mulheres brancas e as mulheres 

negras. Estudos da Fundação Carlos Chagas apontam que os indicadores 

econômicos segundo raça/cor pelas regiões de Brasil apresentam 20,2 milhões de 

mulheres brancas e 16,1 milhões de negras, sendo que dessas, 18,1 milhões de 

brancas e 14,0 milhões de negras têm uma ocupação. Dessas 9,5 milhões de 

brancas e 5,6 milhões de negras estão empregadas
57. Os dados revelam que a 

questão de raça é mais um agravante no recorte gênero em questão de mercado de 

trabalho.  

        O cenário da sociedade brasileira mostra que, apesar de adentrarmos o 

século XXI, da globalização, dos avanços dos tempos pós - modernos, das 

conquistas efetivadas no campo da sexualidade, da maternidade como opção, do 

direito à educação e à participação política, do acesso ao mercado de trabalho, a 

mulher negra ainda convive com os mecanismos discriminatórios que dão origem à 

exclusão, à violência sexual, conjugal, social, cultural e econômica. A mulher negra 

ainda é vista pela sociedade como a empregada doméstica, a vendedora de rua, a 

quituteira, a mulata tipo exportação. 

        Conforme aponta Henriques (2002), o pertencimento racial tem 

importância significativa na estruturação das desigualdades sociais e econômicas no 

Brasil. A desigualdade de oportunidades educacionais entre brancos e negros 

contribui para agravar, ou ao menos para sustentar, os elevados padrões 

socioeconômicos da desigualdade brasileira.  

 

                             As desigualdades raciais se impõem em todos os segmentos de renda, 

confirmando a importância dos processos discriminatórios, exercidos no 

ambiente escolar, que justificam parte significativa das diferenças no 

                                                
57 Fonte: IBGE/PNAD 1999. Consideram-se empregadas as mulheres com carteira assinada, sem 
carteira assinada, sem descrição de carteira, militares, funcionárias públicas estatutárias. Não são 

incluídas as empregadas domésticas.  
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desempenho das crianças e jovens de cor branca e de cor negra. 

Conforme avançamos no ciclo educacional e, portanto, conforme 

aumentam os desafios e complexidades do sistema escolar, constatamos a 

tendência de ampliação das distâncias entre crianças e jovens brancos e 

crianças e jovens negros, independente dos progressos universais 

identificados na década de 90. (Henriques 2002, p. 95) 

         

        No tocante ao mercado de trabalho brasileiro, verificamos que uma 

grande parcela das mulheres negras encontra-se em atividades relacionadas aos 

serviços manuais, de limpeza e manutenção, de cozinha, atendimento ao público em 

consultórios médicos e de advocacia, cuidado com pessoas (funções relacionados a 

auxiliar e técnico de enfermagem), ainda demonstrando o grave problema 

discriminatório da sociedade brasileira. 

        No Estado de São Paulo, especificamente no serviço público, um rápido 

e despretensioso olhar nas repartições, nos dará uma visão da diversidade das 

pessoas que ocupam os cargos ou funções. Ao percorrermos os corredores, salas, 

gabinetes, salas de aula, recepção, pátios, secretarias de escolas, a direção de 

carros oficiais, enfim, os vários ambientes das repartições públicas, nos deparamos 

com uma realidade diversificada, multi-étinica e plural. Esses ambientes retratam a 

política do Governo do Estado, disciplinados por legislação específica e que atende 

os princípios norteadores da Constituição Federal, no provimento desses cargos, 

através de concurso público de provas ou de provas e títulos, onde se comprove a 

habilitação e a classificação do brasileiro, independentemente de sua raça, cor, 

sexo, idade58, cultura, classe social, política, crença religiosa. 

         Há que se observar, entretanto, que sua habilitação e classificação 

estão atreladas à comprovação de escolaridade mínima, de acordo com o 

cargo/função pretendido e que, para tal, as oportunidades educacionais de acesso, 

permanência e desempenho escolar do sistema educacional brasileiro influenciam 

na entrada para o serviço público. Consequentemente, os dados das desigualdades 

educacionais entre as raças, apontados por dados estatísticos e estudos recentes, 

tornam-se fundamentais para uma análise de sua magnitude e de como as 

oportunidades educacionais podem contribuir de forma decisiva para a melhoria da 

                                                
58 Respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. 
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vida das pessoas influenciando diretamente nas chances de integração do indivíduo 

na sociedade e sua capacidade de mobilidade ou ascensão social, quer seja no 

serviço público ou não.   

        A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada a 05 de outubro de 

1989, disciplina o exercício, pelo Estado de São Paulo, das competências que não 

lhe são vedadas pela Constituição da Republica Federativa do Brasil (artigo 1º), 

salvaguardando os direitos e liberdades fundamentais. Organizado em poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, compete ao 

Governador, além de outras atribuições previstas na Constituição, proverem os 

cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e dessa 

Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer (inciso V do artigo 47) e ainda, 

fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das 

fundações instituídas e mantidas pelo Estado, nos termos da legislação (inciso XII do 

artigo 47). 

        Em seu artigo 115, a Constituição Estadual disciplina sobre a 

organização da administração pública direta ou indireta, fundações instituídas ou 

mantidas por qualquer dos três poderes do Estado, cuja investidura do cargo 

depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, 

com um período de duração do concurso de até dois anos, prorrogável uma única 

vez por período igual, sendo que a nomeação será efetuada pelo critério de 

classificação (incisos I, II e III do artigo 115). A lei ainda estabelecerá a contratação 

por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público
59. (inciso X do artigo 115). Esse artigo veda, ainda, a acumulação 

remunerada de dois cargos públicos exceto quando houver compatibilidade de 

horário nos casos de: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro de 

técnico ou científico; dois cargos privativos de médico (inciso XVIII do artigo 115). No 

seu inciso IX, a lei reserva percentual de cargos e empregos públicos para 

portadores de deficiência, garantido a adaptação necessária para sua participação 

em concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. (Artigo 115, 

Constituição do Estado de São Paulo) 

                                                
59 Consultar a Lei 500/1974 de 13 de novembro de 1974, que dispõe sobre a contratação em caráter 

temporário e dá providencias correlatas. 
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        A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos pelo artigo 

205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e 

solidariedade humana tem por finalidade: 

 

                             (...) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, 

do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; o 

respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana; o 

fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; o 

desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na 

obra do bem comum; o preparo do indivíduo e da sociedade para o 

domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam 

utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-os; 

preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural; a condenação de 

qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou 

religiosa, bem como qualquer preconceito de cor, raça ou sexo; o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da 

realidade. (artigo 205, Constituição do Estado de São Paulo) 

 

        Atendendo ao que disciplina a Constituição do Estado de São Paulo, a 

Lei Estadual 10261, de 28 de outubro de 1968, dispõe sobre o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado.  Composto por 329 artigos, ele institui o 

regime jurídico dos funcionários públicos civis dos três poderes do Estado e do 

Tribunal de Contas, sendo que em seu artigo 3 º a lei define como funcionário 

público, a pessoa legalmente investida em cargo público
60. (Lei 10261/1968) 

        Através do contido na legislação estadual, a contratação de pessoal para 

desempenhar as atividades será efetuada através de concurso público para 

provimento de cargos e se efetivará mediante comprovação de habilitação e 

classificação. A criação dos cargos, nomeação, posse e exercício são efetuados 

pelo Governador do Estado sendo que os seus artigos 11, 12 e 13 disciplinam o 

provimento e a nomeação: 

 

                             Artigo 11 - Os cargos públicos serão providos por: 

                                                
60 Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário e pode 

ser isolado ou de carreira. (artigos 4 º e 5 º da Lei 10261/1968) 
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                             I-nomeação;  

                             II-Transferência; 

                             III-Reintegração;  

                             IV-Acesso;  

                             V-Reversão;  

                             VI-Aproveitamento;  

                             VII-Readmissão. 

Artigo 12 - Não havendo candidato habilitado em concurso, os cargos 

vagos, isolados ou de barreira, só poderão ser ocupados no regime da 

legislação trabalhista, até o prazo máximo de 2 (dois) anos, considerando-

se findo o contrato após esse período, vedada a recondução. 

Artigo 13 - As nomeações serão feitas: 

I - em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição 

do Brasil; 

II - em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim 

deva ser provido; 

III - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa 

natureza. (Lei 102601/1968) 

 

        A legislação também estabelece que a realização do concurso público 

seja precedida de instruções especiais, expedidas pelo órgão competente, que 

determinarão a função e a natureza do cargo, a execução e classificação dos 

habilitados que poderá ser feita por regiões. A nomeação se dá por ordem de 

classificação. (Artigos 17,18 e 19 da Lei 10261/1968).  

        Com uma extensa regulamentação, a Lei 10261/1968 dispõe ainda 

sobre: o provimento, exercício, vacância dos cargos públicos; da promoção; dos 

direitos e vantagens de ordem pecuniária; dos deveres, das proibições e das 

responsabilidades; das penalidades, da extinção da punibilidade e das providencias 

preliminares; do procedimento disciplinar. Esta regulamentação atua de forma 

abrangente em todas as esferas administrativas, disciplinando os direitos e deveres 

do funcionário público, com as suas especificidades.  
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        Os seus 329 artigos atendem aos princípios da Constituição Federal e 

oportuniza a todos os brasileiros, independente de cor, raça, sexo, idade
61, crença 

religiosa, classe social, o ingresso na carreira do funcionalismo, desde que 

comprovada a habilitação para o cargo e sua classificação em concurso público. 

Este é um fator que permite a todo brasileiro que assim o desejar, o acesso a uma 

carreira pública e, portanto, sua inserção na sociedade e o exercício pleno de sua 

cidadania. 

        No tocante à área educacional, o provimento de cargos público está 

regido por instruções especiais, expedidas pela Secretaria de Estado da Educação, 

cuja função de Secretário de Educação é exercida através de nomeação do 

Governador do Estado 62. As instruções especiais disciplinam toda a realização do 

concurso público, através de edital publicado em diário oficial, contendo além das 

normatizações da realização do concurso, os vencimentos, o perfil desejado para 

cada cargo, o temário e a bibliografia.  

        Legislações específicas complementam a Lei 10261/1968 referente ao 

quadro do magistério. Dentre elas temos a Lei Complementar n º 444/1985 que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista, a Lei Complementar 836/1997, com 

alterações introduzidas pela Lei 958/2004 que institui o plano de carreira, 

vencimentos e salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria 

de Estado da Educação, a Lei 500/1974 que institui o regime jurídico dos servidores 

admitidos em caráter temporário. Todas elas integram a gama dos textos legais que 

norteiam a função pública, em especial a da educação, disciplinando de forma 

democrática o ingresso, exercício e benefícios legais para o cidadão que dela 

integrarem. 

        O diretor de escola pública estadual é regido por essas legislações 

sendo que o exercício de sua atividade é determinado por seu ingresso em cargo 

público, especifico ou correlato, através de designação, disciplinada por Resolução 

da Secretaria da Educação
63 .O desempenho de suas funções depende de sua 

habilitação específica e após aprovação em concurso e nomeação ele pode escolher 

livremente o local de seu exercício.  

                                                
61 Respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. 
62 Atualmente a Secretária de Estado da Educação é a Profª. Drª. Maria Lucia de Vasconcelos.  
63 A respeito das referidas designações consultar a Resolução SE 73/2003 alterada pela Resolução 

SE 63/2004. 
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        Atualmente a Secretaria de Estado da Educação está em processo de 

realização de um novo concurso público para provimento de cargos de Diretor de 

Escola. O Diário Oficial de 15/03/2006 publicou comunicado do Secretário da 

Educação divulgando à todas as autoridades de ensino e aos interessados que 

realizará o concurso público para provimento de cargos disponíveis no quadro de 

recursos humanos da Secretaria de Estado da Educação. O referido comunicado 

aponta os subsídios e o perfil profissional do diretor de escola como gestor público, 

devendo reunir nesse perfil características que lhe possibilitem: 

 

                             (...) observar, pesquisar e refletir sobre o cotidiano escolar de forma a 

aprimorá-lo conscientemente; compreender os condicionamentos políticos 

e sociais que interferem no cotidiano escolar para promover a integração 

com a comunidade, construindo relações de cooperação que favoreçam a 

formação de redes de apoio e a aprendizagem recíproca; propor e planejar 

ações que, voltadas para o contexto sócio-econômico e cultural do entorno 

escolar, incorporem as demandas e os anseios da comunidade local aos 

propósitos pedagógicos da escola; valorizar a gestão participativa como 

forma de fortalecimento institucional e de melhoria dos resultados de 

aprendizagem dos alunos; articular e executar as políticas educacionais, na 

qualidade de líder e mediador entre essas políticas e a resposta 

pedagógica da escola, construída no coletivo da comunidade escolar; 

reconhecer a importância das ações de formação continuada para o 

aprimoramento dos profissionais que atuam na escola, criando espaços 

que favoreçam o desenvolvimento dessas ações; cuidar para que as ações 

de formação continuada se traduzam efetivamente em contribuição ao 

enriquecimento da prática pedagógica em sala de aula; acompanhar e 

avaliar o desenvolvimento da proposta pedagógica e os indicadores de 

aprendizagem com vistas à melhoria do desempenho da escola; 

compreender os princípios e diretrizes da administração pública e 

incorporá-los à prática gestora no cotidiano da administração escolar. 

(Comunicado SE de 15/03/2006) 

 

        Para tanto, se pressupõe que o diretor de escola tenha o domínio de 

competências e habilidades para compreender: a natureza, a organização e o 

funcionamento da educação escolar, suas relações com o contexto histórico-social e 

com o desenvolvimento humano, bem como a gestão do sistema escolar, seus 
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níveis e modalidades de ensino; apropriar-se dos fundamentos e das teorias do 

processo de ensino e de aprendizagem; relacionar princípios, teorias e normas 

legais a situações reais, interpretando e aplicando a legislação de ensino a favor da 

população escolar; identificar e avaliar criticamente os impactos de diretrizes e 

medidas educacionais, objetivando tomada de decisão, com vistas à garantia de 

uma educação plena; comunicar-se com clareza, em diferentes situações, com 

diferentes interlocutores, utilizando as linguagens e as tecnologias próprias; 

socializar informações e conhecimentos na busca do diálogo permanente com a 

comunidade intra e extra-escolar; estimular a participação dos colegiados e 

instituições escolares, promovendo o envolvimento e a participação efetiva de todos 

como fator de desenvolvimento da autonomia da escola; compreender, valorizar e 

implementar o trabalho coletivo, reconhecendo e respeitando as diferenças pessoais 

e as contribuições de todos participantes; incorporar à sua prática valores, atitudes e 

sentido de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético, ao aprimoramento 

pessoal e à valorização da vida; utilizar recursos tecnológicos nas atividades de 

gestão escolar; promover ações de formação continuada, garantindo espaços de 

partilha de experiência e reflexão, especialmente no HTPC, que possibilitem seu 

desenvolvimento pessoal e aprimoramento profissional, bem como do grupo que 

lidera; elaborar de forma participativa os planos de aplicação dos recursos físicos e 

financeiros, vinculados à proposta pedagógica da escola; responsabilizar-se pela 

administração de pessoal, de recursos materiais e financeiros e do patrimônio  

escolar com transparência nos procedimentos administrativos, garantindo a 

legalidade, a publicidade e a autenticidade das ações e dos documentos escolares; 

fortalecer o vínculo com a comunidade local, buscando estabelecer, com outras 

instituições e lideranças comunitárias, parcerias que promovam o enriquecimento do 

trabalho da escola e da comunidade em que ela se insere. (Comunicado SE de 

15/03/2006) 

        As habilidades e competências exigidas para o desempenho da função 

de diretor de escola estão em consonância com os pressupostos educacionais 

atuais que revelam, no temário escolar contido no perfil exigido pela Secretaria de 

Educação, as políticas públicas vigentes e suas correntes metodológicas. No 

comunicado encontramos o seguinte temário da educação escolar no Estado de São 

Paulo: 
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                             (...) desafios, compromissos e tendências a relevância do conhecimento, as 

exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da 

educação escolar; currículo e cidadania: saberes e práticas voltados para o 

desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; 

fundamentos e diretrizes da educação básica, ensino fundamental e médio, 

educação de jovens e adultos, educação especial e educação indígena; a 

escola como espaço de inclusão, de aprendizagem e de socialização; 

pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, 

avaliação por competências, flexibilização do currículo e da trajetória 

escolar; currículo e avaliação: as dimensões da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem e da avaliação institucional; tecnologias e educação: 

novas relações com o conhecimento, o ensino e a aprendizagem; a escola 

como espaço de formação continuada e de aperfeiçoamento profissional; 

gestão escolar e qualidade de ensino novas alternativas de gestão escolar: 

gestão compartilhada e integradora da atuação dos colegiados, da família e 

da comunidade; princípios e diretrizes da administração pública estadual 

aplicados à gestão escolar ; 

a proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das 

características multiculturais e as expectativas dos alunos e dos pais; a 

integração com a comunidade: fator de fortalecimento institucional e de 

promoção da cidadania no entorno escolar; o trabalho coletivo como fator 

de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; o convívio no 

cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar saberes, 

de construir valores de uma vida cidadã e de desenvolver atitudes 

cooperativas, solidárias e responsáveis; desenvolvimento curricular: o 

ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação; 

o processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de 

acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da 

aprendizagem do aluno. (Comunicado SE de 15/03/2006) 

 

        Como observamos, a legislação paulista atende aos preceitos 

constitucionais objetivando a inserção do indivíduo numa sociedade soberana, justa, 

democrática, proporcionando o ingresso dos brasileiros que assim desejarem no 

funcionalismo público privilegiando tão somente sua habilitação profissional e 

investindo-os no cargo público através de concurso de provas ou provas e títulos, 

inserindo ainda os portadores de deficiências no seu quadro funcional e 

oportunizando o exercício de seus direitos sociais e individuais. A cor, a raça, o 
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sexo, a classe social, a crença política ou religiosa, são atributos que não impedem 

esse exercício, ao contrário, podem servir como amostragem de um país 

marcadamente multi-étnico e pluricultural, que se fortalece e se afirma num colorido 

democrático do funcionalismo público paulista e, principalmente, na direção da 

escola pública estadual, dando mostras da força da identidade social e cultural dos 

afro-brasileiros, da mulher, da educação, de uma sociedade que se almeja 

democrática e igualitária. 

        Uma ferramenta colorida e democrática que demonstra a toda uma 

nação que o caminho a ser percorrido entre a legalidade e a realidade são as ações 

afirmativas, construídas coletivamente e consolidadas no comprometimento solidário 

e responsável de todos os segmentos da sociedade brasileira. 

   

 

    

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - O TOM DA COR NA DIREÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL 
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        Inserir todo um trabalho de pesquisa num determinado tempo e espaço é 

uma das tarefas mais difíceis de serem realizadas. As variáveis que se apresentam 

são decorrentes da necessidade que temos enquanto pesquisadores de buscar 

novos caminhos, novos desafios, novas descobertas. 

        Faz-se necessário efetuar escolhas, muitas vezes difíceis, de 

enfrentamentos e incertezas. Muitas vezes motivados por esses novos desafios, nos 

aventuramos em busca de rumos que nos levem até nosso objetivo. 

        A escolha que realizei concentrou todos esses ingredientes. Somei a 

eles um outro, tão importante quanto os demais, mas que fez com que pudesse 

caminhar por lugares comuns, conhecidos e vivenciados na minha trajetória pessoal, 

profissional, social e cultural. Não obstante, a cada novo caminhar, novas 

descobertas, novas paixões se fizeram presentes. 

        A opção de realizar a pesquisa de campo nas escolas públicas estaduais 

de Diadema apresenta dois motivos relevantes: em primeiro lugar, como já 

mencionado, a vivência cotidiana nas escolas públicas estaduais ao longo dos meus 

24 anos de funcionária pública na rede estadual da Secretaria de Estado da 

Educação, 23 dos quais em Diadema; em segundo lugar, as especificidades que a 

cidade apresenta e todo o seu campo fértil de descobertas e ensinamentos, quer 

seja no campo das ciências naturais ou das ciências sociais, mas principalmente nas 

aprendizagens de vida, de cidadania.  

        A contextualização deste locus privilegiado e o seu entendimento é o 

elemento gerador da investigação de campo, sua relevância para a pesquisa ora 

realizada e os dados obtidos. 

        Ao adentrarmos qualquer espaço na sociedade, nos deparamos com 

situações e pessoas diferentes, experimentamos a descoberta do novo, do diferente, 

do outro. Essa descoberta nos causa os mais diversos sentimentos: amor e ódio, 

alegria e tristeza, aceitação e rejeição, confiança e medo, certeza e incerteza. 

Passamos da descoberta para o enfrentamento, momento que precede a formação 
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ou ainda, a transformação. Onde o velho, o novo e o diferente se apresentam, o eu e 

o outro se confrontam, guerreiam, padecem, crescem, nascem, renascem, se 

constroem e se transformam. 

        Esses momentos mágicos acontecem na escola, na família, no ambiente 

social e profissional em que vivemos. As relações sociais estão num movimento 

constante e inacabado de construção e transformação. Nossas experimentações se 

estabelecem de forma cotidiana, atuam e interagem nesse espaço mágico e passam 

a coexistir refletindo as nossas representações sociais, culturais, econômicas, 

políticas e, ainda, da sociedade a que pertencemos. 

        E é num desses espaços e momentos mágicos que a pesquisa de campo 

desse trabalho acontece. A opção por pesquisar gênero, raça, discriminação, 

educação na direção da escola pública em Diadema reuniu um conjunto de fatores. 

Como já mencionado, adotar uma visão isenta da influência de todos esses fatores é 

também uma tarefa difícil, uma vez que ela requer escolhas. Ao propor a utilização 

do imaginário de uma brincadeira infantil, a ciranda, nos deparamos com o novo, 

com o outro, com o diferente, assumimos a posição de estar ao lado uns dos outros, 

ligados e interligados num movimento mágico, numa dança viva, onde o ritmo e a 

canção entoada falam de vida, vida cidadã.  

        Num movimento onde todos se reencontram na alegria e na simplicidade 

de uma grande brincadeira de roda. A ciranda. Num momento mágico do qual somos 

atores. Numa ciranda mágica que fala de mulheres, de paixão, de desejo, de 

coragem e esforços, num território onde o poder masculino, o preconceito e a 

discriminação sobrepõem-se a direitos e, onde, os sonhos, à vontade e a fibra 

dessas mulheres se equilibram e se firmam. 

 

 

 

 

  3.1 - A cidade de Diadema: algumas notas. 
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        A apresentação do município que acolhe as escolas públicas estaduais, 

com as suas peculiaridades, dentro de um contexto maior que são as demais 

escolas públicas do Estado de São Paulo, impõe�se como um desafio. Este desafio 

presente e tão comum no cotidiano das mulheres e, ainda, das mulheres negras é o 

que pretendemos investigar.  

        Diadema é um município do Estado de São Paulo que está situado na 

Região Metropolitana da Grande São Paulo,  distante 17 km do Marco Zero da 

Capital (Praça da Sé). O Paço Municipal está localizado geograficamente na Latitude 

23º 41' 10'' S e Longitude 46º 36' 38'' W e sua altitude é de 780m. 

        Sua área total é de 30,7 Km², possuindo um relevo acidentado, com 

pequenas colinas e morrotes alongados e poucas áreas planas. Cerca de 7,24 Km² 

de sua área total é definido como Área de Preservação e Recuperação de 

Mananciais64.  

        O clima é caracterizado por temperaturas médias girando em torno dos 

25 graus centígrados, com o verão pouco quente e chuvoso e o inverno ameno e 

sub-seco. O índice pluviométrico é de aproximadamente 1400 a 1500 mm por ano. A 

maior parte da rede hidrográfica está orientada para o noroeste do Estado de São 

Paulo, em direção à calha do rio Tietê. 

        Com uma das densidades demográficas mais altas do estado, cerca de 

12.150 habitantes por Km², Diadema possui 357.064 habitantes e apresenta a Taxa 

Geométrica de Crescimento Anual da População (TGCA) de 2,48%. Conta ainda 

com 245.374 eleitores, 49.000 analfabetos, 17.373 com 15 anos ou mais, e uma 

população economicamente ativa de 215.000 pessoas 
65 .   

        Desde o início de sua ocupação, Diadema
66 contou com um fator 

fundamental para sua expansão e desenvolvimento: sua localização geográfica 

                                                
64 Ao sul do Município está localizado um braço da Represa Billings, responsável pelo abastecimento 
de água na Grande São Paulo e no ABCD. Do território Municipal, 23,6% do total é definido como 

APRM, incluindo o braço da Represa Billings. Nesta região, que corresponde a partes dos bairros 

Eldorado e Inamar, as regras de uso e ocupação do solo são diferentes, visando proteger a 
quantidade e a qualidade da água da represa. 
65 Dados do Censo IBGE/1999.  
66 Povoado surgido ao redor de um templo, erguido em devoção à N. Sra. da Conceição, padroeira de 

Acuri ou Guacuri, depois chamado de Vila Conceição e hoje Diadema, assim denominada por escolha 
do jurista e professor Miguel Reale quando da criação do Distrito de Diadema, em homenagem à 
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entre o litoral, a Vila de São Vicente, e o planalto, a Vila de São Paulo de Piratininga. 

Foi a existência de uma via de ligação entre São Bernardo e Santo Amaro que 

proporcionou a chegada de uns poucos moradores ainda no século XVIII.  

        Até os anos de 1940, a região de Diadema era constituída por quatro 

povoados pertencentes ao município de São Bernardo do Campo: Piraporinha, 

Eldorado, Taboão e Vila Conceição. Dispersos entre si, eles eram ligados apenas 

por caminhos precários. Cada um deles possuía vida própria dada a proximidade 

com outras localidades67. 

        Em 1925, com a criação da Represa Billings, a região do Eldorado 

passou a despertar o interesse de moradores da capital que buscavam opções de 

lazer68. Os primeiros sinais de mudanças aconteceram nos anos de 1930, quando os 

irmãos Camargo, donos das terras, resolveram melhorar a ligação com a Vila 

Conceição (centro) por meio da abertura da atual Avenida Alda até o Parque 7 de 

Setembro. O trajeto até o centro foi completado pelo Sr. Alberto Simões Moreira. 

Nessa estrada passaram a transitar carros de boi, cavalos, automóveis e a primeira 

jardineira que fazia o itinerário Eldorado - Vila Conceição - Praça da Árvore (SP). 

Notam-se ai os primeiros sinais de mudanças.  

        Apesar da proximidade geográfica com a Capital, até os anos de 1950 a 

cidade pouco sentiu os efeitos das transformações produzidas pela industrialização 

em São Paulo. Até então, Diadema não tinha nenhuma importância econômica 

regional. Foi nas cidades localizadas ao longo da ferrovia Santos - Jundiaí, principal 

via de circulação de mercadorias na época, que ocorreu a expansão industrial 

paulista até a década de 40, especialmente em São Caetano do Sul, Santo André e 

Mauá. 

        Após os anos de 1950, o sistema de escoamento da produção, feito até 

então pelos eixos ferroviários, entra em declínio e o governo passa a optar pelos 

                                                                                                                                                   
coroa (diadema) de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira da cidade, em cujo dia 08 de 

dezembro se comemora o aniversário da cidade.    
67 Piraporinha se encontrava próximo a São Bernardo do Campo; o Taboão, próximo a São Bernardo 

e a São Paulo, pela Avenida Água Funda; Eldorado, que possuía características muito próprias, 

graças à Represa Billings, vinculava-se mais a São Paulo na região de Santo Amaro; a Vila 
Conceição formada pelas chácaras pertencentes ao loteamento da Empresa Urbanista Vila 
Conceição. Atualmente esta localização ainda recebe influências regionais e geram uma grande 

concentração de demanda escolar. 
68 Moradores da capital com maior poder aquisitivo construíram suas chácaras de veraneio nesta 

região. Poucas delas ainda hoje resistem às invasões das áreas de mananciais. 
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circuitos rodoviários. A Via Anchieta, inaugurada em 1947, representa uma nova 

fase da industrialização paulista e da implantação do capitalismo no Brasil. Em São 

Bernardo do Campo, situado ao longo dessa estrada, instalaram-se as primeiras e 

grandes indústrias multinacionais e, em Diadema, principalmente, pequenas e 

médias empresas nacionais que produziam na sua maioria, materiais 

complementares para as multinacionais. 

        Em 1948, com a Lei Estadual nº. 233, criou-se o Distrito de Diadema. As 

transformações ocorridas a partir dos anos de 1950 na região do ABCD paulista com 

a abertura de estradas, a industrialização, as migrações, os novos loteamentos e o 

crescimento das cidades, despertaram os interesses das lideranças políticas da 

região de Diadema. Havia o entendimento de que a mudança de distrito para 

município favoreceria o desenvolvimento do lugar. 

        A Vila Conceição liderou o movimento pela emancipação local. Além de 

contar com as lideranças políticas mais interessadas na questão, o vilarejo 

encontrava-se bastante isolado de São Bernardo do Campo, sentindo 

particularmente a falta de infra-estrutura e serviços básicos. Os moradores de 

Piraporinha, Taboão e Eldorado eram, na sua maioria, desfavoráveis ao movimento. 

Foi a conjugação de vários fatores que determinou a emancipação político-

administrativa de Diadema, como a expansão urbana e industrial paulista em direção 

ao ABC, a articulação de políticos da localidade, como o professor Evandro Caiafa 

Esquível, com lideranças de influência no âmbito estadual, como o jurista Miguel 

Reale e a intensa participação dos moradores da Vila Conceição na Campanha da 

Emancipação. 

        Aprovado o processo de emancipação pela Assembléia Legislativa, 

ocorreu o plebiscito no dia 24/12/1958. As pessoas residentes há mais de dois anos 

no local votariam a favor ou contra a emancipação. Participaram cerca de 300 

eleitores e a emancipação venceu por pequena margem, apenas 36 votos. Em 1959 

realizaram-se as primeiras eleições para os poderes Executivo e Legislativo do 

Município de Diadema. No dia 10/01/1960, com a posse do primeiro prefeito, vice-

prefeito e vereadores, instalou-se oficialmente o novo município. 

        Com a emancipação, Diadema viu seus contornos geográficos serem 

alterados, devido à instalação na região de indústrias de grande porte e que 
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geravam impostos e renda para o município de São Bernardo do Campo
69. Além da 

área geográfica, São Bernardo do Campo também deteve para si os benefícios 

fiscais e de desenvolvimento que acompanhavam a instalação do porte dessas 

indústrias.  

        O Município traz em sua história marcas profundas de mecanismos de 

segregação social, associados ao processo de industrialização na região do ABC 

paulista. Quando as grandes montadoras se instalaram em São Bernardo do 

Campo, as terras das cidades acabaram por se tornarem  muito valorizadas, levando 

os trabalhadores que eram atraídos pela oferta de emprego, vindos de várias 

regiões do Estado de São Paulo e de outros das regiões Norte e Nordeste do País, a 

buscarem lotes mais baratos em locais menos valorizados e próximos das indústrias.  

        Desta forma, a proximidade com o município vizinho fez com que a 

população de Diadema aumentasse rapidamente. A ampliação significativa da 

demanda populacional não foi acompanhada da infra-estrutura necessária e 

suficiente para o atendimento dos moradores. Nos anos de 1970, a expansão 

populacional já era acentuada e a cidade não contava com fornecimento de água 

para além da região central, apesar de sua proximidade da Represa Billings, e nem 

tampouco com investimentos de expansão da rede de esgotos. 

        No inicio dos anos de 1980, a população de Diadema havia triplicado em 

relação à década anterior, chegando próximo a 230 mil habitantes
70. Os problemas 

de saúde, transporte, educação e saneamento básico não acompanhavam este 

desenvolvimento.  

        Com um terço dessa população vivendo em favelas e sem a infra-

estrutura adequada para o atendimento da demanda, decorrentes do processo de 

crescimento industrial, Diadema foi se configurando, como em todas as periferias 

urbanas para onde se dirigem os trabalhadores desprovidos de dinheiro e moradia, 

como um local difícil de viver, destinado principalmente àqueles que, destituídos do 

direito de morar em locais com melhores condições de vida, viam na cidade sua 

última opção. 

                                                
69 Entre elas a Ford do Brasil, a Mercedes-Benz do Brasil, a Scania e a Rolls-Royce do Brasil, 
potências automobilísticas em grande expansão.   
70 No ano de sua emancipação, 1959, a população era de aproximadamente 8 mil 

moradores.Fonte:IBGE 
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        Com um quadro cujos indicadores sociais demonstraram as péssimas 

condições de vida da população, os índices de analfabetismo, mortalidade infantil, 

densidade demográfica e criminalidade foram durante mais de duas décadas os 

mais altos de todo o ABCDMR71 e os que apresentaram os menores declínios. 

        Com uma previsão do TGCA
72 de crescimento populacional girando em 

torno de 39% e uma estimativa de que a população girasse em torno de 475 mil 

habitantes 73, Diadema inicia os anos de 1990 com cerca de 305 mil habitantes. 

        Mesmo não correspondendo às expectativas de crescimento, verificamos 

que o perfil da cidade demorou bastante para se modificar. Diadema encerra a 

década passada apresentando um quadro alarmante de injustiças sociais, violência 

e discriminação. 

        Atualmente o município apresenta um contraste acentuado com as 

décadas passadas, fruto de investimentos sociais. As principais ruas em todos os 

bairros estão asfaltadas e possuem saneamento básico, o transporte coletivo atende 

a demanda existente com linhas municipais e intermunicipais74, conta com rede de 

abastecimento de água e esgoto, rede de saúde pública equipada e em fase de 

ampliação, rede de educação Infantil, creches, teatro, centros culturais e desportivos 

que embora atendam a uma parcela mínima da população são bem equipados. 

        A segunda maior cidade em densidade demográfica do País
75 apresenta 

hoje um quadro diverso das décadas passadas. Apesar das demandas ainda não 

atendidas na sua totalidade, impressionam as rápidas modificações ocorridas no 

setor de serviços públicos que notadamente repercutem na melhoria da qualidade 

de vida, com quedas nas taxas de mortalidade infantil e de violência. 

        A alta taxa de ocupação populacional ainda é um desafio para o 

município, uma vez que grandes partes dos Núcleos Habitacionais já são 

urbanizadas, com saneamento básico, coleta de lixo e cessão dos terrenos. 

Entretanto nota-se que o setor de habitação demanda ainda muito esforços. As 

                                                
71 O ABCDMRR é a sigla que designa as sete cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra que compõem a Região 

Metropolitana da Grande São Paulo.  
72 TGCA é a Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População. 
73 Fonte: CIESP. Catálogo das Indústrias em Diadema. SP, 1990, Ano I, vol. I. 
74 Possui um corredor moderno e eficiente de Tróleibus que corta o município interligando-o a Santo 
André, São Bernardo do Campo e São Paulo.   
75 Fonte: Censo IBGE/1990. 
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famílias moradoras de núcleos habitacionais não urbanizados são ainda em maior 

número que aquelas residentes nos urbanizados. 

        No município, hoje, o setor industrial continua sendo responsável pela 

absorção de boa parte da mão de obra existente, com a instalação de indústrias de 

cosméticos e produtos de beleza, plásticos, equipamentos e peças automotivas e 

metalúrgicas, fechaduras e cadeados, alimentícia e ainda algumas multinacionais
76. 

O emprego informal, entretanto predomina na região dadas as altas taxas de 

desemprego que refletem no município e no país.  

        Todas as características elencadas resultam ainda em segregações 

sociais que, decorridas várias décadas desde a emancipação do município em 1959, 

ainda não foram minimizadas. Esses indicadores demonstram que a qualidade de 

vida da população não é a adequada nem a desejada, apesar dos esforços, avanços 

e do crescimento demonstrado recentemente. 

 

 

 

 

 

3.2 - A escola pública estadual em Diadema: a escola da vida, a vida da escola. 

 

        A taxa de alfabetização é um importante indicador, não apenas para 

configurar a situação educacional de um país, mas também, do ponto de vista das 

condições sociais, para retratarem a realidade em que vive o seu povo. Com esse 

objetivo, buscamos os dados do último censo realizado no país que apontou a 

existência de 17.373 analfabetos com idade igual ou superior a 15 anos. 

        A incidência do analfabetismo entre as crianças de 7 a 14 anos de idade, 

à semelhança do que ocorre com o conjunto da população brasileira, reduz-se ao 

longo do tempo. As taxas de analfabetismo para essa faixa etária são 

                                                
76 Entre as principais indústrias encontramos a Papaiz, Prensas Schuller, Davene, Kentinha, Trorion, 
Kenko, Dolly, Nakata.  
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significativamente menores em 1999 do que os observados em anos anteriores, 

contudo, os valores observados ainda são elevados. 

        Henriques (2002), afirma que no que se refere ao comportamento das 

taxas de analfabetismo das crianças entre 7 e 14 anos de idade, as reduções 

observadas na nos anos de 1990 foram mais intensas entre crianças brancas e, 

ainda, que as crianças negras encontram-se, ao final dos anos de 1990, com mais 

de uma década de atraso em relação às crianças brancas. 

        As possibilidades de acesso à escola podem ser inferidas, inicialmente 

pela quantidade de crianças que nunca freqüentaram a escola. As oportunidades de 

acesso à escola devem estar diretamente relacionadas à condição sócio econômica 

das famílias das crianças, como também à oferta de vagas na escola pública.            

        Com umas das taxas mais altas de densidade demográfica do Estado de 

São Paulo e apresentando uma taxa de analfabetismo de 6,80% entre a população 

com 15 anos ou mais77, o município de Diadema necessita urgentemente de 

investimentos educacionais que combatam esses índices. 

        A história educacional no município de Diadema teve origem no ano de 

1936, com o surgimento do primeiro estabelecimento de ensino, constituído de 

apenas uma sala de aula. A �Escola Isolada� funcionava no local da atual sede da 

Chácara Gaúcha, em frente ao prédio dos �3 Irmãos� e o ensino era ministrado pela 

professora Ascendina Maria de Macedo. Mais tarde, com duas salas, passou para a 

�Escola Mista� instalada na propriedade do Sr. Sampaio Moreira, à beira da estrada 

que levava a São Bernardo do Campo, saindo do largo da Vila Conceição e 

passando pela Igreja Nossa Senhora da Conceição, casa que ainda hoje existe e 

localiza-se na Avenida Amélia Eugênia. A escola mista teve como primeiras 

professoras a Sra. Lourdes Penteado Galeão e Ascendina Marcondes Pio e foi 

demolida para a construção do primeiro grupo Escolar de �Vila Conceição�, erguido 

no terreno doado à Secretaria de Educação pelo Sr. Sampaio Moreira e o prédio 

construído pelo benemérito Sr. Evaristo Gomes Fernandes.  

        O prédio do primeiro grupo escolar foi inaugurado em setembro de 1951, 

pelo então Secretário de Educação, Dr. Cardoso de Mello Neto, recebendo o nome 

                                                
77 Diadema apresenta 12.150 habitantes por quilometro quadrado e 49.000 analfabetos. Fonte: Censo 
IBGE/2000. 



 131 

de Grupo Escolar de �Vila Conceição�, sendo sua primeira diretora a Sra. Sylvia 

Ramos Esquível, mais tarde passou a chamar-se Grupo Escolar João Ramalho, 

depois Ginásio Estadual Senador Filinto Müller e atualmente abriga a Escola 

Estadual Francisco Daniel Trivinho. Desde esse período, o investimento na 

instalação e funcionamento de escolas públicas para o atendimento da demanda 

escolar existente aconteceu de maneira gradativa, entretanto, verificamos no 

município, uma necessidade de maior  ampliação da rede física dada a superlotação 

das classes que procura atender os que recorrem á rede pública estadual. As 

políticas públicas, que precisam e devem ser adotadas, encontram barreiras 

políticas, sociais, econômicas, geográficas e ambientais que dificultam ainda mais a 

sua concretização.      

        Dotado de especificidades próprias, o município não aderiu à 

municipalização do ensino fundamental conforme preconiza a Lei de Diretrizes e 

Bases 9394/199678, acarretando à rede pública estadual o ônus do atendimento da 

grande demanda existente, no oferecimento de vagas na educação básica, 

atendendo do ensino fundamental ao ensino médio, na modalidade regular e 

educação de jovens e adultos. Para tanto, a oferta de vagas e o atendimento do 

ensino público gratuito da educação básica está sob a responsabilidade do Governo 

do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação
79 e 

jurisdicionadas à Diretoria de Ensino � Região de Diadema, sendo que, o 

atendimento da educação infantil pública é feito pela Prefeitura Municipal80. 

        O Município de Diadema conta com 45 escolas municipais, 65 estaduais 

e 27 escolas particulares autorizadas e em funcionamento. Dentre as 45 escolas 

municipais, 06 ministram o ensino fundamental no ciclo I atendendo 4.354 alunos, 39 

atendem a educação infantil num total de 12.781 alunos no período diurno e destas, 

32 ministram a suplência do ensino fundamental no período noturno atendendo a 

4.242 alunos. A rede particular autorizada e jurisdicionada à Diretoria de Ensino 

oferece a educação infantil, o ciclo I e II do ensino fundamental e o ensino médio, 

                                                
78 LDB 9394/1996, artigos 10 e 11.  
79 A Secretaria de Estado da Educação possui 89 Diretorias de Ensino em todo o Estado de São 

Paulo que tem sob sua jurisdição um ou mais municípios. No caso específico da Diretoria de Ensino - 
Região de Diadema, somente o município de Diadema está sob sua jurisdição. 
80 Vale ressaltar que à época da realização desse trabalho, foi aprovada em 06/12/2006 a Emenda 

Constitucional n º 53  que aprova o FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.O texto na íntegra encontra-se disponível no site 

www.mec.gov.br.   

http://www.mec.gov.br
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atendendo 4.833 alunos. As escolas estaduais atendem alunos do ensino 

fundamental, ciclo I e II, e do ensino médio totalizando 84.782 alunos sendo que 

57.329 alunos no ensino fundamental e 27.408 alunos no ensino médio e, ainda, 45 

alunos na educação especial 
81. 

        Inseridas em todos os bairros do município, as escolas estaduais estão 

distribuídas em 11 setores físicos que abrangem esses bairros
82, apresentando 12 

escolas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, ciclo I; 08 escolas de 1ª a 4ª do 

ensino fundamental, ciclo I e ensino médio; 07 escolas de 1ª a 8ª série do ensino 

fundamental; 07 escolas de 1ª a 8ª série do ensino fundamental e ensino médio; 01 

escola de 5ª a 8ª série do ensino fundamental, ciclo II e 30 escolas de 5ª a 8ª série 

do ensino fundamental, ciclo II e do ensino médio.  

        Esse quadro aponta para uma reorganização de escolas parcialmente 

efetuada, por tipo de ensino e para atendimento da demanda escolar, priorizando o 

ensino fundamental e médio regular e, oferecendo ainda, a modalidade de educação 

de jovens e adultos no período noturno, totalizando 10.059 alunos do ensino 

fundamental e médio. Conta ainda com o funcionamento de 04 classes de educação 

especial e uma sala de recurso83, num total de 65 alunos.   

        Para o atendimento dessa clientela escolar, a administração pública 

utiliza-se de seu quadro de funcionários efetivos ou admitidos em caráter temporário, 

denominados ocupantes de função-atividade, para o preenchimento de 

cargos/funções. No âmbito da Diretoria Ensino-Região de Diadema, o quadro de 

funcionários está defasado dado às especificidades do serviço público, no tocante à 

baixa remuneração, intervalos muito grandes na realização de concursos públicos, 

entre outros e, ainda, o agravante das especificidades sócio-econômica-político-

culturais do município, que gera uma grande rotatividade no preenchimento desses 

cargos/funções. 

                                                
81 No ano letivo de 2006 nenhuma das escolas pertencentes ao sistema de ensino público e privado 

ofereceu o Ensino Fundamental de 09 anos, conforme disposto em legislação pertinente. Para o ano 

letivo de 2007, algumas escolas particulares e 04 escolas municipais oferecerão o ensino 

fundamental de 09 anos para crianças a partir dos 06 anos.    
82 Vide o mapa de Diadema com a divisão por bairros que se encontra nos anexos desse trabalho. 
83 As classes de educação especial atende deficientes mentais (DM) e a sala de recurso atende 
deficientes auditivos (DA). 
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        Essas particularidades são responsáveis por uma rotatividade nos 

cargos/funções, ocasionando um movimento grande de saída em detrimento às 

entradas recebidas. Por ser considerado um município dormitório, estigmatizado 

como violento, com muitos núcleos habitacionais sem a infra-estrutura e urbanização 

adequadas, com uma alta taxa de ocupação, concentração econômica de baixa�

renda, entre outros fatores, ocasiona nas pessoas que ingressam no serviço público 

ou fazem a opção pela contratação temporária, um desejo de retornar ao seu lugar 

de origem ou, ainda, de ir para um outro �município com melhores condições de vida 

e de status social�.  

        Diante dessa situação de rotatividade, a escola se vê diante de 

transformações constantes, que interferem no contexto educacional, no cotidiano 

escolar. Uma rotatividade que acomete não só os envolvidos diretamente no espaço 

escolar, mas principalmente na comunidade atendida pela escola que se movimenta 

diuturnamente.   

         Portanto, o quadro mostrado a seguir encontra-se em movimento, 

podendo ser transformado imediatamente após sua projeção. Entretanto, apontamos 

que, nas 65 escolas públicas estaduais, encontramos atualmente no cargo/função 

de diretor, 06 homens, sendo 04 titulares de cargo de diretor e 02 designados para a 

função de diretor de escola
84 e, 59 mulheres, sendo 43 titulares de cargo de diretor e 

16 designadas85.  

        A divisão setorial das escolas estaduais no município tem o objetivo de 

organizar o espaço físico escolar de forma a atender a demanda escolar inserindo-a 

próxima de sua residência, facilitando o deslocamento dos alunos e pais ou 

responsáveis, o acompanhamento desses alunos nas atividades escolares e ainda 

uma melhor inserção da comunidade escolar no entorno da escola o que propicia 

um vínculo na relação escola-familia-comunidade. A melhoria dessas relações atua 

como um agente facilitador da integração do individuo no meio social em que vive e 

na sociedade à qual está inserido.   

                                                
84 Desse universo de 06 homens, dos 04 titulares de cargo, 01 reside em Diadema e 03 em 
municípios vizinhos; os 02 designados moram nos municípios vizinhos. 
85 Dessas 59 mulheres, encontramos 43 das titulares de cargo, sendo que 05 residem em Diadema e 
38 nos municípios vizinhos; das 16 designadas, 10 residem em Diadema e 06 nos municípios 

vizinhos. 
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        Embora a administração pública estadual ofereça essa organização 

setorial, verificamos que o atendimento da demanda é feito sem respeitar essa 

organização. Contemplando as especificidades do município e o que disciplina a 

legislação pertinente, a escolha da escola para a matrícula de seus filhos é feita pela 

família, de acordo com suas necessidades e opções, dentro do tipo de ensino 

pretendido, e conforme a oferta de vagas disponíveis nas escolas. O que confirma o 

quadro de atendimento de vagas acima de sua capacidade máxima em todas as 

escolas da região, com procura e oferta no seu limite total, atendendo moradores do 

município e de outros que fazem divisas com Diadema, uma vez que o acesso viário 

e de transportes coletivos favorece esse quadro.  

        Os bairros centrais ou de periferia possuem infra-estrutura própria, 

contemplando os moradores e usuários de comércio diversificado e que atende as 

necessidades locais: indústrias de pequeno, médio e grande porte; hospitais e 

Unidades Básicas de Saúde, serviço médico privado; escolas e creches públicas e 

privadas; centros comunitários, esportivos e de lazer; Centro Cultural e Teatro; 

praças públicas; igrejas de diversas crenças; Ongs; Delegacia de Polícia, Policia 

Militar, Guarda Municipal e Bases de Segurança da Polícia Militar; serviço público de 

atendimento ao munícipe; transporte interligado entre os bairros e intermunicípios; 

correios; agências bancárias; conselhos tutelares. Na região central localizam-se: o 

Corpo de Bombeiros, o Fórum, o Teatro Municipal Clara Nunes, a sede do Poder 

Legislativo e Executivo, a Diretoria de Ensino - Região de Diadema, a Fundação 

Florestan Fernandes, a única faculdade privada, a Faculdade de Diadema, o 

Cemitério Publico Municipal e o Instituto Médico Legal. O município ainda abriga o 

Centro de Detenção Provisória no bairro da Vila Conceição, o SESI no bairro do 

Campanário, o SENAI no bairro do Jardim Irã e ainda, um cemitério privado, o 

Cemitério Vale da Paz na região de Eldorado.   

        A comunidade atendida pela escola pública, da região central ou da 

periferia, possui característica diversificada tanto nos aspectos sociais, econômicos 

ou culturais. No entorno do prédio público, encontramos todos os segmentos de 

serviços à população, uma área de alta concentração populacional onde o espaço 

físico é dividido em construções simples e pequenas, mostrando um crescimento 

desordenado, com algumas áreas invadidas, até em áreas de mananciais. Grande 



 135 

parte das moradias está localizada em favelas urbanizadas, com vielas, corredores 

estreitos e grandes escadas, com pouca infra-estrutura. 

        As escolas públicas estaduais atendem em média 1100 alunos. A menor 

delas, com 526 alunos distribuídos em 12 classes e, a maior, com 2498 alunos 

distribuídos em 56 classes. Esses alunos são oriundos das regiões Norte e Nordeste 

do país, vindos para o município em busca de melhores condições de vida, com 

famílias numerosas, cujos pais possuem baixa escolaridade e, em decorrência, 

observa-se que quando empregados recebem baixos salários ou ainda estão em 

empregos temporários ou na economia informal. Essa instabilidade ocasiona uma 

movimentação muito grande na escola no decorrer de todo o ano letivo; em busca 

de melhores empregos, as famílias chegam ao município, permanecem por alguns 

meses na escola e solicitam transferência para outros locais que acreditam possuir 

melhores condições. Muitas vezes chegam, saem e retornam à escola num intervalo 

de trinta dias ou menos.  

        As famílias também são compostas por muitos membros e moram junto 

com outras pessoas de seu círculo familiar (pai, mãe, filhos, tios, primos, avós, 

comadres e compadres com suas famílias) e, geralmente a mulher é quem trabalha 

fora e é responsável pelo sustento da casa. A mulher e mãe que, apesar de todas as 

responsabilidades e dificuldades que enfrenta, não consegue, na maioria das vezes, 

estar presente na vida escolar dos filhos, acompanhando atividades intra e extra-

escolares86.  

        Os alunos das escolas públicas de Diadema também começam a 

trabalhar bem cedo, pois são obrigadas a ajudar no sustento da casa, mesmo as 

que possuem pouca idade. As que não executam uma atividade fora87 trabalham em 

suas próprias casas, realizando as atividades domésticas e cuidando de irmãos mais 

novos. Devido à pouca idade e à ausência de uma estrutura familiar adequada, 

                                                
86 No caso específico de Diadema, a abertura das escolas aos finais de semana, no Programa Escola 
da Família da Secretaria de Estada da Educação de São Paulo, propiciou uma maior aproximação da 

comunidade escolar com a escola, criando e fortalecendo os vínculos da família e da escola, por 

contar com a presença do diretor de escola e membros da equipe pedagógica e administrativa. A 

família que muitas vezes se via impossibilitada de acompanhar as atividades de seus filhos por 

motivo de trabalho, agora o fazem nos finais de semana, entretanto, esse acompanhamento não é 

cotidiano. 
87 Embora a legislação só preveja o trabalho a partir dos 16 anos de idade, muitas crianças e 

adolescentes iniciam atividades antes disso. Eles são encontrados em lava-rápidos, mercadinhos, 

bares, faróis e esquinas como vendedores ambulantes, �flanelinhas�, �malabaristas�, �guardadores de 

carros�, cuidando de crianças menores, seus irmãos e vizinhos, catadores de latas, papelão, ferro-
velho e qualquer tipo de lixo descartável e reaproveitável ou que lhes garanta algum dinheiro.  
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muitos alunos não freqüentam a escola diariamente, não realizam atividades intra e 

extra escolar, não possuem hábitos de higiene adequados e saudáveis, não se 

alimentam ou, quando isso ocorre, é de maneira insuficiente e inadequada. Não 

possuem regras, limites, horários, padrões culturais e sociais adequadas ao meio em 

que estão inseridos.  

        Essa desestruturação social e familiar gera um quadro de revolta, 

violência, de falta de perspectiva no futuro, de conformismo e aceitação. É com esse 

sentimento de baixa auto-estima que o aluno entra no ambiente escolar e contra o 

qual os educadores guerreiam no cotidiano. Suprir necessidades físicas, individuais, 

afetivas, econômicas, sociais, culturais e de saúde é o desafio que a escola publica 

de Diadema enfrenta no seu cotidiano. O enfrentamento de uma realidade 

excludente, discriminadora e preconceituosa na qual o individuo está inserido, soma-

se ao desafio pedagógico e social da escola. Seus membros precisam lutar contra o 

desconhecido e não estão preparados, na maioria das vezes, para isso. O choque 

do ideal, recebido durante anos na formação acadêmica e, do real, no cotidiano 

escolar, é um embate que só é resolvido com muita determinação, persistência, 

vontade. O acreditar na capacidade de transformação é o que faz a diferença. É o 

acreditar na capacidade de fazer para transformar a realidade em realizações.   

        A apresentação de tais dados se faz necessária para um melhor 

entendimento da realidade que encontramos na escola pública estadual de Diadema 

e, ainda, o vínculo estabelecido entre este diretor de escola e sua comunidade 

escolar, uma vez que as atuais políticas públicas educacionais apontam para um 

perfil voltado para o comprometimento e o compromisso com o contexto social no 

qual a comunidade escolar está inserida. 

    

3.3 � O desafio de ser: uma trajetória de cor, dor e amor.  

 

        As co-autoras dessa pesquisa são as diretoras da escola pública 

estadual de Diadema. No universo das 65 escolas jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino, convidamos os diretores de escola, titulares de cargo ou designados, a 

participarem do presente estudo e baseado na sua autodeclaração de identidade 

feminina e negra o presente estudo se desenvolve. 
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        As cinco mulheres negras a quem me reportarei de agora em diante, 

pertencem a diferentes faixas-etárias, condição social, econômica, política e cultural. 

Das cinco, 01 é designada diretora de escola e quatro são titulares de cargo, recém 

nomeadas no último concurso público
88. Dessas, duas têm 30 anos de magistério 

público estadual, duas têm mais de 20 anos e uma mais de 17 anos. Todas elas 

eram titulares de cargo de professor na rede estadual, antes de ingressarem no 

cargo de diretor de escola e já estavam designadas para a função de diretor há mais 

de 13 anos.  

        Para a investidura no cargo público, todas tiveram de comprovar 

qualificação e habilitação específicas e aprovação em concurso público de provas e 

títulos
89, conforme disciplina o Estatuto do Magistério Público Oficial. No caso de 

designação para a função, o servidor deve atender ao disposto no artigo 22, da Lei 

444/1985: 

 

                             Observados os requisitos legais, haverá substituição durante o 

impedimento legal e temporário dos docentes e especialistas de educação 

do Quadro do Magistério.  

§ 1º � A substituição poderá ser exercida, inclusive por ocupante de cargo 

da mesma classe, classificado em área de jurisdição de qualquer Delegacia 

de Ensino.  

§ 2º � O ocupante de cargo de Quadro do Magistério poderá, também, 

exercer cargo vago da mesma classe, nas mesmas condições do parágrafo 

anterior.  

§ 3º � O exercício de cargos nas condições previstas nos parágrafos 

anteriores será disciplinado em regulamento. (Artigo 22 da Lei 444/1985) 

 

        Ao situar essas diretoras no contexto da escola pública estadual em 

Diadema e inseri-las no tempo e espaço em que essa pesquisa se realiza, faz-se 

                                                
88 O último concurso público estadual para diretor de escola realizou-se em 2001.  
89 No Estado de São Paulo, o concurso público para provimento de cargo de diretor de escola passou a ser 

exigido a partir da promulgação do Decreto 5884/1933, que aprovou o Código de Educação do Estado de São 

Paulo e reestruturou o sistema de ensino paulista. Entretanto, o concurso público de títulos e provas só se 

institucionalizou a partir de 1938. Posteriormente exigiu-se que o candidato fosse professor efetivo do estado, 

com cinco anos de experiência docente. No concurso para provimento de cargo de diretor de escola que ocorreu 

em abril de 2001, o tempo mínimo exigido foi de oito anos.  
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necessário traçar um perfil mais detalhado dessas mulheres de fibra que 

descobriram, no desafio de ser e estar, a verdadeira paixão pela vida. Através de 

seus depoimentos, vai se descobrindo e redescobrindo uma trajetória de cor, dor, 

amor e esperança. Uma esperança alicerçada na convicção da escolha que fizeram. 

Escolha essa, de vida, de doação, de amor ao magistério, da paixão de educar, de 

igualdade na diferença. 

        Elas nasceram em locais e épocas diferentes, entre os anos de 1940 a 

1970. Lourdes em Bauru (SP), Edna em Santo André (SP), Vera em São Caetano do 

Sul (SP) e Elizete e Ana Paula na capital paulista. Todas freqüentaram a escola 

pública estadual próxima de suas residências, até seu ingresso no curso do 

magistério ou da faculdade, que realizaram em instituição privada: 

 

                             Sempre estudei em escola pública. O primário fiz próximo de casa, na 

época era o Grupo Escolar do Jardim Casa Grande. O ensino fundamental 

ciclo II, antigo ginásio e o ensino médio, cursei em São Bernardo do 

Campo. Fiz o curso de magistério na Escola Leonor Mendes de Barros e a 

primeira faculdade no Instituto Metodista de Ensino Superior, no Rudge 

Ramos, em São Bernardo do Campo. (Elizete) 

 

                             Nos primeiros anos fui estudar com uma bolsa de estudos integral no 

colégio de freiras. Meu pai era tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Caetano do Sul e atendendo a um pedido político fui estudar no 

colégio das Irmãs Carmelitas, no Externato Santo Antonio... O colegial fui 

fazer na escola estadual de Vila Olímpia..consegui terminar com muito 

sacrifício. Fui trabalhar para pagar a faculdade na Fundação Santo André, 

depois de muitos anos voltei a estudar. (Vera) 

    

                             Fiz o infantil e a pré-escola na escola municipal perto de casa. O ensino 

fundamental e o magistério na mesma escola estadual em que minha mãe 

era funcionária. (...) Comecei a dar aulas como eventual na mesma escola 

em que, até aquele momento havia passado mais da metade de minha 

vida... (Ana Paula) 
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        Apesar de terem nascido em datas e locais diversos, este não é um fator 

determinante de diferenças. Elas são todas oriundas de famílias de baixa renda, 

filhas de pais operários e mães que se dedicavam ao cuidado do lar e da família. 

Uma família numerosa, constituída dos pais e muitos filhos. A menor delas com 

cinco pessoas (pai, mãe e três filhos) e a maior com nove (pai, mãe e sete filhos). Os 

pais tinham pouca escolaridade, geralmente o antigo primário, sendo que alguns 

deles não o completaram. Os filhos estudavam em escola pública até terminarem o 

antigo segundo grau, depois disso, se quisessem continuar os estudos tinham que 

trabalhar.  

        As mulheres desse estudo, as diretoras de escola, foram trabalhar 

durante o dia para custear os futuros estudos no período noturno. Os relatos desse 

tempo apresentam lembranças de dificuldades, de insatisfação com a situação, de 

vontade de mudanças, de transformações, da busca de melhoria de vida, de 

realizações: 

 

                             (...) Meu primeiro emprego foi em uma indústria. Lá trabalhei no 

departamento de pessoal e com o dinheiro pagava o curso de magistério. 

Tempos duros. O dinheiro não dava para quase nada. (Elizete). 

 

                             (...) Nasci numa família pobre, só meu pai trabalhava para sustentar os sete 

filhos e a esposa... Quando terminei a 8ª série, já trabalhava numa 

metalúrgica e estudava a noite, não gostava do que fazia e queria mudar 

esta realidade, resolvi então prosseguir meus estudos, na época todos 

questionavam... �para que fazer o 2º grau (atual ensino médio) se você não 

tem condições de fazer uma faculdade?�. Se for fazer uma faculdade até 

então eu não sabia, mas �peona� eu não queria ser. (Edna) 

 

        Essas mulheres freqüentaram a escola pública estadual numa época em 

que a educação sofreu mudanças significativas. Sob a égide do regime militar 

implantado em 1964 desencadeou-se um processo de reorientação geral do ensino 

no país
90 , ajustando a organização do ensino à nova situação em que se 

encontrava: 

                                                
90 Segundo Saviani (2004), o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), criado em 1961 por 
iniciativa de um grupo de empresários, funcionou como um verdadeiro partido ideológico que teve 
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                             O ajuste foi feito pela Lei n º 5540/68, aprovada em 28 de novembro de 

1968, que reformulou o ensino superior, e pela lei n º 5692/71, de 11 de 

agosto de 1971, que alterou os ensinos primário e médio, modificando sua 

denominação para ensino de primeiro e segundo grau. Com isso, os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

4024/61) correspondentes às bases da educação consubstanciadas na 

estrutura do ensino primário, médio e superior foram revogados e 

substituídos pelas duas novas leis, permanecendo em vigor os primeiros 

títulos da LDB de 1961 (Dos fins da educação, do direito à educação, da 

liberdade do ensino, da administração do ensino e dos sistemas de 

ensino), que enunciavam as diretrizes da educação nacional. (Saviani, 

2004, p.42) 

 

        Desse período, todas elas fazem menção à escola como sendo um local 

de fundamental importância nas suas trajetórias de vida, marcado por lembranças 

alegres e tristes, de descobertas prazerosas, de sucessos e fracassos, de amores e 

desamores, de experiências e expectativas, de sonho e realidade. A despeito 

dessas lembranças, Louro (2001), afirma que elas são marcas permanentes que nos 

fazem lembrar quem somos, de como construímos nossas identidades sociais. Para 

a autora: 

 

                             As marcas mais permanentes que atribuímos às escolas não se referem 

aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas 

sim, se referem às situações do dia-a-dia, a experiências comuns ou 

extraordinárias que vivem no seu interior, com colegas, com professores ou 

professoras. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, da escola têm 

a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais, 

especialmente a nossa identidade de gênero, racial e sexual. (Louro, 2001, 

p. 18)  

         

                                                                                                                                                   
papel decisivo na deflagração do Golpe Militar de 1964. Nesse ano, o IPES com a colaboração da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, organizou um fórum de educação 

denominado �A educação que nos convém� (IPES/GB, 1969). Paralelamente a esses eventos, que 

trouxeram vários subsídios às reformas de ensino, o governo foi procedendo à assinatura dos 

acordos MEC-Usaid, mediante os quais o Ministério da Educação e Cultura estabelecia mecanismos 
de cooperação com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para 

reformular aspectos específicos do ensino brasileiro. (Saviani, 2004, p.41) 
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        Diante dessa perspectiva, as lembranças dessas mulheres diretoras são 

também marcadas por situações do cotidiano e que aparecem nos depoimentos 

colhidos como marcas de uma trajetória de vida. Marcas que iluminam seu olhar no 

momento da lembrança. Um olhar que transmite ao pesquisador mais atento um 

lampejo emocionado que alcança o coração, embarga a voz, reflete força, carregado 

de emoções vividas e ainda vivas, constantes, inacabadas, em transformação: 

 

                             (...) Como exigência da mamãe, ela conseguiu vaga para que eu e 

minhas irmãs estudássemos no SESI (centro de Santo André, hoje IESA) 

porque era considerada a melhor escola, com os melhores professores. 

Éramos sete filhos (seis mulheres e um homem). Pela localização, claro 

que só tinha alunos de classe médio-alta, e 99,99 % dos alunos eram 

brancos. Lembro que em toda a escola tinha eu e a Tânia, éramos as 

únicas negras além de um menino, mas este pertencia a �elite�. Éramos 

bem discriminadas, pelos colegas, funcionários, professores e também 

pela diretora... �As negrinhas, cabelo duro, de bombril...� (...) o menino 

não sei... eles eram mais fortes que nós mulheres, não ficávamos juntos. 

Nas aulas de trabalhos manuais ficavam sós as meninas; não sei para 

onde eles iam ou o que faziam... Interessante, não me lembro. (...) Eu 

odiava essas aulas, nunca fazia certo, nunca estava bom para a 

professora. (Edna) 

 

                             Nasci em São Paulo, na Capital. Ainda pequena, minha família mudou-se 

para Diadema. Naquela época, as pessoas compravam o terreno e iam 

fazendo a construção de suas casas aos poucos. Todos se ajudavam 

nesta empreitada, de tal sorte que, cresci numa comunidade onde todos 

se conheciam, se ajudavam e se respeitavam. (...) Sempre estudei em 

escola pública. Até terminar o primário, estudei com meus amigos na 

escola do bairro em que morávamos e, no ginásio, fomos todos para um 

a escola próxima, em São Bernardo do Campo. Nesse tempo, 

brincávamos e estudávamos todos juntos. (...) Até aí nunca me senti 

discriminada; todos nós nos conhecíamos, não me sentia diferente dos 

meninos ou das meninas, nem reparava na questão da cor. Quando fui 

para o segundo grau, aí sim. Descobri o que era preconceito. (...) Não 

tenho fotos da minha formatura. Não participei porque descobri que a 

equipe que organizava o evento (alunos, professores e direção) ia dividir 

os formandos; de um lado os ricos, do outro os pobres. Não fui e nem 
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falei para minha família o motivo, só depois de muitos anos e, agora... 

(Elizete) 

 

        A escola que elas freqüentaram também é descrita como um lugar onde 

se exigia muito dos alunos, com disciplina rígida, onde as marcas da sociedade e da 

instituição escolar das décadas de 1930 e 1940 refletiam ainda no seu cotidiano. 

Conforme Almeida (1998), a instituição escolar era o espaço público que interagia 

ativamente com a sociedade, impunha seus valores no espaço privado e veiculava 

normatizações num mundo bastante provinciano, apegado a tradições passadas, de 

longas descendências e estreito parentesco. A sociedade aliava-se à escola nas 

campanhas para elevar a educação da população e nesse cenário, os professores e 

professoras, assim como os administradores do campo educacional possuíam um 

inegável prestígio representado pelo aspecto intelectual, do conhecimento e da 

cultura. (Almeida, 1998, p. 181) 

 

                             (...) Eu estudava numa escola rural de Bauru, depois fui fazer o Normal 

numa escola de freiras, só para meninas. A disciplina da escola era muito 

rígida. Na entrada cantávamos o Hino Nacional, da Bandeira, da cidade, 

da escola... todos os dias e a professora fazia a gente entrar em fila, 

quietas, sem respirar. Quando chegávamos à sala ela já estava lá, na 

porta, esperava a gente entrar, sentar uma atrás da outra, rezar. A aula 

só começava depois disso. (...) Quando chegava alguém, nos 

levantávamos e em coro dizíamos: �Bom dia, seja bem-vinda à nossa 

classe� e, ao sair, �Obrigado, volte sempre�. Ainda hoje acho tão 

bonitinho quando alguns alunos fazem isso; só de primeira à quarta, 

claro, depois da quinta série eles nem vêm quem chega ou sai. (Lourdes) 

 

                             (...) Eu nasci em 1970... e minha mãe sempre me ensinou que 

deveríamos respeitar os colegas de escola e a professora. Sempre 

estudei em escola pública; no pré, no ensino fundamental e médio. Só a 

faculdade fiz particular. Nas escolas onde estudei nós cantávamos todo 

dia, as cantigas infantis, depois os hinos, as músicas do momento... nas 

festas de junho e do folclore, do Natal.(...) Hoje, as crianças na minha 

escola também cantam...é tão emocionante ver a alegria delas, suas 

carinhas ...é muito bom ser  criança, inocente, alegre...feliz. (Ana Paula) 
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        Uma escola que carregava no seu interior as marcas de um tempo e de 

uma sociedade. Uma escola não muito diferente da escola de hoje, que retrata uma 

sociedade excludente, discriminadora, distante das verdadeiras raízes culturais de 

seu povo, onde os olhos azuis e os cachinhos loiros estão presentes, onde as 

meninas ainda brincam de bonecas e os meninos de mocinho. São as eternas 

�Barbie� na casa de praia esperando o �Ken� no seu carro conversível vermelho. A 

bela adormecida à espera do príncipe encantado que mata um dragão e a salva. E... 

viveram felizes para sempre.....  

 

                             (...) Minha professora era branca e ensinava muito... Eu estava sempre 

impecável da cabeça aos pés; os cabelos sempre com tranças e com 

fitas brancas engomadas, a roupa sempre muito limpa e passada, a 

camisa e as meias (do uniforme) de um branco invejável. Mesmo assim 

era difícil ser aceita. (...) Como eu me sentia rejeitada eu tinha medo até 

de falar e um dia a professora chamou a minha mãe e disse que eu 

poderia ter algum problema, pois tinha dificuldade de falar. Era pura 

timidez, vergonha de falar, pois não tinha espaço para a voz de uma 

negrinha... Hoje eu sei que o silêncio da professora ou, pior, a tentativa 

de não perceber o que faziam comigo, era uma omissão, uma 

discriminação. Muitos professores fazem isso ainda hoje... Isso é terrível. 

(Edna)  

                

        O ambiente familiar dessas mulheres nessa época era muito 

semelhante. Apesar de residirem em diferentes regiões de São Paulo, os pais eram 

de origem pobre, com pouca escolarização, operários que trabalhavam para 

sustentar a família, uma esposa e muitos filhos, moradores afastados dos grandes 

centros, em casas humildes, alugadas ou construídas por eles, aos poucos, com 

sacrifícios. O pai era a figura central dessa família, o chefe, o responsável em 

garantir o sustento de seus membros, de cobrir todas as suas necessidades, dentro 

de suas possibilidades. A mãe era responsável pelos afazeres domésticos, pela 

educação e bem estar dos filhos e da família. Não trabalhava fora, respeitando suas 

obrigações maternas, ditadas por uma sociedade conservadora que carregava no 

imaginário social, reforçando-o e estimulando-o, a reprodução da alocação de 

papéis diferenciados para homens e mulheres. Esse padrão era rompido somente 

diante de uma necessidade eminente: 
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                             (...) Meu pai, na época operária e sindicalista, foi preso político e torturado 

diante de minha mãe, grávida, que durante meses sofreu tortura 

psicológica. (...) Minha mãe queria ser professora, mas desde cedo 

começou a trabalhar em fábricas para ajudar na manutenção da casa. (...) 

mais tarde ela se tornou servente de escola pública. (Ana Paula) 

 

                             (...) Na minha família nós éramos três filhos. Meu pai era mulato e minha 

mãe branca. Ele morreu muito cedo, eu só tinha três anos... lembro pouco 

dele, vejo as fotos.Minha mãe era o chefe da casa e trabalhava muito para 

nos sustentar. A convivência com a família de minha mãe era muito forte, 

com a do meu pai só fui conhecer muitos anos depois. Ela era o homem da 

casa; como não tinha pai, achava isso natural. Não tinha tratamento 

diferenciado, a não ser com meu irmão, mas de nós três ele sendo o único 

homem, achávamos quase natural. (...) Eu não alcançava o significado das 

falas que ouvia, era tudo natural. (Lourdes) 

 

                             (...) Nasci numa família pobre, só meu pai trabalhava fora para sustentar os 

sete filhos e esposa. Meus pais sempre valorizavam muito o estudo, apesar 

de eles terem cursado o antigo Mobral, na década de 70, quando éramos 

pequenos, sempre buscaram as melhores escolas e minha mãe 

acompanhava de perto a todos. (...) Minha mãe sempre cuidou muito bem 

de nós. Eu estava sempre impecável das cabeças aos pés, pois minha 

mãe era muito cuidadosa. Meu pai trabalhava de motorista de ônibus fazia 

excursões para Aparecida do Norte e sempre sobravam lugares e aí nós 

sempre íamos para lá, tirávamos fotos na frente do ônibus, com todos da 

excursão, andávamos no aviãozinho, parquinho... Meu pai era o motorista 

do ônibus, já viu, não é? Era muito legal. (Edna) 

 

        A incômoda e histórica barreira da desigualdade de natureza biológica 

que passou a ser questionada, nos anos iniciais do século XX, que resultou no 

movimento feminista, eclodindo na América do Norte e na Europa, com 

repercussões na América Latina e, que teve no Brasil seu auge nos anos 1960 e 

1970, era muito pouco percebida nas relações sociais das famílias dessas mulheres. 

O cotidiano representava poucas chances de mudança. Existia certa impotência na 

mudança de sua própria condição, um conformismo que era justificado pelo amor 

aos filhos e à família. Mas existia o sonho, a esperança depositada nos seus filhos, 
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mais ainda, nas suas filhas. A realização pessoal acontecendo na figura amada 

deles; da renúncia que tem um valor e um motivo muito maior: mudar a dura 

realidade e transformar suas filhas em vencedoras.  

        Os depoimentos enfocam as questões sociais, de sobrevivência, de 

ascensão social por meio da educação, de discriminação e preconceito relacionados 

às questões raciais, entretanto, as questões relacionadas ao gênero e à condição 

feminina são imperceptíveis para essas mulheres até sua fase adulta. Os vínculos 

familiares são fortes e encobrem questionamentos relativos a gênero e a condição 

feminina.  

        A figura materna é vista por essas mulheres da mesma forma que, 

durante muito tempo, a história nos apresentou. Um conjunto de representações 

sociais associadas às diferenças biológicas onde, a divisão sexual do trabalho 

elabora-se a partir das diferenças biológicas, na qual cada sociedade a organiza e a 

modifica, acrescentando ou suprimindo características com fundamentação biológica 

de acordo com seus valores, costumes e interpretações específicas. As mães são as 

responsáveis pelo cuidado com os afazeres domésticos e dos filhos. Em suas 

memórias, estão presentes o cuidar da higiene pessoal e da apresentação dos 

membros da família, o lavar, passar, limpar, cozinhar, costurar e bordar: 

 

                             (...) Estava sempre impecável da cabeça aos pés, pois minha mãe era 

muito cuidadosa... a nossa roupa estava sempre muito limpa e bem  

passada...nossa casa era simples mas muito limpa e bem arrumada. Ela 

fazia questão disso... Ela era muito exigente com tudo. (Edna) 

 

                             (...) Minha mãe era muito cuidadosa comigo e com meu irmão. Estávamos 

sempre muito limpos e impecáveis. Nossos cabelos estavam sempre muito 

bem arrumados: eu de tranças e laços de fita brancos e engomados; meu 

irmão de cabelo bem cortado.  Nós éramos pobres, mas ela nunca 

descuidou da gente... ela aprendeu a costurar para fazer nossas roupas; 

estávamos sempre simples mas bem vestidos. Ela também era uma 

cozinheira de mão cheia... ainda é. Os doces eram divinos! (Vera) 
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        A figura do pai é mencionada com a importância e o respeito que lhe 

eram imputados pela sociedade. O papel que desempenhavam e representavam 

ainda hoje é valorizado e respeitado. É reconhecido como o responsável pela sua 

existência e sobrevivência e, ainda, pelos grandes ensinamentos que são 

carinhosamente revividos nas memórias dessas mulheres: 

 

                             (...) Apesar de todas as dificuldades financeiras, sempre fomos muito 

felizes. Crescemos, eu e meus irmãos, dentro de padrões não muito 

comuns para a época. Fazia parte do nosso dia-a-dia conceitos de ética, 

responsabilidade e respeito. (...) Aos oito anos, descobri que meu pai era o 

�Papai Noel� que aparecia todos os anos no Natal. Fiquei observando que 

havia algo de familiar embaixo daquela fantasia quase perfeita e, que ele 

(meu pai) chegava sempre depois que os presentes tão esperados eram 

entregue pelo bom velhinho. Não fiquei decepcionada. Muito pelo contrário. 

Não comentei a minha descoberta, pois sentia a alegria e prazer daquele 

homem, que apesar de todos os problemas, plantava sonhos em nossos 

corações infantis. (Ana Paula) 

 

                             (...) Meu pai trabalhou na emancipação do município. Foi um dos 

fundadores da Sociedade Amigos do Bairro do Jardim Casa Grande e do 

primeiro time de futebol. Como ele era muito dinâmico, minha casa era 

sempre muito freqüentada e isto por todo tipo de pessoas: pobres, ricos, 

políticos, brancos, negros... De qualquer forma ele não se agradava muito 

da idéia de ter filha professora... mas fazia questão de que todos 

estudássemos. (Elizete) 

 

                             (...) Meu pai trabalhava como motorista de ônibus; fazia excursões para 

Aparecida do Norte e sempre sobravam lugares e ai nós sempre íamos 

para lá... (...) Ele fez Mobral... valoriza muito os estudos, queria sempre dar 

o melhor para nós, sempre fez questão de estudarmos. Ele dizia que era a 

única forma de sermos alguém na vida e ainda fala isso para os netos. 

Meus filhos têm verdadeira paixão pelo avô e eles são os �xodós� dele. 

(Edna) 

 

        Scott (1990), afirma que aprender a dimensão da construção social de 

gênero através da história e nas diferentes culturas implica em analisar as 
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hierarquias e as relações de poder, questionando conceitos tratados como 

universais: homem e mulher; ou, ainda, absolutos: igualdade e justiça. Para a autora: 

 

                             Um caminho para os estudos de gênero é a análise sistemática dos 

processos conflitivos que produzem os significados variáveis e 

contraditórios atribuídos à diferença sexual, os processos políticos através 

dos quais esses significados são criados e criticados, a instabilidade e 

maleabilidade das categorias mulheres e homens e os modos pelos quais 

essas categorias se articulam uma em termos da outra, embora de maneira 

não consistente ou da mesma maneira em cada momento. (Scott, 1990, 

p.25)  

 

        No relato emocionado de Lourdes, a menção inocente de que �não 

entendia o significado do que ouvia na fala de minha mãe embora, não houvesse 

tratamento diferenciado entre nós�. Uma frase seguida de uma pausa e uma 

afirmação: �... a não ser com meu irmão�. E uma a tentativa de explicação: �... mas, 

de nós três ele sendo o único homem, achávamos quase natural�.  

        Um relato transportado de uma memória impregnada do simbolismo das 

construções verbais, incorporadas ao longo de sua vida; um simbolismo onde os 

papéis sexuais ocupam um espaço importante. Um relato que num lampejo da 

memória proporciona uma reflexão. Uma pausa, que leva a uma constatação. Um 

momento mágico que desvela o inconsciente, o negado. A magia de se ver refletida 

no espelho de suas memórias. Da descoberta e da transformação: �Meus Deus, que 

absurdo!�. (Lourdes) 

        Louro (1977), afirma que as identidades são múltiplas e plurais, se 

transformam e podem nos ajudar a entender que as práticas educativas são 

generalizadas produzindo-se a partir das relações de gênero, classe, raça. Que a 

identidade cultural que possibilita nos reconhecermos como pertencente ao gênero 

masculino ou feminino, a esta ou aquela raça e até mesmo sua desigualdade 

econômica baseada nas relações sociais e culturais e se estabelecem 

constantemente, inacabadamente.  

        Diante dessas memórias, trazidas para o presente de forma ocasional, 

provocadas por uma lembrança de um tempo onde, a inocência, a simplicidade e a 
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luta pela sobrevivência faziam parte de um cotidiano naturalmente aceito, posso 

afirmar que sua identidade não foi determinada num dado momento. Que como 

Lourdes e as demais, como todas nós mulheres, nós, sujeitos, as nossas 

identidades não são estabelecidas num determinado momento e sim estão em 

constante construção e transformação. Os sujeitos vão se edificando e identificando 

como masculino ou feminino e, nessa construção, a família, a escola, a religião, a 

mídia, entre outros, são elementos fundamentais. O fazer-se homem ou fazer-se 

mulher é um processo no qual a construção se dá a partir de sua visão de mundo e 

da visão de mundo do outro, constantemente, inacabadamente. 

        Nos estudos referentes a gênero e educação feminina os estudiosos 

estão em busca constante de desvendar esses questionamentos que historicamente 

fazem parte do nosso cotidiano. Para Almeida (1998), a educação feminina e a 

profissionalização têm sido sempre relegadas a um plano secundário, sendo muitas 

vezes objeto de distorções do ponto de vista dos homens e até das próprias 

mulheres que, por força das imposições culturais assimilam valores masculinos e 

aceitam ser confinadas à reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar 

esses papéis. Consequentemente, isso implica no estabelecimento das relações de 

poder entre os dois sexos que passam, inclusive, pela questão do saber, uma vez 

que conhecimento e poder continuam sendo uma estratégia eficiente de controle e 

manutenção desses mecanismos de dominação: 

 

 

                             (...) Na minha família somos seis filhas e um filho. Já viu... Meu irmão 

sendo o único homem era uma �paparicação� só. Não só pelo meu pai 

que tinha orgulho do filho homem, nós também, as mulheres, até hoje 

paparicamos ele. Quando minha mãe era viva, ela cuidava muito bem de 

todos nós, mas era uma coisa com meu irmão. Até hoje ele é nosso 

�xodó�. (Edna) 

 

                             (...) Não tinha tratamento diferenciado, a não ser com meu irmão, mas de 

nós três ele sendo o único homem, achávamos quase natural. Eu não 

alcançava o significado das falas que ouvia, era tudo natural... (Lourdes) 
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                             (...) Sou a segunda filha numa família de quatro irmãos: dois homens e 

duas mulheres. Eu e minha irmã temos curso superior; os meus dois 

irmãos não. Um tem o superior incompleto e outro o técnico... Meu pai, 

que já é falecido, não gostava da idéia de ter uma filha professora. Minha 

mãe, ao contrário, sempre nos incentivava e achava uma boa profissão 

para as mulheres. Tínhamos bons modelos, os professores eram 

respeitados. (Elizete) 

 

                             (...) Eu trabalhava no Colégio São Bernardo... e por essa escola fui 

convidada pelos pais e direção a acompanhar os alunos a uma viagem 

por 30 dias a DISNEY, Los Angeles, New York e Miami. Não pude levar 

meus filhos, que também eram alunos do colégio, amigos deles. A nossa 

situação financeira não permitia; foi difícil, mas eles entenderam a 

situação e ficaram com o pai que me deu a maior força. Doeu muito, mas 

a viagem foi extremamente gratificante. (...) Uma coisa interessante e, 

que também marcou essa viagem, foi o que aconteceu quando fui tirar o 

passaporte e o Consulado dos Estados Unidos me negou o visto. 

Achavam que por ser mulher e negra, não iria mais voltar para cá... 

achavam que eu iria para lá me prostituir e não voltar mais. Imaginem, 

meus filhos eram pequenos. Meu marido trabalhava na Mercedes-Benz, 

ganhava bem, tinha um bom emprego e teve que sair da firma, ir ao 

consulado para assinar um termo de responsabilidade de que eu voltaria 

para cá. Imagine só... Eu era maior de idade, mãe de dois filhos, 

professora, com nível superior, com emprego numa escola particular; 

precisei da autorização e de um termo de responsabilidade de meu 

marido de que iria voltar. Além do complexo de culpa por deixar meus 

filhos aqui e não poder levá-los, ehin... tive que passar por  isso. (Vera) 

 

        Nos depoimentos dessas mulheres podemos perceber claramente que 

algumas concepções, presentes em suas falas e suas memórias, situadas em tempo 

e espaço diversos, estão em movimento. A construção e (re) elaboração ativa 

desses significados e informações lhes permitem construir uma representação 

daquilo que consideram adequado ou não. Nesse contexto, as diferenças sexuais, 

de gênero, raça, cor, etnia, classe social, nacionalidade, crenças religiosas passam a 

ser identificadas e perceptíveis, assumindo identidades plurais e múltiplas e 

produzindo diferentes posições, tanto social como individual. 
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       Enquanto sujeitos sociais, que se constituem nas diferentes e distintas 

identidades, refletir sobre a construção da identidade negra é também entendê-la 

como um processo pessoal e social cujos termos não podem ser separados, pois, 

estão intimamente interligados. Essa construção se efetiva como uma construção 

social, histórica cultural e plural. Como sujeito social, é no âmbito da cultura e da 

historia que definimos as identidades sociais. 

 

                             Assim, como em outros processos identitários, a identidade negra se 

constrói gradativamente, num movimento que envolve inúmeras variáveis, 

causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas no grupo 

social mais íntimo, no qual os contatos pessoais se estabelecem 

permeados por sanções e afetividades e onde se elaboram os primeiros 

ensaios de uma futura visão de mundo. Geralmente esse processo se inicia 

na família e vai criando ramificações e desdobramentos a partir de outras 

relações que o sujeito estabelece. (Gomes, 2005, p.43) 

 

        Na trajetória de vida dessas mulheres existe em comum um relato de 

situações nas quais as diferenças de gênero, raça, situação social, política, 

econômica e cultura tiveram, ou melhor, ainda têm um enfrentamento cotidiano e 

constante. Elas carregam ao longo de sua vida sentimentos diversos que se 

misturam, interagem uns com os outros. São sentimentos que estão em ebulição, 

transbordam; são sufocados, reprimidos, extravasados; fortalecem o eu e se 

afirmam; estão inacabados, incompletos, em processo constante:  

 

                             A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo �imaginário ou fantasiado 

sobre sua unidade�. Ela permanece sempre incompleta, está sempre �em 

processo�, sempre �sendo formada�... A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 

uma falta de inteireza que é �preenchida� a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (Hall, 

2001, p. 38) 
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        Em suas viagens nas memórias do tempo, relatam ainda, e de maneira 

recorrente, as situações que vivenciaram e ainda estão presentes, no que se refere 

ao preconceito, discriminação, intolerância. Nos momentos de relembrar algumas 

situações, deixam transparecer como essas marcas ainda estão presentes e pelas 

quais ainda continuam guerreando. A voz, o olhar, o sorriso disfarçado, uma breve 

pausa, os gestos nervosos das mãos e o desconforto corporal, delatam a dor e a 

revolta de uma situação ainda tão presente no cotidiano dessas mulheres, 

entretanto, em nenhum momento deixam transparecer um sentimento de impotência 

e inconformismo. Rapidamente assumem uma posição de guarda, passam do breve 

silêncio para o grito da ação. Não existe passividade, os gestos, olhares, as atitudes 

são de luta. De enfrentamento, de mudança, de transformação:  

 

                            (...) As pessoas sempre dizem: �Que desperdício! Você é tão bonita e 

inteligente. O que está fazendo em sala de aula?�... Apesar de jovem, 

apesar da carinha bonita, do sorriso doce, de ser negra... (coisas que ouço 

no meu dia-a-dia)... Não ligo. Acredito na minha capacidade. Gosto e 

acredito na educação como único meio de transformação da sociedade. 

Isso me incomodava e entristecia profundamente, pois percebia o quanto a 

visão das pessoas era limitada. Sugestões e convites para fotos, de sair do 

país, com a perspectiva de �ganhar muito dinheiro�, não me faltaram. 

Cheguei até a pensar no assunto e tentei alguns trabalhos, mas não era a 

�minha praia�. O que eu gosto mesmo é de olhar na carinha linda daquelas 

criancinhas... tão carentes, sem nada, a alegria e o sorriso quando você 

chega perto, o abraço deles...Nossa... eles têm tão pouco e eu posso fazer 

muito. (Ana Paula) 

 

                             (...) Meu percurso foi marcado por discriminações, primeiro por ser mulher... 

e o mais forte de todos, por ser negra. Quando assumi a direção da 

primeira escola era notável o quanto isto incomodava algumas pessoas. 

Um dia uma professora antiga da escola me perguntou: �Como você 

conseguiu chegar aqui?�. Ela parecia bastante incomodada e irritada e eu 

respondi: �Com competência, professora�. Fui muito testada quanto à 

minha competência; faziam-me perguntas, tentavam desrespeitar as 

minhas ordens; Acredito que eles tentam ver se eu desisto... Certa vez um 

senhor solicitou a presença da diretora no guichê da secretaria, foram me 

chamar e quando eu disse, �Pois não!�, ele ignorou minha presença, me 
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olhou por cima dos ombros e disse: �Estou aguardando a diretora�. Eu 

respirei fundo e disse bem devagar: �Sinto muito desapontá-lo se o senhor 

esperava encontrar uma loira de olhos azuis. Sinto muito mesmo, mas a 

diretora sou eu, posso ajudá-lo?�. (Edna) 

  

                             (...) Claro que quando se fala em preconceito e discriminação, posso dizer 

que num país tão desigual você não vai passar impune. Nós, os negros, 

temos que mostrar sempre que as pessoas nos  estão pré-julgando. É raro, 

de saída elas apostarem que você é capaz. Também sou muito �na minha�, 

se percebo que há algo estranho no ar, vou saindo, porque sou educada... 

No que depender de mim não vou para o confronto. Agora se forçarem, 

mostro a que venho. (Elizete)  

 

                             (...) Eu devia ter por volta de sete ou oito anos, quando um fato me fez 

tomar consciência da minha cor. Numa das muitas brincadeiras que 

tínhamos no final da tarde em frente de casa, uma das amigas, mais velha 

que a maioria, mostrou a fotografia do namorado e eu falei: �Ah..., ele é 

preto!�. No dia seguinte quando eu voltei para brincar, elas me receberam 

secamente dizendo: �Aqui só brinca quem é preto; se você que é preta, não 

gosta de preto, por que você está aqui?� Eu não entendia nada e fui 

chorando para casa. Minha mãe me explicou que ela era branca e meu pai 

preto e eu, não preta. Percebe que na fala dela também havia 

preconceito... As pessoas falam que eu não pareço negra. Mas eu me 

considero negra sim. (Lourdes) 

 

                             (...) Como fui a primeira negra a estudar nesta escola, de início, não fui 

muito bem vista e era extremamente vigiada, pois eu estava lá, atendendo 

a um pedido político...precisava estudar muito e tirar boas notas.Todos 

sabiam das condições que me manteriam na escola. E assim como fui 

sempre muito atenciosa e �brincalhona�, acabei ganhando a confiança das 

freiras e das colegas, e por inúmeras vezes mesmo não indo muito bem 

nas provas, na minha média final, no meu boletim, sempre apareciam boas, 

com exceção das notas de comportamento. Quando ouço alguém 

chamando o outro de negro não gosto não. Fico brava porque as pessoas 

se acomodam com isso... falo sempre pro meus alunos o que meu pai me 

ensinou: Nós negros para competirmos com os outros, temos sempre que 

ganhar de dez a zero, nunca de menos. Se tiver duas pessoas, uma branca 
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e outra negra, a negra é quem vai chamar a atenção, então, nós temos que 

ser melhores porque a gente já entra no jogo em desvantagem. (Vera) 

 

        Construir uma identidade negra positiva num país onde o padrão da 

branquitude se apresenta como uma realidade dura e esmagadora implica num 

desafio que vai além do simbólico e do subjetivo. Numa sociedade onde prevalece a 

hegemonia branca, como um ideal a ser atingido, baseada em traços fenotípicos, 

onde marcas visíveis como cabelo, tom de pele, nariz, lábios, determinam diferenças 

que geram preconceito e discriminação, o silêncio em torno da questão racial é uma 

barreira a ser rompida. 

        O silêncio é um companheiro constante dessas mulheres. O silêncio 

oculto, velado, de um simples olhar, de um gesto, de uma atitude, da falta dela. O 

silêncio que acompanha a caminhada cotidiana, mas que, não é o único parceiro. 

Diante dessas mulheres negras, a caminhada se faz acompanhar de realizações, 

paixão, sonhos, desejos, esperança, perseverança, certezas, afirmação, auto-

afirmação, transformação.   

 

3.4 � Mulher, negra, educadora: nos testemunhos do tempo a construção da 

esperança. 

 

        Thompson (1992), ao referir-se a historia oral observa que ela não é 

necessariamente um instrumento de mudança e depende do espírito com que seja 

utilizada podendo ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade 

da história. Pode derrubar barreiras entre professores e alunos, entre gerações, 

entre instituições educacionais e o mundo exterior. Afirma ainda que na produção da 

história, quer seja em livros, museus, rádio ou cinema, pode devolver às pessoas 

que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias 

palavras. As fontes orais podem, portanto, ser usadas juntamente com as fontes 

tradicionais da história na construção de uma memória mais democrática do 

passado. 

        Almeida (1998),aponta que as memórias seriam valiosos testemunhos 

que possibilitam um transitar entre a vida privada e a História, confirmando o que 
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Philipp Áries
91 observa. Segundo o autor, a memória se constrói na vida privada e na 

vida pública, mas não sobre as relações de ambas, uma vez que não transitam de 

forma independente nessas duas instâncias sociais. Assim, as memórias seriam 

testemunhos do tempo e não possuiriam uma relação direta entre a pessoa privada 

e a História. (Almeida, 1998, p. 160) 

        Thompson (1992), atribui a toda fonte histórica derivada da percepção 

humana, atributos de subjetividade que somente pode ser desafiada através da 

fonte oral: 

 

                             Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas 

apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: deslocar as 

camadas da memória, cavar fundo em suas sombras, na expectativa de 

atingir a verdade oculta. Se assim é, porque não aproveitar essa 

oportunidade que só nós temos entre os historiadores, e fazer nossos 

informantes se acomodarem relaxados no divã, e, como psicanalistas, 

sorver em seus inconscientes, extrair o mais profundo de seus segredos? 

Eis um convite sedutor... (Thompson, 1992, p.197) 

 

        E, por que não utilizarmos das pausas, dos silêncios, das evasões, dos 

olhos que desviam o olhar, que sorriem, que se entristecem, de seus apegos a 

crenças, convicções e valores? Por que não retirar desses momentos mágicos de 

afirmações, de necessidade de convencer ou esclarecer, do medo de se expor, da 

necessidade de se preservar, relíquias preciosas que falam de vida? Por que não 

utilizar da memória para deixar aflorar no simbolismo das construções verbais 

incorporadas ao longo de sua vida, os simbolismos sociais e culturais que marcam 

sua existência, sua identidade, seu eu? E, quem sabe, proporcionar reflexão, 

movimento. Abrir a janela..., deixar o vento entrar..., tirar tudo do lugar..., 

transformar, reconstruir!         

        Almeida (1998), afirma que as mulheres, muito mais do que os homens, 

têm nítidas as diferenciações que enfrentam ao longo da vida, como também têm 

claro que os condicionamentos e os obstáculos que se lhes impõem as opções 

profissionais e pessoais, por suas vidas não serem vividas solitariamente e nelas 

                                                
91 ARIÉS, Phillip. O tempo da História. Lisboa, Relógio D´Água, 1992 
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existir a figura do outro, os outros, que se lhes interpõem entre a vontade e o desejo. 

Essas figuras podem ser desde a sociedade, em sua forma abstrata, como pessoas 

do seu círculo de afetividades e de relações.  

        As diferenças impostas por uma sociedade marcadamente 

preconceituosa, excludente e discriminatória é uma batalha a ser conquistada a 

cada dia, a cada novo momento, constantemente. As questões de gênero, raça, 

discriminação, educação, fazem parte do cotidiano, da existência das mulheres a 

quem me reporto nesta pesquisa. Elas são os testemunhos do tempo, do vivido e do 

vivenciado, da realidade e da esperança. 

        Ao relatarem suas opções pessoais e profissionais fica clara a batalha 

travada entre o velho e o novo, o desejo e a realidade, entre o desejável e o 

possível, entre o eu e o outro. Em seus depoimentos, entrecortados por momentos 

de alegrias e tristezas, de silêncios e risos, de raiva e determinação, transparece o 

brilho da esperança. A força e a determinação de ser. A auto-afirmação na 

declaração de ser mulher, negra e educadora: 

 

                             (...) Cresci num ambiente saudável com pais, irmãos, avós, tios e primos. 

Apesar de todas as dificuldades financeiras, sempre fomos muito felizes. 

Crescemos (eu e meus irmãos) dentro de padrões não muito comuns para 

a época. Fazia parte do nosso dia-a-dia o conceito de ética, 

responsabilidade e respeito... Minha mãe, servente de escola pública, me 

dizia que tinha jeito para ser professora e que deveria fazer Magistério. 

(Ana Paula) 

 

                         (...) Quando terminei a 8ª série, já trabalhava numa metalúrgica e estudava 

a noite, não gostava do que fazia e queria mudar esta realidade, resolvi 

então prosseguir meus estudos, na época todos questionavam, para que 

fazer o 2º grau (E.M.) se você não tem condições de fazer uma faculdade?  

Se ia fazer uma faculdade, até então eu não sabia, mas �peona� eu não 

queria ser;  da turma fui praticamente a única a prosseguir os estudos. Fiz 

então o técnico de contabilidade prestei concurso público do estado e fui 

trabalhar na Secretaria de uma escola e, assim, convivendo com os 

professores e alunos e que passei a sonhar com o magistério. (Edna) 
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                         (...) Fiz o curso de Magistério na Escola Leonor Mendes de Barros e a 

primeira faculdade no Instituto Metodista de Ensino Superior, no Rudge 

Ramos, em São Bernardo do Campo. Desde pequena queria ser 

professora. Dava aula para todo mundo. Escrevia com carvão no chão de 

terra, porque giz era coisa difícil de achar. Meu primeiro emprego foi em 

uma indústria. Lá trabalhei no departamento de pessoal, e com o dinheiro 

pagava o curso de magistério. Logo após a formatura, surgiu a 

oportunidade de substituir uma professora que ia se afastar em licença 

saúde, justamente na escola que eu havia estudado as primeiras séries. 

Não tive dúvidas, deixei a indústria e assumi a licença. Foi assim que 

comecei minha carreira no magistério público. (Elizete) 

 

        Ao utilizar, neste estudo, as fontes orais, representadas pelas 

lembranças dessas mulheres, nos seus depoimentos, através de sua história de vida 

que se constituem em indicadores para o conhecimento da atuação dessas 

mulheres no magistério, na construção de suas identidades sociais e culturas, 

proporcionamos também um momento de reflexão. Uma reflexão que provoca a 

pesquisadora e as pesquisadas. Um momento de ver o seu eu e o outro. Da ação e 

da transformação: 

  

                             As fontes orais, pela sua subjetividade, mais do que nunca necessitam de 

discernimento objetivo que permita desvendar nas histórias de vida 

recuperadas pela memória, aquilo que se propõe estudar. Os anos e as 

épocas transcorridos não têm limites demarcados por este ou aquele fato 

simplesmente e, quando se trata de desvendar mentalidades e ideologias 

isso ainda é mais complexo, apesar das datas significativas, dos fatos 

extraordinários, dos atores que se destacam em determinados períodos, a 

vida cotidiana sempre transcorreu na rotina, nos atos simples de viver e 

lutar pela sobrevivência. (Almeida, 1998, p.106) 

 

        No tocante às questões de pertencimento racial, as entrevistadas se 

autodeclararam negras
92

, atendendo ao recorte que optamos e aos objetivos da 

pesquisa. Entretanto, durante o processo de execução desse trabalho verificamos 

                                                
92 Negros são os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda nas pesquisas dos censos 
nacionais. Nesse trabalho adotamos a mesma denominação por oferecer um recorte mais apropriado 

para os objetivos da pesquisa 
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que a autodeclaração possui uma força muito maior do que o significado ou 

classificação que a conceituação permite. E, no movimento da ciranda, percebemos 

que eles se colocam verdadeiramente lado a lado de outros tão importantes: gênero, 

discriminação, preconceito, educação, escola, família, sociedade, cultura, identidade.  

        Em seus depoimentos, todas as entrevistadas começam o relato 

apontando seu pertencimento racial, sua baixa condição sócio-econômica e situam-

se no momento histórico o qual pertencia: 

 

                             (...) Nasci num berço humilde, cercada de pessoas que nunca se 

contentaram com pouco e que pensavam sempre em ter o melhor na vida. 

Éramos uma família de negros, muito conhecida na região de São Caetano 

do Sul, onde o racismo na época era muito forte, mas não tínhamos 

nenhuma projeção social. Meu pai, Benedito da Silva, sempre foi um 

político socialista e trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Caetano do Sul, na função de Tesoureiro. Foi exilado político, perseguido. 

Com a Revolução de l964, com o Golpe Militar, meu pai, por ser 

sindicalista, foi exilado, mas como tinha poucos recursos ficou escondido 

na casa de parentes no Interior de São Paulo. Tivemos nossa casa, um 

quarto e cozinha alugado, vasculhado pela polícia, livros e documentos 

queimados, ameaças, medo... durante seu exílio éramos minha mãe, eu e 

meu irmão pequeno. Apesar de longe, meu pai estava sempre presente... 

(Vera) 

 

                             (...) 1969. Período histórico onde homens e mulheres lutavam e morriam 

por seus ideais. Havia no ar um desejo coletivo de dias melhores, de um 

Brasil mais justo e de uma sociedade igualitária. Meu pai, na época 

operário e sindicalista, foi preso político e torturado diante de minha mãe, 

grávida, que durante meses sofreu tortura psicológica. Aos sete dias do 

mês de agosto de 1.970 nasce �Ana Paula�. Minha mãe adorou o nome 

escolhido pelo meu pai através de uma carta, pois há oito meses estava 

preso. Cresci num ambiente saudável com pais, irmãos, avós, tios e 

primos. Apesar de todas as dificuldades financeiras, sempre fomos muito 

felizes. (Ana Paula) 

 

                           (...) Nós éramos muito pobres, minha mãe trabalhava muito para sustentar 

os filhos, pois meu pai morreu quando eu tinha três anos... Não me lembro 



 158 

muito dele... lembro do que minha mãe contava dele.(...) A madrinha da 

cerca era a madrinha de meu irmão,nossas casas humildes, eram divididas 

por uma cerca...Ela era professora primária e eu tinha verdadeira paixão 

por ela. Queria que ela fosse a minha madrinha também. Foi o primeiro 

contato que tive com uma professora, depois fui sua aluna. (...) Quando 

terminei o normal fui trabalhar numa fábrica de meias; era muito difícil 

conseguir uma escola para trabalhar no interior. Nós éramos pobres, com 

muitas dificuldades para sobreviver e eu precisava trabalhar. (Lourdes)  

 

                             (...) Nasci numa família pobre, só meu pai trabalhava para sustentar os sete 

filhos e esposa. Meus pais sempre valorizaram muito o estudo, apesar de 

terem cursado o antigo Mobral, na década de 1970. Quando éramos 

pequenos, sempre buscaram as melhores escolas e minha mãe 

acompanhava de perto a todos. Com a exigência da mamãe, conseguiu 

vaga para que eu e minhas irmãs estudássemos no SESI (no centro de 

Santo André, hoje IESA), pela localização, claro que só tinha alunos de 

classe médio-alta, e 99,99 % dos alunos eram brancos. Lembro que em 

toda a escola tinha eu e a Tânia; éramos as únicas negras além de um 

menino, mas ele pertencia a �elite�.  (Edna) 

 

                             (...) Nasci em São Paulo, capital e ainda pequena minha família mudou-se 

para Diadema. Naquela época, as pessoas compravam o terreno e iam 

fazendo a construção de suas casas aos poucos. Todos se ajudavam nesta 

empreita de tal sorte, que cresci numa comunidade onde todos se 

conheciam, se ajudavam e se respeitavam. Tudo era feito com muita 

dificuldade, pois éramos de família muito humilde. (...) Meu pai trabalhou na 

emancipação do município. Foi um dos fundadores da Sociedade Amigos 

do Bairro do Jardim Casa Grande e do primeiro time de futebol. Como ele 

era muito dinâmico, minha casa era sempre muito freqüentada e isto por 

todo tipo de pessoas: pobres, ricos, políticos, brancos, negros... Sempre 

estudei em escola pública. (Elizete) 

 

        Nas memórias dessas diretoras de escola pública existe uma marca 

muito forte, que se apresenta como uma característica relacionada à condição social 

e econômica na qual estavam inseridas, mas, que revelam o reconhecimento, a 

dedicação e a responsabilidades que suas mães tinham, no cuidar dos filhos, dos 

afazeres domésticos e da família, ao papel que desempenhavam e representavam 
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perante a sociedade. Mais ainda, um testemunho vivo de uma cultura e uma 

sociedade, que alocava às mulheres a responsabilidade educativa das crianças, da 

família, dos cuidados domésticos, através de uma mentalidade e de uma cultura 

forjada nos moldes da herança cultural portuguesa. 

        Essa herança cultural lusitana foi determinante para esculpir na nossa 

sociedade os contornos solidamente definidos dos papéis sexuais femininos, onde a 

responsabilidade feminina nunca deveria transpor as fronteiras do lar, não ser objeto 

de trabalho remunerado, nem de escolarização que levasse à profissionalização. 

Uma herança contra a qual as mulheres tinham de lutar ou conformar-se para viver 

em sociedade. Herança vinda dos meios intelectuais esclarecidos, que ditavam leis, 

regras e costumes e, onde, doar-se com nobreza e resignação eram qualidades 

inerentes às mulheres e aceitas como máximas de verdade e de bom senso. Uma 

mentalidade que transmitia e reforçava um ditado medieval português: �Ao homem a 

barca, à mulher, a arca�. Ditado esse, presente nos dias atuais. Mentalidade essa, 

oculta em discursos de igualdade e oportunidades, em crenças e pensamentos; 

disfarçados em sorrisos maliciosos e pretensiosos; em frases ironicamente 

pronunciadas e ouvidas no cotidiano de qualquer mulher que vive na sociedade 

contemporânea. Atitudes e frases ouvidas e pronunciadas cotidianamente, aceitas, 

rejeitadas, justificadas, introjetadas consciente ou inconscientemente, reconhecidas 

um ato de amor e resignação ao bem estar e à sustentação da instituição familiar e 

social. 

        Nos depoimentos dessas mulheres, um testemunho vivo de uma cultura 

e uma sociedade. A maneira como se vestiam, se arrumavam e se apresentavam 

para a comunidade que freqüentavam, era cuidadosamente preparada por suas 

mães e uma exigência fundamental no seu modo de ser. Essa exigência foi 

incorporada nas suas identidades e estão presentes no seu cotidiano:  

 

                             (...) Eu estava sempre impecável da cabeça aos pés, pois a minha mãe 

sempre foi muito cuidadosa, os cabelos sempre com tranças e com fitas 

brancas engomadas, a roupa sempre muito limpa e passada, a camisa e as 

meias (do uniforme) de um branco invejável, mesmo assim era difícil ser 

aceita. (...) Eu procuro passar isso para os meus filhos e meus alunos. 

(Edna) 
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                             (...) Minha mãe sempre cuidou muito de nós. Eu andava sempre impecável, 

de roupas limpas e muito bem passadas, sem uma dobrinha, nada. As 

roupas ela que fazia. Teve que aprender a costurar por nossa causa. Ah, 

meus cabelos estavam sempre bem penteados, de tranças, com uns laços 

de fita branca, muito branca e engomada. Em qualquer lugar, até em casa. 

Eu sou assim até hoje, ando sempre bem arrumada, de salto, não sei 

andar de chinelo ou descalça. Em casa eu ando arrumada, para ir até na 

padaria eu me arrumo toda... Gosto de me ver assim, eu sou assim, dentro 

do possível, não sou nenhuma manequim... (Vera) 

 

                             (...) Minha mãe sempre cuidou bem de mim e dos meus irmãos. Ela andava 

muito bem arrumada... até falecer...eu e meus irmãos aprendemos isso 

com ela.(...) Eu acho que me visto bem, gosto de estar sempre bem 

arrumada, o cabelo com uma escova, maquiada, um batonzinho...uns 

colares e brincos, uma �encharpe�. Eu gosto. (Lourdes) 

 

                             (...) Não sou muito extravagante, gosto de me arrumar com coisas simples, 

discretas, em tons suaves... é mais a minha cara. Aprendi com meus pais. 

Nós sempre estávamos bem arrumadas, limpinhas, simples sem muito 

brilho... (Elizete) 

 

                             (...) As pessoas me acham jovem, bonita, elegante, que me visto bem, de 

sorriso doce... �nem parece ser negra�. Coisas que ouço no meu dia-a-dia, 

que aprendi com minha família. Minha mãe sempre fez questão de nos 

deixar impecável. Eu aprendi com ela, ou melhor, eu sou assim, eu gosto 

de quem sou... (Ana Paula)  

 

        Nesse espaço, a escola e a família ocupam um lugar de destaque. A 

educação assume, historicamente, um papel fundamental e atua como elemento 

reprodutor ou produtor das relações sociais e dos mecanismos de discriminação. 

Nos processos culturais construídos por homens e mulheres na sua relação com o 

meio social, com os semelhantes e com os diferentes, estão as múltiplas formas por 

meio dos quais esses sujeitos se educam e transmitem essa educação para as 

gerações futuras. A educação, portanto, ministrada nas escolas ou nas famílias, atua 
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como elemento reprodutor ou produtor dessas relações sociais e dos mecanismos 

de discriminação. 

        Gomes (2003), afirma que a educação é, como outras, uma fração do 

modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras 

invenções de sua cultura, em sua sociedade. É por meio da educação que a cultura 

introjeta os sistemas de representações e as lógicas construídas na vida cotidiana, 

acumulados e, também transformados, por gerações e gerações. Na escolha da 

profissão, a influência desses dois espaços de construção, assumem uma posição 

relevante, à medida que seus relatos apontam para uma escolha consciente, 

marcada por um ideal aliado a uma vontade de crescimento e de transformação. 

Transformação que aconteceu num determinado momento de suas vidas, mas, 

presentes no cotidiano, na vontade e na busca de alcançar novas pessoas, de alçar 

novos e infinitos vôos: 

 

                             Os homens e as mulheres, por meio da cultura, estipulam regras, 

convencionam valores e significações que possibilitam a comunicação dos 

indivíduos e dos grupos. Por meio da cultura eles podem se adaptar ao 

meio, mas também o adaptam a si mesmos e, mais do que isso, podem 

transformá-lo... Por isso, ao discutirmos a relação entre cultura e educação, 

é sempre bom lembrar que a educação não se reduz à escolarização. Ela é 

um amplo processo, constituinte da nossa humanização, que se realiza em 

diversos espaços sociais: na família, na comunidade, no trabalho, nas 

ações coletivas, nos grupos culturais, nos movimentos sociais, na escola, 

entre outros.  (Gomes, 2003, p. 170) 

 

        Na visita que essas mulheres fizeram às suas memórias, acentua-se a 

importância que a família e a escola tiveram na sua trajetória e que, ainda, 

permanecem vitais, como um sustentáculo, que fortalece, que edifica, que (re) afirma 

posições, atitudes, sonhos e esperanças. Como pilares, elas atuam como base, 

sustentação, forte o bastante para suportar todos os enfrentamentos, superar as 

dificuldades, continuar erguendo-se, transformando: 

 

                             (...) Me dei bem fazendo o magistério e ainda como estudante comecei a 

trabalhar com a educação infantil. Nesse período algo fervia dentro de 



 162 

mim... Queria mais. Queria meu trabalho valorizado, reconhecido e 

compartilhado. Trabalhei durante dois anos como estagiária na mesma 

escola em que tinha passado mais da metade da minha vida... sentia que 

minha família se orgulhava do rumo que eu estava tomando.Cursei 

pedagogia aprofundando-me em temas vitais para a minha profissão. 

Prestei concurso público e me efetivei na mesma escola que havia 

estudado e iniciado minha carreira. A emoção foi geral. (...) Tinha como 

diretora a minha professora da 3 ª série e como coordenadora a professora 

da 2 ª série. Não preciso contar como fui �paparicada� e, também o apoio 

que tive para colocar em prática todo meu idealismo pedagógico. (Ana 

Paula) 

 

                             (...) desde pequena queria ser professora. Dava aula para todo mundo. 

Escrevia com carvão no chão de terra, porque giz era coisa difícil de achar. 

...foi assim que comecei minha carreira no magistério público. Nesta época, 

meu pai já tinha falecido. De qualquer forma ele não se agradava muito da 

idéia de ter filha professora... Minha mãe, ao contrário, sempre me 

incentivava e achava uma boa profissão. Tínhamos bons modelos, os 

professores eram respeitados. Prestei concurso, e ingressei como PEB I 

em junho de1980, numa escola longe, em São Paulo. No final deste 

mesmo ano vim, por remoção, para Diadema, na escola onde estudei os 

primeiros anos e onde trabalhei por mais de 20 anos. Minha família é muito 

unida e me dá a maior força.  (Elizete)  

 

                             (...) Acho que a vontade de ser educadora foi nascendo aos poucos e hoje 

não sei se poderia ser outra coisa. Se me perguntarem o que eu gostaria 

de fazer, escolher qualquer outra profissão, não escolheria nada. Não sei 

ser outra coisa. Desde pequena quando fui a primeira vez para a escola, 

me encantei com a dedicação das freiras pela educação dos alunos, com a 

preocupação com a minha educação. Eu sabia que sem a bolsa eu não 

estaria ali... muitas vezes eu sabia que não tinha tirado notas boas, mas, 

quando vinha meu boletim...as notas eram boas. Eu sabia que elas 

camuflavam as notas porque, além da bolsa, meu pai não aceitava nota 

seis ou sete; tinha que ser de oito para cima; oito ainda era pouco para ele. 

Mesmo escondido, meu pai nunca deixou de ver e assinar meu boletim 

todos os meses e exigia sempre o melhor de cada um. (...) Ainda hoje, 

meus pais vão conhecer todas as escolas que trabalho. Fazem questão de 

ver tudo e conversar com todos. È uma graça. (Vera) 
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        O ato de educar uma outra pessoa é uma tarefa difícil, exige força 

interior e de vontade. As crianças recebem, desde o seu nascimento, os cuidados 

maternos e experimentam descobertas que vão sendo somatizadas, que agregam 

conhecimentos, habilidades e valores. Ao adentrarem o ambiente escolar, trazendo 

sua bagagem cultural e social, de deparam com a diversidade da clientela que 

freqüenta a escola. Nesse momento, se engendram novas diferenças, instalam-se 

novas demandas, criam-se novas apreensões do mundo, transformam-se a 

condição humana. E, é nesse espaço que encontramos os educadores. Pessoas 

que estão lidando cotidianamente com essas diferenças, com os estranhamentos, 

com as mestiçagens, com o novo, com o outro, com identidades sociais e culturais, 

de gênero, raça, credo e crenças, de opções sexuais. 

        E, nesse espaço mágico é que ocorrem os estranhamentos e as 

afirmações. Daí a importância da escola e dos educadores. Enquanto espaço 

privilegiado, a escola é a instituição na qual aprendemos e compartilhamos não só 

os conteúdos e os saberes escolares, mas também valores, crenças, hábitos, 

preconceitos. É o lugar onde as diferenças individuais e sociais são percebidas, 

introjetadas ou transformadas. É onde encontramos o outro e com ele aprendemos e 

transformamos. É, sobretudo, o local onde no encontro com o outro, solidificamos e 

transformamos o nosso eu. Para que a escola consiga avançar na relação entre 

saberes escolares/ realidade social/ diversidade étnico-cultural é preciso que os (as) 

educadores (as) compreendam que o processo educacional também é formado por 

dimensões como a ética, as diferentes identidades, a diversidade, a sexualidade, a 

cultura, as relações raciais, de gênero.  

        Através das identidades que são construídas nesse ambiente, os 

indivíduos vão incluindo a si e ao outro num coletivo. Utilizam-se desse recurso para, 

a partir da autodefinição e da identidade atribuída, construir um coletivo. 

        Não é por acaso que o locus familiar e da escola aparecem de forma 

recorrente e constante nos depoimentos dessas mulheres. As lembranças 

marcantes e significativas aconteceram nesse espaço. Neles foram edificados seus 

valores, suas crenças, seus ideais, seus sonhos, suas realizações passadas, 

presentes e futuras. Nesses espaços a identidade cultural se estabeleceu, estão se 

estabelecendo, constantemente, inacabadamente. E, nesse espaço, as relações 

estão imbricadas com as relações de poder que revelam os conflitos e as 
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contradições que marcam uma sociedade onde a tônica é dada pela desigualdade, 

seja de classe, gênero, raça ou etnia.  

        Almeida (2000), afirma que as configurações de poder entre os gêneros, 

da mesma forma que os significados, as normatizações valorativas, as práticas e os 

símbolos, variam de acordo com as culturas, a religião, a economia, as classes 

sociais, as raças, os momentos históricos. E ainda: 

 

                             Formam-se assim redes de significações que se edificam e se relacionam, 

atuando em todos os âmbitos da vida cotidiana. As desigualdades entre os 

gêneros e as que envolvem idade, classe social, raças e opções sexuais 

alternativas, efetivam mecanismos de produção e reprodução da 

discriminação. (Almeida, 2000, p.11) 

 

        Uma vez que as relações são formadas através de discursos nos 

campos das forças sociais, ao analisarmos as questões de gênero, classe social, 

raça, religião, opções sexuais, precisamos compreender que elas estão articuladas 

e, ao fazê-lo, possibilitamos o entendimento das relações de poder. Entretanto, ao 

mesmo tempo em que as redes estão ligadas no processo de construção social, 

também ocorrem resistências por parte dos sujeitos responsáveis pela construção 

desse processo e das transformações sociais. Dessa forma, as relações entre essas 

categorias são entendidas como relações e poder. 

       Foucault (1979), aponta que nas relações de poder, nos deparamos com 

fenômenos complexos que não obedecem à forma hegeliana da dialética. O poder 

funciona e se exerce em rede onde os indivíduos circulam e, ainda, estão em 

posição de exercer esse poder ou sofrer sua ação: 

 

                             (...) o poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos 

não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de 

sofrer sua ação; nunca são alvos inertes ou consentidos de poder, são 

sempre centros de transmissão. (...) o domínio, a consciência de seu 

próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo efeito do investimento do 

corpo pelo poder. Mas, a partir do momento que o poder produziu esse 

efeito como conseqüência direta de suas conquistas, emerge 

inevitavelmente, a reinvindicação de seu próprio corpo contra o poder. E, 



 165 

assim, o que tornava forte o poder passa a ser aquilo por que ele é 

atacado... O poder penetrou no corpo, encontra-se exposto no próprio 

corpo (...) Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, 

discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos 

é um dos primeiros efeitos do poder. (Foucault, 1979, p. 146).  

 

        Através dos depoimentos das mulheres dessa pesquisa, verificamos 

que, essas relações fazem parte de suas memórias passadas e, ainda, tão 

presentes no seu cotidiano. São relações de poder que se exercem 

continuadamente, na escola, no círculo familiar, social, profissional. Como redes 

complexas elas atuam num movimento circular onde os sujeitos sofrem ação e 

reação, transmitem e recebem energia, assumem posições, enfrentam o eu e o 

outro: 

 

                             (...) No ano de 2.000, com a perspectiva do concurso de diretor de escola 

pública estadual, muitos colegas me incentivaram a estudar, diziam que eu 

tinha �perfil� para o cargo. Outras debochavam da minha intenção, me 

julgando pretensiosa, que eu tinha que tentar ser modelo, era jovem, 

magrinha, uma negra bonita que poderia ganhar muito dinheiro. Dediquei-

me aos estudos. Depois de uma jornada de trabalho semanal de quase 

setenta horas, passava o sábado e o domingo num curso preparatório. (...) 

Setembro de 2001. Escolha para o cargo de diretor de escola. Coração �a 

mil�, pernas bambas e, as escolas de Diadema lideravam a minha relação 

de escolha devido à proximidade e a necessidade de uma escola com 

período noturno que me permitisse acumular cargo com a Prefeitura de 

São Paulo. Estou nessa escola de Diadema há mais de quatro anos; estou 

�aprendendo a ser diretora�, apesar de jovem, apesar da carinha bonita, do 

sorriso doce, de ser negra... (coisas que ouço no meu dia-a-dia). Acredito 

na minha capacidade. Uma ocasião um pai pediu para falar com o diretor 

da escola. Quando me apresentei ele sorriu e disse: �Você, tão jovem e 

bonitinha? Chame o diretor, menina, isso é conversa de homem!�. Olhei 

bem para ele e respondi que infelizmente teria de decepcioná-lo; era a 

diretora e estava lá para atender todos os alunos e a comunidade escolar, 

com muito prazer e competência. (Ana Paula) 

 

(...) Uma noite, antes do inicio da última aula, um professor veio até mim e 

disse; �Estou deixando atividades para os alunos fazerem e vou embora, 
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tenho um compromisso e não vou dar a última aula; eles sabem o que é 

para fazer�. Muito calmamente, como é de meu perfil, perguntei se ele tinha 

algum problema, obtendo resposta negativa, ele me disse que era um 

compromisso pessoal inadiável e que iria embora. Como ele já havia 

assinado o ponto, eu lhe informei que ficaria com falta e, se necessário, eu 

mesma ficaria com alunos, uma vez que, por ele não ter me comunicado 

com antecedência, eu não providenciei professor eventual. Ele ficou uma 

fera. No alto de seus um metro e tantos, veio pra cima de mim, me 

enfrentando e gritando me dizia: �Quem você pensa que é? Eu vou embora 

e quero ver quem vai pôr falta no ponto.� As pessoas que estavam na sala 

ficaram pálidas, acharam que ele ia me bater. Levantei, peguei o livro 

ponto, abri na página onde ele assina e com a caneta vermelha na mão, 

lhe disse calmamente e muito educada: �Eu professor. A diretora da escola 

ainda sou eu. Se você for embora vai ficar com falta sim; a legislação existe 

para ser cumprida. Eu sou a diretora, recebo para executar e muito bem o  

meu trabalho.Você é um professor, é pago para dar aulas. Tenha uma boa 

noite e bom compromisso pessoal�... Ele queria morrer, engoliu seco e 

saiu; até hoje me olha torto e eu continuo educada e sendo a diretora 

dele... No ano passado um professor me questionou dizendo que o cargo 

de diretor tinha que ser para homem; eu respondi que tem apenas um 

problema que eu não consigo resolver sem a presença de um homem na 

escola: �a troca de lâmpadas, pois não gosto de altura� e ele é 

imenso...(Edna) 

 

                             (...) Nas escolas aonde vou, as pessoas me respeitam. Sou educada e trato 

todos com educação e respeito. Não importa a posição que ocupam, são 

pessoas. (...) Não vejo diferença no tratamento que recebo de homens e 

mulheres.... Bom, as pessoas questionam minha condição de mulher e 

negra. É um questionamento disfarçado, silencioso, que esconde muito a 

desconfiança de minha competência por ser mulher, frágil e ainda negra... 

A minha posição de chefia foi conquistada pela competência, não pelos 

cachos loiros e olhos azuis. Todos sabem o que quero e como quero. 

Depois que me conhecem, não preciso falar duas vezes. Nenhum homem 

se atreve a me enfrentar... (...) Em casa existe muito essa relação de 

poder; meu marido se incomodava muito com o fato de eu ser mulher e 

competente. Ele tem um bom emprego, ganha bem, mas incomoda o fato 

de eu buscar ser competente em tudo. Entro sempre na briga para ganhar 

de dez a zero, nunca de menos. (Vera) 
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                             (...) Outro fato interessante... Em todos os empregos pelos quais eu passei 

acabei sendo chefe de setor ou de seção. Isto sem ter procurado. Resolvi 

fazer meu mapa astral. Quando a astróloga viu o mapa, ela falou que eu 

nasci para liderar, que todos os astros estavam no centro do céu na data 

de meu nascimento. Isto é só um aparte. Ah...ah! Brincadeira, hoje eu sei 

que existe muita discriminação pelo sexo frágil. Nós precisamos sempre 

mostrar que somos capazes e competentes. Na escola, por existirem 

muitas mulheres no magistério, parece ser normal. Quando pedem para 

falar com o diretor e eu me apresento, eles acham que não é verdade. 

Encaro numa boa, coitados. (Lourdes) 

 

                             (...) O que eu percebo é que se numa determinada situação estamos 

lidando com mulheres, o questionamento é de igual para igual, exceto pela 

cor (branca ou negra). Se for numa situação que envolve sexos opostos, 

homem e mulher, o questionamento é de cima para baixo, eles se acham 

melhores e superiores. Sabe aquela coisa de que mulher não troca pneus 

porque não sabe... (Elizete) 

 

        Essas relações estão imbricadas com relações de poder e revelam 

conflitos e contradições presentes na trajetória de vida dessas mulheres. Trajetória 

essa que trazem arraigados concepções de uma sociedade onde a tônica é dada 

pela desigualdade de classe social, econômica, cultural, de gênero, raça, crença e 

credos. Como Foucault (1979) afirma, o poder funciona e se exerce em rede. Redes 

complexas nas quais os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição 

exercer esse poder e de sofrer sua ação.  

        Redes complexas que funcionam como armadilhas onde as relações de 

gênero, raça e poder podem levar a lugares profundos e obscuros ou, ainda, 

ousando usar de uma metáfora, além do arco-íris. Os mecanismos de produção e 

reprodução da discriminação e do preconceito atuam em todos os âmbitos da vida 

cotidiana; efetivam e reforçam as desigualdades entre os gêneros, raças, classes 

sociais, idades, opções sexuais, crenças e credos:  

 

                             (...) As relações que tenho com meus colegas diretores, homens ou 

mulheres, são iguais às que tenho com os demais membros da sociedade. 

Quando um homem se aproxima de uma mulher qualquer, ele vai logo 
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achando que é superior, que sabe mais, que é melhor... isso é cultural. 

Agora, quando além de mulher você é negra, a discriminação é maior. Eles 

nem se lembram que fizeram o mesmo concurso publico que nós e no 

edital não havia a desclassificação dos aprovados caso fossem �mulheres� 

ou �negras�. (Elizete) 

 

                             (...) Claro que existe discriminação entre meus colegas. E aí, não estou 

falando de homens ou mulheres; estou falando de colegas professores ou 

de diretores. Outro dia fiquei sabendo que uma colega comentou que estou 

transformando esta escola num �gueto�. Fiquei triste por ela, mas depois 

achei muito engraçado. Eu não havia percebido isso. Aqui na escola tenho 

muitos alunos negros, professores, funcionários, mas não havia percebido 

que desde que vim para essa escola, muitos outros negros pediram 

transferência para cá. Agora somos uma equipe de cara nova: temos os 

funcionários da secretaria, a merendeira, a professora coordenadora, a 

vice-diretora, os funcionários da frente de trabalho, além dos alunos e 

professores... eles me disseram que desde que vim para cá eles se sentem 

respeitados, iguais aos outros, estão felizes pois nunca  nenhuma diretora 

havia  sentado e conversado com eles, de igual para igual, mesmo com 

toda minha importância, meu estudo... Agora quando alguém diz que falou 

ou recebeu uma informação de �uma moreninha� da secretaria, nós caímos 

na risada. Elas respondem: �Aqui não tem nenhuma �moreninha�, só negra. 

Você está vendo alguma?� ... Isso é muito importante, pois já consegui 

mudar muita coisa, eu mudei muito, estou me descobrindo a cada dia. Não 

é legal? (Vera) 

 

                             (...) Quando estou no meio de minhas colegas diretoras, ouço as mesmas 

coisas que das outras mulheres: que sou jovem, bonita, doce, meiga, e que 

tenho muito ainda o que aprender. Os colegas diretores já falam que estou 

perdendo tempo na educação, que sou jovem e bonita e poderia ganhar 

muito dinheiro fazendo outras coisas como ser manequim, sambista, 

madrinha de bateria de escola de samba... Já viu, não é? (Ana Paula) 

 

                             (...) Na nossa profissão é natural ter mais mulheres que homens, mas 

mesmo sendo minoria eles se acham melhores. Isso é cultural, passado de 

gerações em gerações. Como na carreira do magistério público do Estado 

de São Paulo todos nós, quer seja professores ou diretores, precisamos 
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prestar concurso, o que vale é a nossa competência, não ser homem ou 

mulher. (Lourdes)   

 

                            (...) As colegas diretoras te discriminam porque você é negra; é o ideal de 

branquitude que te julga. Os colegas diretores te discriminam porque você 

é mulher e negra; aí bate a competência e a concorrência. Você sempre é 

discriminada, não adianta, é cultural. (Edna) 

 

        As relações de gênero e raça são constituintes da identidade desses 

atores sociais, as mulheres negras e diretoras de escola pública estadual em 

Diadema. Elas são possuidoras de identidades e qualificações plurais que estão em 

movimento. Não são estáveis e nem duradouras, se constroem e se transformam 

constantemente, cotidianamente. Elas podem até ser contratidórias, mas se 

modificam e se edificam na relação com o eu e o outro. 

        No espaço escolar que convivem, desde sua infância como alunos, 

passando pela formação acadêmica, atuando como professoras e hoje como 

diretoras de escolas, todos os relatos apontam para um aprendizado constante, que 

interage, soma e se modifica na relação com os outros. Os depoimentos estão 

impregnados de descobertas e redescobertas cotidianas, que elas incorporam e 

procuram dar movimento: 

 

                             (...) Todos os dias quando entro na escola, faço uma oração, sempre fiz 

isso. E todos os dias eu aprendo um pouco, me surpreendo com coisas 

novas, nenhum dia é igual aos outro. E isso é muito bom. Recentemente 

com as comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra
93 realizamos 

uma série de atividades relacionadas com o tema... a professora de 

Biologia estava dando aulas de genética e pedi que ela incluísse uma 

discussão sobre a anemia falciforme. Todos ficamos espantados em ver 

que eles não sabiam da existência dessa doença, a sua incidência na 

população negra. É incrível como damos tanto conteúdo na escola e não 

chegamos perto daquilo que realmente é significativo para eles... As aulas 

foram um sucesso; resolvemos fazer uma parceria com o posto de saúde, 

                                                
93 O Dia 20 de Novembro foi incluído no calendário escolar como o Dia Nacional da Consciência 

Negra através do artigo 79-B da Lei 10639 de 09/01/2003 alterando a Lei nº. 9.394, de 20/12/1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira".   
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montamos um espaço para doação voluntária de sangue e triagem para 

detectar os possíveis portadores ou transmissores da anemia falciforme, 

com encaminhamento para o posto. Trouxemos também gratuitamente um 

palestrante da Associação Pró-Falcêmicos
94. Agora para o início do ano 

que vem vamos desenvolver mais atividades para divulgar a existência 

dessa doença. Eu mesma, que sou formada em ciências físicas e 

biológicas, só fui descobrir que tenho o traço falciforme quando precisei 

fazer uma cirurgia recentemente e minha anemia não abaixava. Nunca 

ninguém me falou disso, nem os médicos. Foi um médico velhinho de São 

Caetano que me perguntou se eu sabia da doença. Meus filhos também 

fizeram o teste, que é muito simples. Só o menino tem o traço, a menina 

não... Acho importante a escola trabalhar esses assuntos. É por isso que 

acho que a escola pode fazer muito, não é só fazer campanha de AIDS, 

Dengue,... (Vera) 

 

                             (...) Cada dia eu aprendo um pouco com as crianças. Quando você acha 

que sabe tudo, pronto... está aprendendo. A escola tem essa magia, é uma 

descoberta atrás da outra... Outro dia dois alunos brigaram e a professora 

trouxe-os para a diretoria. Era um menino que havia puxado a blusa de 

uma menina e arrancado o botão. Depois de saber os detalhes da briga, 

peguei linha e agulha e falei para ele pregar o botão. Nossa ele começou a 

chorar, dizia que menino não faz essas coisas, que não sabia... Pois ele 

pregou o botão direitinho. No outro dia a menina veio com um pedaço de 

pano, linha, agulha e um botão e me pediu para lhe ensinar. Viu só, na 

idade dela eu sabia fazer isso, minha mãe e a professora ensinavam na 

escola... Falei com todas as professoras e descobrimos que bem poucas 

crianças sabiam fazer isso. Nos reunimos, compramos materiais e 

introduzimos essa atividade e bordado como projeto, orientado pela 

coordenadora e pela  professora de educação artística. Fizemos uma 

exposição lindíssima. Os pais adoraram. Foi um sucesso! (Edna) 

 

                             (...) Um dia levei umas fotos na escola do casamento de minha sobrinha, 

que havia acabado de revelar... mostrei para as pessoas e elas ficaram 

admiradas de ver que os noivinhos do bolo eram negros. Nunca tinham 

visto e ficaram espantadas com aquilo... Na minha família nós procuramos 

afirmar nossa origem negra. Temos orgulho disso; nós damos bonecas 

negras paras as crianças, contamos histórias de negros, falamos das 

                                                
94 Para maiores informações sugerimos a acessar o site da Associação Pró-Falcêmicos: 

www.aprofe.hpg.ig.com.br.  

http://www.aprofe.hpg.ig.com.br
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nossas origens... Isso é muito importante. Procuro passar isso também 

para meus alunos. Você também nunca viu uma boneca negra?...Ah, ainda 

bem que sim, mas não sabia que existiam os noivinhos negros?...Eles não 

são lindos! (Elizete)  

    

3.5 � O direito à diferença: a autodeclaração mudando a história. 

 

        A sociedade brasileira, historicamente marcada pelo nosso processo de 

colonização, carrega em sua bagagem uma trajetória marcada pelas diferenças 

culturais, sociais, políticas, econômicas, de gênero, raça, credo e crenças. O mito de 

uma sociedade igualitária, justa e fraterna precisa ser rompido, ou melhor, 

conquistado. Um mito na qual estamos acorrentados e que se apresenta como um 

desafio; um desafio que envolve muitos segmentos, mas que pode ser alicerçado na 

construção da identidade individual e coletiva de toda uma nação, com o objetivo de 

validar a afirmação de que a construção de uma identidade coletiva se fortalece na 

construção da identidade individual e vice e versa. A força da autodeclaração na 

construção de uma identidade individual positiva é o elemento gerador e motivador 

das transformações que se fazem necessárias para a construção da verdadeira 

democracia social e racial. 

        A definição de si e a definição do outro sempre serviram para a 

preservação e defesa de si próprio ou do grupo, de seu espaço (físico ou social), do 

seu pertencimento, para manifestações e manipulações sociais, políticas, 

econômicas e culturais, para igualar e diferenciar, para unir e separar, para afirmar e 

negar.    

        A identidade é o artifício que o ser humano usa para dar sentido de 

igualdade, incluindo a si e ao outro num coletivo. É um recurso utilizado para, a partir 

da autodefinição e da identidade atribuída, construir um coletivo. 

        O pertencimento a um determinado grupo de referência e a afirmação da 

identidade coletiva são elementos que fortalecem a construção da identidade 

individual e vice-versa. A busca por essa identidade, individual ou coletiva é a fonte 

do significado social. Para Munanga (1994), ela é uma realidade presente em todas 
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as sociedades humanas e funciona como mecanismos de defesa, proteção, 

preservação, manipulação: 

 

                             A identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 

humanas. Qualquer grupo humano, através de seu sistema axiológico 

sempre selecionou alguns aspetos pertinentes de sua cultura para definir-

se em contraposição ao alheio. A definição de si (auto definição) e a 

definição dos outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a 

defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra inimigos 

externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, 

políticos, psicológicos, etc....(Munanga, 1994, p.177). 

 

        A antropóloga Silvia Novaes (1993), ao analisar a identidade nos diz que 

a mesma só pode ser usada no plano do discurso e aparece como um recurso para 

a criação de um nós coletivo, como nós mulheres, nós homens, nós homossexuais, 

nós professores, nós negros. De acordo com a autora, esse nós se refere a uma 

identidade, no sentido de uma igualdade, que, na realidade, não pode ser verificada 

de maneira muito efetiva, mas que se torna um recurso indispensável ao sistema de 

representações que um grupo social qualquer terá condições de reivindicar para si 

um espaço social e político de atuação em uma situação de confronto: 

 

                             É importante perceber que o conceito de identidade deve ser investigado e 

analisado não porque os antropólogos decretam sua importância 

(diferentemente do conceito de classe social, por exemplo), mas porque ele 

é um conceito vital para aos grupos sociais contemporâneos que o 

reivindicam. (Novaes, 1993, p.25) 

   

        A identidade, portanto, se refere ao modo de ser no mundo e com os 

outros. É de vital importância nas relações com o outro, com o grupo social e suas 

referências culturais. Ela se envolve com os níveis sociais, culturais, políticos, 

econômicos e históricos em cada sociedade. É uma construção no tempo e espaço. 

        Segundo Gomes (2005), a ênfase na identidade resulta também na 

ênfase da diferença. Para a autora, ao mesmo tempo em que a busca da identidade 

por parte de um grupo social evoca a diferença deste em relação à sociedade ou ao 
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governo ou a outro grupo e instituição, ela possui um processo de elaboração e 

diminuição das diferenças internas do próprio grupo e dos vários grupos que forma. 

O trabalho envolvendo semelhanças e diferenças propiciam a articulação entre 

poder e cultura. No domínio da cultura é que estes grupos resgatam sua autonomia 

e reafirmam sua diferença.  

        Para constituir-se como uma realidade, a identidade necessita de uma 

interação com o outro. É a partir da sua imagem, do seu eu e do olhar do outro que 

construímos nossa identidade seja ela pessoal ou social, portanto ela não pode ser 

construída isoladamente. Ela é feita de maneira continua e cotidiana, ao longo dos 

anos, durante toda a nossa vida, num diálogo interno e externo, com o eu e com o 

outro, num processo continuo e em constantes transformações, com significados 

baseados na diversidade. 

        A partir dessa concepção, o termo identidade é apresentado como um 

conjunto subjetivo de significados próprios aos grupos sociais de mesma identidade. 

É um fator importante na criação das relações e das referências culturais dos grupos 

sociais. Indica os traços culturais que se expressam de diferentes formas, e estão 

em constante processo de interação com o outro; daí, porque, estão em constante 

mudança, incorporando e ressignificando valores, ritos, costumes, etc... Afinal, são 

relações de fronteira, são relações com os �out-groups�. As relações de fronteira se 

dão também nas identidades étnico-raciais que só afirmam nas �interações com o 

outro�. Afirmam-se e reelaboram-se. Portanto, a identidade não se prende apenas ao 

nível cultural, ela também envolve o nível sócio - político e histórico de cada 

sociedade. 

        A construção da identidade é, portanto, um processo amplo e complexo 

que se realiza ao longo da vida e que possui dimensões pessoais e sociais que 

estão intimamente interligadas. Inseridos num contexto cultural e histórico, os 

indivíduos constroem as identidades, sejam elas de gênero, sexual, racial, de classe, 

profissional, de nacionalidade, entre outras. As múltiplas identidades construídas 

gradativamente, que se afirmam nas diferenças e que se constroem na vida social é 

o que constituem os sujeitos.  
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                             A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo �imaginário ou fantasiado 

sobre sua unidade�. Ela permanece sempre incompleta, está sempre �em 

processo�, sempre �sendo formada�... A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 

uma falta de inteireza que é �preenchida� a partir de nosso exterior, pelas 

formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (Hall, 

2001, p. 38) 

 

        Enquanto sujeitos sociais, que se constituem nas diferentes e distintas 

identidades, refletir sobre a construção da identidade negra é também entendê-la 

como um processo pessoal e social que não podem ser separados, pois, estão 

intimamente interligados. Essa construção se efetiva como uma construção social, 

histórica cultural e plural. 

        Construir uma identidade negra positiva num país onde o padrão da 

branquitude se apresenta como uma realidade dura e esmagadora implica num 

desafio que vai além do simbólico e do subjetivo. Para Munanga (1994) é também 

considerá-la no seu sentido político como uma tomada de consciência de um 

segmento étnico/racial excluído da participação na sociedade, para a qual contribuiu 

economicamente, tanto com trabalho gratuito como escravo, e também 

culturalmente, em todos os tempos na história do Brasil. 

        Gomes (2003), afirma que no processo de construção, o corpo pode ser 

considerado como um suporte de sustentação da identidade. Numa sociedade onde 

prevalece a hegemonia branca, como um ideal a ser atingido, baseada em traços 

fenotípicos, onde marcas visíveis como cabelo, tom de pele, nariz, lábios, 

determinam diferenças que geram preconceito e discriminação e  o silêncio em torno 

da questão racial, discutir as particularidades e possíveis relações entre educação, 

cultura, identidade e formação de professores, é realizar uma reflexão urgente e 

necessária para a mudança, a transformação de toda uma sociedade 

preconceituosa, discriminatória, excludente, silenciosa: 

 

                             (...) Seu Benedito e Dona Ottilia sempre batalharam muito para me dar o 

melhor que podiam... meu pai sempre foi um político socialista que sempre 
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lutou contra as injustiças nas quais vivemos. Minha mãe, dona Ottilia, lavou 

e passou muita roupa para as pessoas da cidade. Para me manter 

carregou muitas �trouxas de roupa� na cabeça. Eu ia com ela... não sentia 

vergonha, mas sim muito orgulho de minha mãe. Mas não queria ser uma 

lavadeira. Tinha que ser mais, muito mais! ... Apesar dos pesares, 

tínhamos uma vida razoável, melhor que a das outras pessoas de nossa 

família que, cobravam de meus pais o motivo de tantos sacrifícios. Fui 

também muito discriminada na família de meus pais por ser a primeira 

mulher negra a estudar... mas também abri os caminhos para as outras... 

Trilhei por muitos caminhos e me considero uma mulher, negra e realizada. 

Meus filhos se formaram; a menina é Médica Veterinária, extremamente 

competente, e o menino professor de Educação Física, esportista de 

primeira linha... Sou também educadora, não sei ser outra coisa. (Vera) 

 

        Nos relatos de suas memórias elas dão ênfase à importância que o corpo 

e a imagem corporal representam na construção dessa identidade, confirmando o 

que afirma Gomes (2003). Em seus estudos são discutidas as particularidades e 

possíveis relações entre educação, cultura, identidade negra e formação de 

professores, tendo como enfoques principais a corporeidade e a estética. A autora 

apresenta uma reflexão onde as representações e as concepções sobre o corpo 

negro e o cabelo crespo, que nem sempre são vistos de maneira positiva, atuam 

como um suporte de construção da identidade negra:  

 

                             A pesquisa revelou que, no processo de construção da identidade, o corpo 

pode ser considerado como um suporte da identidade negra e o cabelo 

crespo como um forte ícone da identitário... Somos sujeitos corpóreos e 

usamos o nosso corpo como linguagem, como forma de comunicação. O 

corpo é uma linguagem e a cultura escolheu algumas de suas partes como 

principais veículos de comunicação. O cabelo é uma delas, uma vez que é 

um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo... Seu caráter 

universal atesta sua importância como símbolo identitário. (Gomes, 2003, 

p. 173-174) 

         

        Essas particularidades e relações estão presentes nas memórias das 

mulheres co-autoras desse trabalho de pesquisa. Durante algum tempo elas ficaram 

ocultas, disfarçadas de lembranças de infância. A descoberta veio com a entrada na 
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escola, com o convívio com outras crianças, com o encontro com os outros. Na 

escola elas aprenderam e compartilharam não só os conteúdos e saberes escolares, 

mas também, valores, crenças, hábitos, preconceitos. Nesse espaço do avivamento 

das contradições, as diferenças individuais e sociais foram percebidas, introjetadas e 

transformadas. E, é no �espaço do contraditório�, segundo Tomás Tadeu da Silva 

(1996), que temos o privilégio de encontrar essas mulheres negras diretoras de 

escola: 

 

                             (...) Quando entrei na escola percebi que somente eu e a Tânia éramos 

negras e pobres. Éramos muito discriminadas, pelos colegas, funcionários, 

professores e também pela diretora da escola... as negrinhas, cabelo duro, 

de bombril. Eu estava sempre impecável da cabeça aos pés... mesmo 

assim era difícil ser aceita... Até hoje procuro estar sempre impecável, me 

preocupo com meu corpo, com meu cabelo bem arrumado, roupas simples, 

mas bem cuidadas... Meus filhos também andam sempre bem arrumados, 

eles são lindos. Isso faz parte da minha identidade, aprendi com mamãe e 

procuro passar isso para meus filhos e meus alunos. Falo sempre disso, da 

importância de gostarmos de nosso corpo, da nossa pele, do nosso cabelo; 

da importância de nos cuidarmos, de nos gostarmos, de descobrir e 

aproveitar a beleza interior e exterior que cada um tem. (Edna) 

 

                             (...) Quando eu era pequena não me sentia diferente das outras pessoas, 

não percebia as diferenças, achava que era igual a todo mundo. Quando 

fui para o colégio, ai sim..., foi muito duro, as pessoas foram muito duras e 

preconceituosas, além de negra eu era pobre. Mesmo no magistério e até 

na Universidade, quando o preconceito não é explicito ele é silencioso e o 

silencio é a forma mais cruel que existe... Sou uma pessoa tranqüila... sou 

muito �na minha�, se percebo que há algo estranho no ar, vou saindo...No 

que depender de mim não vou para o confronto. Agora se forçarem, mostro 

a que venho. (Elizete) 

 

                             (...) Eu sofri muita discriminação quando criança e aprendi a me fortalecer 

usando a minha capacidade. Fui aceita na escola, pelas freiras e pelas 

outras crianças usando como estratégia o ponto fraco delas... conquistei  

todo mundo primeiro pelo  estômago, depois ganhei a confiança deles e 

mostrei quem realmente sou. Fiz muitas amizades que conservo até hoje. 

Mas é difícil... Minha filha teve muitos problemas, foi mais difícil ainda. Ela 
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não se aceitava, não gostava de seu corpo, de seu cabelo, se achava feia, 

gorda, queria sempre andar mal vestida, largada. Era muito difícil, pois eu 

não era assim, até hoje eu me arrumo toda até para ficar em casa, ir à 

padaria, na missa, em qualquer lugar. Nossa como foi duro, ela fez até 

terapia... Um dia eu resolvi lhe comprar uma boneca negra, não havia 

muitas no mercado, mas eu achei e comprei. A partir daí ela começou a 

mudar. Vivia o tempo todo com a boneca, não largava dela até para dormir. 

Começou a cuidar dela e da boneca. Foi se identificando com a boneca e 

passou a se aceitar... Eu não percebi que ela só convivia com crianças 

loiras de olhos azuis; na escola além de única negra ela era pobre; ela 

sofria muitos preconceitos, era a filha da professora, negra e tinha bolsa de 

estudo. Hoje ela é uma coisa. É uma veterinária muito competente, meiga, 

carinhosa... depois disso passamos  a presentear todas as crianças com 

uma  boneca negra também.(Vera) 

 

                             (...) Demorou muito para eu perceber que era diferente... acho que tinha 

sete ou oito anos...Minha mãe era branca e meu pai, que faleceu quando 

eu tinha três anos e meio, era negro. Convivi muito pouco com a família de 

meu pai, meus avós paternos, só fui conhecer depois de muitos anos...Na 

escola me discriminavam nas brincadeiras e no recreio por eu ser pretinha, 

mas eu não era. Hoje quando afirmo que sou negra, as pessoas se 

surpreendem, acham que eu não pareço negra, só sou moreninha. Eu 

brinco e digo que em questão de raça não existe essa de �pingado�: o leite 

é branco e o café é preto, não existe café com leite. (Lourdes) 

 

        Nos depoimentos das co-autoras desse trabalho, a autodeclaração tem 

muito mais do que uma simples afirmação num determinado tempo e espaço. Ela 

representa a auto-afirmação de uma identidade, de gênero e raça, que foi construída 

ao longo de sua trajetória de vida, que está em movimento de ebulição, de 

transformação, de (re) afirmação. Um movimento cheio de vida, onde a ciranda 

proposta nesse estudo transporta-se muito além de uma roda de conceitos e de uma 

brincadeira infantil. Os relatos de suas memórias são os testemunhos vivos da 

construção dessa identidade. Uma construção alicerçada no aprendizado cotidiano, 

no enfrentamento, no novo olhar. Um aprendizado vivo e que todas querem irradiar 

e fortalecer: 
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                             (...) Quando vejo os olhinhos daquelas criancinhas lindas, meigas, me vejo 

refletida como num espelho. Acho que tive tanto na vida, mesmo com muita 

dificuldade, que tenho que fazer algo por eles, ou melhor, posso fazer algo 

por eles. (Ana Paula) 

 

                             (...) O preconceito e a discriminação são muito fortes na minha vida. 

Aprendi a sobreviver a eles e a me fortalecer; desde criança, na escola, 

quando fui perceber que era diferente por ser mulher, negra e pobre, até os 

dias de hoje. Dói muito... É triste ver que as pessoas são tão pequenas, 

que a sociedade é tão injusta... Quando meu filho menor nasceu foi pior 

ainda, foi mais sofrido. Você agüenta tudo, mas ver o seu filho alvo dessa 

discriminação, por ser branco de mãe negra... Procuro fazer de tudo para 

ajudar meus alunos e as pessoas que conheço para se fortalecerem,  para 

poder dizer que são negras sim, com orgulho. (Edna) 

 

                             (...) É muito difícil ser mulher, negra e pobre. Quando as pessoas vêm você 

com um bom emprego, um carro novo, bem vestida, educada e bem 

sucedida, elas se incomodam muito. Quando é uma mulher e ainda negra, 

é pior ainda.  Elas não pensam na sua competência e em tudo o que você 

enfrentou e ainda enfrenta. Agora, uma mulher branca, de cabelos 

cacheados e olhos azuis, é poderosa ou tem marido rico. (Vera) 

 

 

        Além da discriminação social, econômica, cultural, de raça e gênero que 

existe de forma velada e consentida em nossa sociedade, essas mulheres enfrentam 

cotidianamente as tensas relações de poder que incidem em seus corpos, que as  

desafiam, que as colocam em posição de exercer esse poder e sofrer a sua ação, 

que estão em constante batalha:  

 

                             ...nas relações de poder nos deparamos com fenômenos complexos... O 

domínio, a consciência de seu próprio corpo só puderam ser adquiridos 

pelo efeito do investimento do corpo pelo poder: a ginástica, os exercícios, 

o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo... tudo 

isso conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho 

insistente, obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo...Mas, 

a partir do momento em que o poder produziu este efeito, como 
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conseqüência direta de suas conquistas, emerge inevitavelmente a 

reivindicação de seu próprio corpo contra o poder... E, assim, o que tornava 

forte o poder passa a ser aquilo por que ele é atacado... O poder penetrou 

no corpo, encontrou-se exposto no próprio corpo... Na realidade, a 

impressão de que o poder vacila é falsa, porque ele pode recuar, se 

deslocar, investir em outros lugares... e a batalha continua. (Foucault, 

1979, p. 146) 

    

        Na autodeclaração dessas mulheres encontramos a força, a coragem, o 

orgulho, a dedicação e o determinismo tão presente em suas memórias e no 

cotidiano, verificados por aqueles com os quais têm o privilégio de conviver. Ao 

compartilharmos de suas lembranças e depoimentos sentimos a emoção que vem 

da alma e irradia pelo corpo todo. Um corpo que está em movimento, exercendo 

uma ação formadora e transformadora, do seu eu e do outros. Nos vários ambientes 

pelos quais circulam na escola em que atuam, corredores, salas de aulas, pátio, 

quadra, portões de entrada e saída, secretaria, refeitório, salas de reuniões 

pedagógicas, administrativas e de pais, o que vemos é a figura doce e forte da 

diretora da escola. Uma mulher negra, de fibra, competente, vencedora, que 

comanda um espaço relevante na construção da identidade cultural e social dos 

indivíduos que a freqüentam. No locus privilegiado que abriga a diversidade de uma 

clientela que pertence a uma sociedade historicamente preconceituosa, as figuras 

dessas diretoras atuam como um espelho que pode refletir o sonho e modificar a 

realidade. 

 

                             (...) é comum acontecer de você estar circulando no pátio, na hora do 

intervalo, e, assim que vira as costas escutar a frase costumeira seguida da 

expressão �...essa negra.�  Volto e pergunto o que disseram...eles se 

calam...insisto...Eles então repetem e pedem desculpas. Logo retruco 

dizendo que é isso mesmo, que fico feliz por finalmente eles terem a 

coragem de ver e dizer que sou negra sim, com orgulho, e que mereço 

respeito, como pessoa e como diretora. (Vera) 

 

                             (...) também tem o lado positivo. Quando algum pai, aluno, professor ou 

qualquer pessoa negra, chega à escola e vê que a diretora é negra, abrem 

o sorriso e percebem que fazem parte dessa sociedade tão excludente. 
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Vejo certo orgulho, um brilho em seu olhar. Devem pensar: �Puxa vida... 

Ela conseguiu, ela chegou lá; é uma sobrevivente.�... Isso é muito forte. É o 

que faz valer a pena e dá energia para continuar. Sei que posso fazer a 

diferença. (Edna) 

 

        No seu cotidiano, essas mulheres atuam de maneira a tornar a escola 

uma ferramenta de busca coletiva e compromissada na (trans) formação consciente 

de indivíduos plenos, livres, solidários e que construam uma nação soberana onde o 

exercício da cidadania se constitua efetivamente num direito de todos. Nos pilares 

da educação, procuram também edificar os pilares de uma sociedade democrática, 

justa, solidária, soberana e acima de tudo construída por e para todos, 

independentemente de seu gênero, raça, sexo, nacionalidade e crenças religiosas. 

 

                             (...) Quando escolhi essa escola para ingressar, minha opção foi por ficar 

próxima e ter o período noturno, possibilitando assim, meu acúmulo de 

professora na Prefeitura de São Paulo. Estou em Diadema há quatro anos 

e meio... me apaixonei por Diadema, pela escola, pelas pessoas, pelos 

colegas. Sinto que tenho muito mais a oferecer do que em outro lugar... A 

comunidade é tão pobrezinha, carente, precisa de tantas coisas... Eu tive 

muitas dificuldades, mas tenho uma família linda, somos muito unidos. Eles 

nem isso, às vezes. Sei que posso mostrar para eles que é possível sonhar 

sim, mas o importante é querer realizar. (Ana Paula) 

 

                             (...) Nós temos o dever de mostrar para a comunidade que a escola pode e 

deve ser um lugar diferente, acolhedor, com qualidade e com a cara deles. 

Que as diferenças existem para nos mostrar que tudo é possível, que a 

realidade nós podemos mudar; é só acreditar e fazer nossa parte. (Vera) 

 

                             (...) Quando vejo os alunos de hoje sinto que posso fazer muito. Eles têm 

muito pouco, são violentos, as famílias são desestruturadas, não têm 

perspectivas, sonhos, não acreditam em nada. Nós precisamos mudar isso. 

(Lourdes) 
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        Na força de sua identidade cultural e social, modificaram sua história de 

vida, transformaram em vida, uma trajetória historicamente fadada ao fracasso, à 

exclusão, à pobreza, à manipulação e à dominação. Na conquista do direito à 

diferença, afirmam a construção de seu espaço de igualdade na diferença. Nos seus 

depoimentos, foram enfáticas em ressaltar a importância que a escola teve no 

passado e no presente e o que ela representa para o futuro. Nos seus depoimentos 

vemos transbordar a paixão colorida dessas mulheres pela vontade e pela crença de 

poder transformar, pelo desejo de ser, pelo esforço, pela realização, pela vontade e 

capacidade da libertação dos grilhões que a sociedade ainda lhes impõem.  

        Suas memórias e seus depoimentos emocionados retratam uma paixão 

por aquilo que fazem e pelo futuro que as esperam. Um futuro de movimento, de 

formação e transformação; de novos encontros, de alegrias e tristezas, mas 

principalmente de esperanças, de transformação. Elas acreditam que a escola é o 

locus que pode realizar tudo isso. E, é na escola que elas estão.  

        No trabalho que realizam cotidianamente, procuram transformar o 

processo educacional introduzindo várias outras dimensões, como a ética, as 

diferentes identidades, a diversidade, as questões de saúde, a sexualidade, as 

relações sociais, econômicas, políticas e culturais, as relações de gênero, raça, 

credos e crenças, enfim, essas e outras dimensões, inserindo-as em todo o contexto 

próprio da cada comunidade escolar a que pertencem.  

        Entretanto, conforme afirma Gomes (2005), trabalhar com essas 

dimensões não significa transformá-las em conteúdos escolares ou temas 

transversais, mas ter a sensibilidade de perceber como esses processos 

constituintes de nossa formação humana se manifesta em nossa vida e no próprio 

cotidiano escolar, constantemente.   

                Na escola, essa responsabilidade tem de ser compartilhada e 

assumida por todos os membros da equipe escolar. Inserir esse trabalho numa 

escola que pertence a uma sociedade preconceituosa, excludente e desigual como a 

nossa, é uma tarefa muito difícil e precisa ser enfrentada, com vontade e paixão. Em 

Diadema, a escola pública estadual pode contar com essas cinco diretoras de fibra. 
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IV � CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

        A luta diária das pessoas pela sobrevivência faz com que elas assumam 

a rotina do cotidiano e enfrentem a batalha natural pela sobrevivência, criando 

mecanismos próprios de defesa e de autopreservação. Muitas delas passam toda 

uma existência somatizando essa rotina e aceitando-a como algo nato, imutável, 

irreversível. Outras vão caminhando nesse conformismo até que algo ou alguém 

modifique essa rotina; são provocados, incomodados e procuram alternativas, ainda 

movidos pelo instinto de preservação. Para alguns, isto por si só não basta. É 

preciso mais, o desafio é diário, contínuo, a busca é incessante, provoca, apaixona, 

movimenta, transforma. Cada um de nós tem um pouco ou muito de tudo isso. Essa 

é a essência de ser da condição humana. 

        Ao aceitar o desafio proposto pela minha orientadora, Professora 

Doutora Jane Soares de Almeida, iniciei uma nova caminhada, que acreditava levar-

me à conclusão de um trabalho de pesquisa. Queria fazer o melhor, assimilar novos 

conteúdos, novas aprendizagens, buscar com sucesso a conclusão desse desafio. 

Que armadilha! Preparado de forma eloqüente e contagiante, o desafio transformou-
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se em descobertas e redescobertas apaixonantes. Proporcionou o encontro do meu 

eu e, mais ainda, com os outros. A cada material pesquisado, um outro mundo se 

apresentava e um novo olhar me impulsionou a buscar o enfrentamento desse 

desafio. Nessa caminhada, a trajetória se fez acompanhar de muitos parceiros que, 

ao aceitarem a proposta de participarem da brincadeira de roda, a ciranda, entraram 

em movimento, se transformaram. 

         As primeiras pesquisas confirmam os dados alarmantes que 

encontramos na sociedade brasileira. Os negros95 representam 45% da população 

brasileira, mas correspondem a cerca de 64% da população pobre e 69 % da 

população de extrema pobreza. Os brancos, por sua vez, são 54% da população 

total, mas somente 36% dos pobres e 31% dos extremamente pobres. No tocante à 

escolaridade, a incidência do analfabetismo e, portanto, a privação dessa 

característica elementar das oportunidades básicas do indivíduo, é 

significativamente maior entre os negros. Em 1999, a taxa de analfabetismo das 

pessoas negras com idade igual ou superior a 15 anos atinge o dobro do valor das 

pessoas brancas, sendo, respectivamente, 19,8% e 8,3%.96 (Henriques, 2002) 

        A esses dados somam-se os depoimentos recolhidos nessa pesquisa 

que retratam a luta pela sobrevivência de pessoas pobres, com pouca ou baixa 

escolaridade, trabalhadoras com baixa remuneração, que procuram romper o 

processo seletivo imposto por uma sociedade preconceituosa, discriminadora, que 

aceita as diferenças entre os sexos, mas que incorpora e dá aval para as 

desigualdades entre homens e mulheres. Uma sociedade onde a clareza da pele 

persiste como uma marca simbólica de superioridade imaginária e que atua como 

estratégia de distinção e ascensão social. Uma sociedade que se esconde no mito 

da democracia racial brasileira, que encobre com seu silêncio velado os seus 

preconceitos e discriminações.     

        Na sociedade brasileira, o mito da democracia racial é utilizado como 

argumento político e ideológico com o único objetivo de manter-se impassível diante 

da desigualdade racial. Um mito que passa a ser compreendido como uma narrativa 

capaz de falsear uma realidade, como uma corrente ideológica que pretende negar a 

                                                
95 Negros são os brasileiros que se declaram de cor preta ou parda nas pesquisas dos censos 
nacionais 
96 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio - PNAD-1999. 
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desigualdade racial entre brancos e negros como fruto do racismo, afirmando que 

existe entre esses grupos uma situação de igualdade, de tratamento e de 

oportunidades. Uma sociedade que não atende o que disciplina o texto legal da sua 

Constituição, que viola os direitos e as garantias fundamentais e os direitos e 

deveres individuais e coletivos; uma sociedade que se esconde no mito da 

democracia racial brasileira, que encobre com o silêncio velado seus preconceitos e 

discriminações. Numa sociedade que enfrenta muitos desafios, por abarcar 

realidades complexas e de diferentes dimensões mas que poderá se tornar uma 

sociedade democrática de direito e de fato somente no momento em que sejam 

eliminadas todas as formas de preconceitos, discriminações e intolerâncias.    

        Os conceitos que envolvem o tema da pesquisa e suas múltiplas 

concepções geram divergências de opiniões entre os autores, intelectuais e 

militantes, dependendo de sua área de conhecimento e de seus posicionamentos 

políticos. Entender esse universo conceitual torna-se uma tarefa dificultada pela 

visão de mundo que temos constituído nas nossas relações sociais, no nosso 

pertencimento social, econômico e cultural, no momento histórico em que vivemos. 

        Ao procurar adotar uma visão isenta da influência de todos esses 

fatores, o que é também uma tarefa difícil uma vez que, esta posição também requer 

escolhas, constatei que gênero, raça, etnia, sexo, poder, discriminação, preconceito, 

identidade, cultura, educação, racismo, democracia racial, são conceitos 

intimamente relacionados e que assumem posições dependendo de como são 

aplicados, de quem os aplica, a quem os aplica e para que os aplica. Diante dessa 

complexidade foi que desenvolvi esta pesquisa, buscando contribuir para uma 

análise mais reflexiva desses termos e como eles interagem no desenvolvimento do 

indivíduo e de suas relações sociais.  

        Outro ponto que acredito ser relevante para a presente pesquisa e a sua 

contribuição para estudos posteriores, é a investigação dos processos de 

construções dessas relações sociais e culturais numa sociedade como a nossa, que 

enfrenta muitos desafios, de realidades complexas e de diferentes dimensões. 

Nessa ótica, a questão política torna-se fundamental, uma vez que, perpassa por 

todos os âmbitos da vida social, exigindo o combate às desigualdades econômicas, 

sociais e culturais, também existentes nos processos de construção de uma 

identidade individual, coletiva e de toda uma nação.  
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        Em nossa sociedade, marcada fortemente pela herança de nossos 

colonizadores, as concepções de gênero, raça, etnia, sexo, discriminação, 

preconceito, identidade, cultura, educação, racismo, democracia racial, caminham 

juntos e, lado a lado, vão se transformando através de processos sutis e complexos, 

presentes no cotidiano, na esfera privada e pública, assim como nos diferentes 

espaços sociais, presentes nas relações sociais.  

        O entendimento histórico de nossas origens, de nossa herança cultural e 

social é o locus no qual busquei a nossa inserção na dança da ciranda. Utilizando o 

imaginário de uma brincadeira infantil, a ciranda, carregada de magia, simbologia, 

movimento, vida, realizamos uma roda de conceitos. Todos eles, integrantes 

importantes, assumem a posição de estar ao lado uns dos outros, ligados e 

interligados numa dança conceitual, onde o ritmo e a canção entoada falam de vida, 

vida cidadã. 

        As parceiras dessa caminhada são mulheres negras, diretoras de 

escolas públicas. Mulheres nascidas em diferentes épocas e lugares, de origem 

pobre, que estudaram e trabalharam muito para conseguirem ingressar num curso 

superior e que, escolheram o magistério público por opção e não por ausência dela. 

Em seus depoimentos, existe um discurso afetivo em relação à profissão que 

escolheram. Palavras como amor, carinho, afeto, dedicação, solidariedade, 

compromisso, competência, aparecem entremeadas com suas lembranças mais 

sutis e alinhavadas com um claro sentimento de orgulho e de prazer pelo que 

escolheram fazer e pelo que realizam. Na força da autodeclaração está a essência 

de sua identidade, de gênero e raça. 

        Junto com esse sentimento de orgulho existe o sentimento da conquista, 

pela escolha da profissão e a vitória de conciliar o espaço profissional e o doméstico. 

A opção pelo matrimônio, pela família e pela profissão, foi consciente, livre e não 

mais imposta como à suas antecessoras. As conquistas resultantes da luta feminista 

do inicio do século XX são perceptíveis no cotidiano da sociedade moderna e 

tiveram uma contribuição importante nas vitórias alcançadas por essas mulheres. A 

essas conquistas soma-se a batalha travada cotidianamente para se auto-afirmarem 

como mulheres, negras e diretoras de escola: 
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                             Estou em Diadema há 26 anos, trilhei por muitos caminhos e me considero 

uma mulher realizada. Meus filhos se formaram: a menina é Médica 

Veterinária, extremamente competente, e o menino professor de Educação 

Física, esportista de primeira linha...Sou hoje uma mulher batalhadora, 

respeitada profissionalmente, com muitas coisas para aprender, com mil 

barreiras a vencer, como tantas outras mulheres que tiveram sucesso na 

vida. Apenas uma coisa me faz diferente: Sou negra e me orgulho disso. 

(Vera) 

 

        Na força desse depoimento me remeto à celebre frase escrita por Hegel, 

�nada de grande se faz sem paixão�, ouvida numa adolescência distante, repetida 

várias vezes, por uma professora apaixonada por literatura
97 e sem o entendimento 

que ela tentava transmitir. Segundo ela, Hegel referia-se àquele estado que deriva 

da vontade e do poder da crença em alguma coisa, aquilo que faz os homens 

realizarem grandes feitos movidos por uma força quase sobre humana. Uma frase 

repetida incessantemente dentro da escola que freqüentei, mas que não possuía a 

dimensão e o entendimento que lhe era atribuído. Entendimento que veio anos 

depois, durante minha trajetória de vida e agora ao ouvir o que a diretora Vera dizia, 

numa escola pública estadual muito semelhante àquela que freqüentei: grande, 

cheia de vida, e, agora, com o tom da cor na direção. 

        E, no depoimento resgatado das memórias dessas diretoras, a 

confirmação do que encontrei no meu primeiro dia de aula, nas aulas de português, 

na escola que todos nós freqüentamos, no passado e no presente, e, em Almeida 

(1998) no seu cotidiano: 

 

                             A minha concepção de paixão situa-se numa esfera de desejo de ser, de 

esforço, no sentido da realização, de vontade e capacidade de libertação. É 

um movimento forte o bastante para justificarem tentativas e persistir, 

apesar de todos os obstáculos, na busca da realização individual. No 

campo da paixão, os dominados, os explorados, os revolucionários, os 

transgressores caminham por espaços a serem desbravados e a cada 

conquista, justamente por sua dificuldade, tornar-se mais apaixonada. E da 

paixão pelo magistério, do sentimento dessas mulheres, que nessa 

                                                
97 Fica aqui o registro e a homenagem à professora Benedita Vasconcelos Franco, mulher de fibra, 

professora de português e literatura, pelo incentivo aos estudos, pelos ensinamentos de vida e pela 
paixão pelo magistério que permanecem até os dias de hoje.  
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profissão realizaram alguma coisa, talvez pouco saibamos, a não ser aquilo 

que elas disseram... (Almeida, 1998, p. 215). 

 

        A paixão que esteve presente em todos os momentos desse trabalho, 

também acompanhou a trajetória de vida dessas mulheres e se fizeram constantes 

através do relato de suas memórias. Num dos momentos mágicos da ciranda, a 

opção pela historia oral como metodologia de estudo, baseou-se em Thompson 

(1992) que afirma que toda história depende, basicamente, de sua finalidade social. 

No passado ela era transmitida de uma geração a outra pela tradição oral e pela 

crônica escrita; hoje em dia, os historiadores são mantidos com recursos públicos e 

as crianças aprendem história na escola e por vezes a sua finalidade social é 

obscura, disfarçada. Os acadêmicos podem optar por uma pesquisa factual sobre 

problemas remotos, evitando envolvimentos ou interpretações mais amplas, 

contemplando o conhecimento pelo conhecimento, excursionando pelo passado 

como se fosse um passeio turístico onde, o sofrimento, a crueldade, o conflito não 

são levados em consideração, importando somente a paisagem do tempo e época. 

Entretanto, há que se considerar o outro extremo, onde a finalidade social da história 

é utilizada para justificar guerras, dominação, conquista territorial, revoluções, 

contra-revoluções, domínio de uma classe ou raça sobre outra, sistemas políticos, 

econômicos, sociais. Segundo Thompson (1992), a historia oral relaciona-se, em 

parte, com a finalidade social da história:  

 

                             A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; isso 

depende do espírito com que seja utilizada. Não obstante, a história oral 

pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a 

finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da própria 

história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar barreiras 

que existam entre professores e alunos, entre gerações, entre instituições 

educacionais e o mundo exterior; e, na produção da história - seja em 

livros, museus, rádio ou cinema � pode devolver às pessoas que fizeram e 

vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias 

palavras. (Thompson, 1992, p.22) 
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        A opção por utilizar como metodologia de trabalho a história oral foi feita 

de maneira consciente, uma vez que, qualquer posicionamento metodológico implica 

sempre num envolvimento. Nesse caso, um envolvimento que nasceu de um 

desafio, enredou-se pela paixão e caminhou na história oral representada pela 

memória das diretoras de escolas públicas de Diadema. Durante o percurso, as 

descobertas e redescobertas me impulsionaram a participar da construção de uma 

história transcorrida no anonimato de pessoas comuns, mulheres, diretoras de 

escolas, negras. Mulheres iguais a quaisquer outras, com desejos, paixões, sonhos, 

sofrimentos, dores, angústias, discriminações, preconceitos. Mulheres negras 

impregnadas do próprio sentido e significado da existência, que derrubam barreiras, 

edificam sonhos, constroem realidades. Mulheres negras e diretoras de escolas que, 

além de tudo isso, estão nas escolas, nas escolas públicas estaduais: 

 

                             Muitas vezes é quase impossível ao pesquisador deixar de participar da 

construção lingüística e da expressão corporal do entrevistado e assumir 

um distanciamento ditado por um desejo de neutralidade na hora de 

transpor os testemunhos em texto. Na ausência de autores, o texto torna-

se árido, sem a pregnância das emoções e das entonações que dão vida à 

linguagem e, nesse trabalho de análise, despe-se do texto toda e qualquer 

paixão que esse possa oferecer. Mas, à medida que, ao final do processo 

analítico, a síntese emerge, com ela ressurgem aspectos surpreendentes 

que conseguem novamente colocar em cena o ser vivo e sua carga de 

experiência de vida. Ao elaborar a síntese, constrói-se também História, 

uma micro-história transcorrida no anonimato de seres comuns, sem 

grandes tragédias, sem grandes realizações, porém impregnadas do 

próprio sentido e significado da existência. É nesse teatro que o historiador 

transita, aprende, e busca o encontro com si próprio, pois, �...o que ele 

enuncia, quando escreve a história é o seu próprio sonho�. (Almeida, 1998, 

p. 162) 

 

        Ao procurar desvendar, através das memórias dessas diretoras de 

escolas públicas em Diadema, as suas experiências de vida, de trabalho e da 

profissão, evitar o envolvimento foi impossível. No momento da transcrição dos 

relatos e depoimentos, a paixão despertada pelas primeiras leituras tornou-se mais 

quente, ávida de buscar o outro, de deixar-se levar, �de abrir a janela e deixar o 
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vento entrar...�. A postura que assumo é resultante de muita reflexão, não é neutra, 

não é distante, está em movimento. É a ciranda, que fala de vida, do cotidiano, de 

paixão, de cidadania. 

        As co-autoras dessa pesquisa são pessoas contando sua trajetória de 

vida, caminhando por um passado não muito distante, buscando trazer para o 

presente as ações de um cotidiano e os sentimentos dos quais foram portadoras, 

naquela época, naquele tempo, naquele lugar. Procurando reviver emoções, 

desejos, sonhos. E o passado, gentilmente desfilou no presente, mostrando com 

nitidez as imagens, exalando o perfume das pessoas e das coisas, colorindo os 

sentimentos, impregnando todos os sentidos e envolvendo-os agora num registro, 

numa tentativa de perpetuação e de transformação. São pessoas que, através de 

suas memórias, nos fizeram buscar nossas memórias; escondidas muitas vezes no 

tempo, esquecidas de maneira consciente ou inconsciente. Memórias transbordando 

amores, dores, sonhos, esperanças, alegrias e tristezas, mas, acima de tudo, viva, 

em movimento.   

        As categorias levantadas através dos depoimentos permitiram-me 

enveredar por algumas reflexões efetuadas no início da caminhada.  A roda de 

conceitos passou a ter forma, cor, som, movimento. Durante a trajetória de vida 

dessas mulheres, verifiquei que a família e a escola ocupam um lugar de destaque e 

um espaço importante na construção de suas identidades social, cultural, de raça e 

gênero. Não é por acaso que o locus familiar e da escola aparecem de forma 

recorrente e constante nos depoimentos dessas mulheres. As lembranças 

marcantes e significativas aconteceram nesse espaço. Neles foram edificados seus 

valores, suas crenças, seus ideais, seus sonhos, suas realizações passadas, 

presentes e futuras. Nesses espaços a identidade cultural, social, de gênero e raça, 

se estabeleceu, estão se estabelecendo, constantemente, inacabadamente. 

         A família é vista por essas mulheres como o local acolhedor que 

incentivou sonhos, edificou valores e crenças, transmitiu conhecimentos, propagou 

uma cultura, fortaleceu relações, rompeu barreiras econômicas e sociais, 

compartilhou experiências, frustrações, expectativas, preconceitos e discriminações. 

A família edificou e solidificou o rompimento da barreira seletiva que essas mulheres 

enfrentaram. Essas mulheres que conseguiram romper o duplo bloqueio formado 
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pelas relações de gênero e de raça e atingiram a posição profissional de diretoras de 

escola pública: 

 

                             Cresci num ambiente saudável com pais, irmãos, avós, tios e primos. 

Apesar de todas as dificuldades financeiras, sempre fomos muito felizes. 

Crescemos (eu e meus irmãos) dentro de padrões não muito comuns para 

a época. Faziam parte de nossos dia-a-dia conceitos de ética, 

responsabilidade e respeito. Tropeçávamos em livros e meus pais sempre 

liam algo para nós � trechos de livros, notícias de jornal e outras coisas 

que, muitas vezes a nossa pouca idade não permitia o entendimento. Mas 

atentos, olhos brilhantes e ansiosos por aqueles momentos, nem sequer 

piscávamos...Passeávamos muito: íamos ao Zoológico com freqüência, 

Jardim Botânico, Parque do Ibirapuera, parques de diversão, circo, �além 

de brincarmos na rua�... Sempre contamos uns com os outros e nos 

apoiamos em todas e quaisquer situações. Como todo ser humano, tenho 

�altos e baixos�. Muitas vezes o desânimo bate por me sentir impotente 

diante de algumas situações. Mas tenho um compromisso com a Educação 

e, conseqüentemente com a sociedade. Além disso, sou filha de Cloves e 

Ana Maria. Tenho uma história! Linda, cheia de cor, dor e principalmente 

amor... Amor à família, ao trabalho, ao próximo, à Pátria, a Deus... (Ana 

Paula) 

 

 

        Apesar de terem nascido em épocas e locais diferentes, todas essas 

mulheres têm em comum a origem humilde, as dificuldades econômicas e sociais, os 

preconceitos e discriminações sofridas, a busca pela ascensão social, pela 

realização de um sonho, pela transformação do sonho em realidades e esperanças. 

Todas elas escolheram a carreira do magistério público como uma opção consciente 

onde a racionalidade técnica se impôs como uma faceta da profissão que 

escolheram e no qual acreditam.  Mesmo incorporando o discurso da missão e da 

vocação presentes desde o início da profissionalização do magistério, elas nunca 

deixaram de assumir a necessidade de serem competentes. Uma competência que 

acreditam ser fruto não só da apropriação adquirida através da experiência e 

durante o período de formação, por melhor que tenha sido seu padrão de 

excelência, mas também e, principalmente, através do processo de construção de 

sua identidade individual e coletiva.  
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        A escola que essas mulheres freqüentaram e em que agora atuam é 

vista como um local privilegiado e que assume um importante papel no processo de 

construção das identidades individuais e coletivas. Acreditam que nesse contexto, os 

indivíduos são identificados por gênero, classe, raças, etnia, idade, nacionalidade, 

assumindo identidades plurais e múltiplas e produzindo diferentes posições do 

sujeito. Essas identidades não são estáveis, elas se modificam e se transformam. 

Elas estão ali, resgatando a auto-estima, rompendo preconceitos e discriminações, 

afirmando, auto-afirmando, construindo, reconstruindo, cotidianamente,  

constantemente, inacabadamente.  

        A educação, ministrada nas escolas ou nas famílias, atua como 

elemento reprodutor ou produtor dessas relações sociais e dos mecanismos de 

discriminação. Seus depoimentos confirmam que as identidades são múltiplas e 

plurais, se transformam e pode nos ajudar a entender que as práticas educativas são 

generalizadas produzindo-se a partir das relações de gênero, classe, raça. É a 

identidade cultural que possibilita à criança reconhecer-se como pertencente ao 

gênero masculino ou feminino, a esta ou aquela raça e até mesmo sua desigualdade 

econômica baseada nas relações sociais e culturas que se estabelecem 

constantemente, inacabadamente. E, conforme afirma  Louro (2001): 

 

                             As marcas mais permanentes que atribuímos às escolas não se referem 

aos conteúdos programáticos que elas possam nos ter apresentado, mas 

sim, se referem a situações do dia-a-dia, a experiências comuns ou 

extraordinárias que vivem no seu interior, com colegas, com professores ou 

professoras. As marcas que nos fazem lembrar, ainda hoje, da escola têm 

a ver com as formas como construímos nossas identidades sociais, 

especialmente a nossa identidade de gênero, racial e sexual. (Louro, 2001, 

p. 18) 

 

        Por estarem em constante construção e transformação, as identidades 

constituídas de forma múltipla e plural passam a produzir diferentes posições no 

sujeito , podem nos auxiliar a entender como as práticas sociais, culturais e 

educativas interferem e são determinantes a partir das relações de gênero, classe 

social e raça.  
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        Muito se tem dito sobre a escola, a educação, a mulher. Muitas 

pesquisas têm contribuído para desvendar o enigma do processo educacional e 

suas múltiplas facetas, da fragilidade e da força que encontramos na escola, do 

cotidiano das pessoas que fazem parte deste contexto complexo e apaixonante, dos 

aspectos sócio-politico-econômico-culturais que permeiam ações e relações. 

        As co-autoras dessa pesquisa enfatizam em suas memórias e através de 

seus depoimentos, de forma recorrente, a importância que a escola tem em suas 

trajetórias de vida. Elas acreditam que a escola não é só o lugar do acolhimento das 

diferenças humanas e sociais trazidas por sua clientela, mas, fundamentalmente o 

lugar a partir do qual se engendram novas diferenças, se instauram novas 

demandas e se criam novas identidades. Seus relatos são testemunhos vivos do que 

afirma Aquino (1998): �... escola é, por excelência a instituição da alteridade, do 

estranhamento e da mestiçagem, marcas indeléveis da medida da 

transformabilidade da condição humana�. (Aquino. 1998, p. 138).  

        A escola, enquanto espaço privilegiado, onde essas relações acontecem 

e podem transformar e formar cidadãos plenos e conscientes, numa nação livre, 

soberana e solidária, onde o exercício da cidadania não se constitua como privilégio 

de uns poucos, mas direito de todos, deve assumir seu verdadeiro papel e a sua 

função social e cultural. Deve estar comprometida com a necessidade de mudança e 

precisa ser um espaço de aprendizagem construído coletivamente por todos os 

envolvidos no processo educacional, onde as transformações devem começar a 

ocorrer. 

        A escolha profissional que essas mulheres fizeram, retrata um pouco e 

muito de tudo isso. Sua trajetória de vida foi marcada por acontecimentos e 

sentimentos vivenciados principalmente na escola. O encontro com a diversidade 

aconteceu nesse espaço. As batalhas, os sonhos, as esperanças, as grandes 

paixões, as grandes descobertas, alegrias e sofrimentos foram compartilhados no 

espaço da escola. 

        Historicamente vemos que a escola atuou, e ainda atua, como um locus 

privilegiado onde as relações sociais se constroem e se transformam 

constantemente. É o lugar onde essas relações interagem e permeiam a construção 

da identidade social e cultural da criança que ali chega, trazendo, das relações 
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familiares, o conhecimento assimilado através da transmissão de saberes, hábitos 

culturais e sociais e das relações interpessoais.  

        Ao adentrar esse espaço, a criança se depara com situações e pessoas 

diferentes, experimentando a descoberta do novo, do outro, do diferente. O contato 

com novas pessoas, novos contextos e novas experimentações se estabelecem de 

forma cotidiana, atuam e interagem nesse espaço e passam a coexistir, refletindo as 

representações sociais, culturais, econômicas e políticas da sociedade a que 

pertencem. As relações pedagógicas que são construídas na escola são carregadas 

de simbologias e as crianças apreendem conteúdos, normas, valores, crenças e 

significados que lhes permitem interagir e conduzir-se na construção de sua 

identidade e das relações sociais. Por meio dessa transmissão de conteúdos, 

conceitos, valores e crenças, as crianças vão se identificando e assumindo 

especificidades com essa identificação. 

        A construção e (re) elaboração ativa desses significados e informações 

lhes permitem construir uma representação daquilo que consideram adequado ou 

não. Nesse contexto, as diferenças sexuais, de gênero, raça, cor, etnia, classe 

social, nacionalidade, crenças religiosas passam a ser identificados e perceptíveis, 

assumindo identidades plurais e múltiplas, produzindo diferentes posições, tanto 

social como individual. 

        Ao optarem pela carreira de magistério e escolherem o ingresso no 

cargo público essas mulheres negras assumiram o compromisso de resgatarem toda 

sua trajetória de vida e buscar transformar a trajetória de  tantas outras crianças e 

indivíduos, transformar toda uma sociedade. Com tons coloridos, registram a sua 

presença, afirmam sua identidade de gênero e raça, enfatizam e ressaltam a 

importância e a dignidade da profissão do magistério. Uma profissão que 

escolheram pela paixão, que lhes possibilita uma vida melhor em termos de 

sobrevivência, apesar da baixas remunerações atribuídas à  profissão. Uma vida de 

realizações, de recompensas afetivas. Profissão que coloca no plano concreto o 

sentido e o significado de sua existência, que transparece na fala e nos gestos 

dessas mulheres: 
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                             Agradeço a Deus todos os dias, por ter me dado o dom de me relacionar 

facilmente com as pessoas, a humildade de valorizar a vida dia a dia, 

mesmo passando por inúmeras barreiras, e a ousadia de acreditar que 

posso sim ganhar de dez a zero, quando a vida assim exigir. Sou hoje uma 

mulher batalhadora, respeitada profissionalmente, com muitas coisas para 

aprender, com mil barreiras a vencer, como tantas outras mulheres que 

tiveram sucesso na vida. Apenas uma coisa me faz diferente: sou negra e 

me orgulho disso. E me pergunto: Quantas , e quantas mais poderíamos 

ter? (Vera) 

 

        Ao ingressarem no magistério público e escolherem as escolas públicas 

estaduais de Diadema, essas mulheres também fizeram uma opção consciente e 

compromissada, baseada nas especificidades próprias do município de Diadema, 

nas grandes diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais, na 

responsabilidade pela profissão que escolheram e no desafio de transformar toda 

uma realidade. 

        A desestruturação social e familiar das crianças gera um quadro de 

revolta, violência, de falta de perspectiva no futuro, de conformismo e aceitação. É 

com esse sentimento de baixa auto-estima que o aluno entra no ambiente escolar e 

contra os quais essas diretoras guerreiam no cotidiano. Suprir necessidades físicas, 

individuais, afetivas, econômicas, sociais, culturais e de saúde é o desafio que a 

escola pública de Diadema enfrenta no seu cotidiano.  

        Ao enfrentamento de uma realidade excludente, discriminadora e 

preconceituosa na qual o individuo está inserido, soma-se ao desafio pedagógico e 

social da escola e dessas diretoras. Os membros da escola precisam lutar contra o 

desconhecido e não estão preparados, na maioria das vezes, para isso. O choque 

do ideal, recebido durante anos na formação acadêmica e, do real, no cotidiano 

escolar, é um embate que só é resolvido com muita determinação, persistência, 

vontade. O acreditar na capacidade de transformação é o que faz a diferença. É o 

acreditar na capacidade de fazer para transformar a realidade em realizações. 

        Uma realidade conhecida e vivenciada por essas mulheres negras. Uma 

realidade que foi modificada e que ainda está em transformação, cotidianamente, 

inacabadamente. Através de seu cotidiano como mulher, negra, filha, esposa, mãe, 

professora, educadora e diretora de escola, o aprendizado de toda uma trajetória de 
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vida está em movimento, em formação e transformação. No seu dia-a-dia, elas 

interagem com os outros, compartilham experiências, sonhos, esperança. Transitam 

pelos ambientes da escola refletindo o tom da cor, todo o colorido que enche seus 

corações de alegrias e esperanças; superam preconceitos e discriminações; se 

impõem como indivíduos plenos e conscientes; carregam a bandeira levantada por 

Bertha Lutz e tantas outras mulheres de fibra e de coragem. 

        Em suas trajetórias de vida se fazem acompanhar pela diversidade de 

uma sociedade com identidades múltiplas e plurais. Sublinham o conceito de 

igualdade na diferença; uma diferença que é aceita, mas não é aval para as 

desigualdades entre gêneros, raças, pertencimento social, cultural e econômico. 

Que, pelo direito a ter direitos, conforme afirma Hannah Arendt, possam pertencer a 

uma sociedade que lhes possibilite gozar desses direitos e exercitá-los, em toda sua 

plenitude. No seu cotidiano assumem a responsabilidade de interagir com o seu eu e 

os outros, provocar mudanças, transformar, formar, mudar realidades. 

        Do enfrentamento do desafio para a realização desta pesquisa surgiu 

uma nova reflexão, um novo olhar para a questão da mulher, branca ou negra, de 

suas relações sociais e de poder constituídas a partir de uma nova ótica: a 

construção de seu espaço de igualdade na diferença.  

        O tema proposto me levou  a investigar o processo de construção das 

identidades, as intercorrências encontradas por essas mulheres ao longo de sua 

trajetória pessoal, de formação acadêmica e profissional, suas experiências, 

frustrações, expectativas, preconceitos e discriminações sofridos na caminhada até 

chegar ao exercício de sua atividade pública, sua ascensão social, o ingresso na 

carreira pública e as relações de poder que perpassam as questões de gênero e 

raça. Investiguei ainda, como essas intercorrências incidem sobre o processo de 

construção da identidade dessas mulheres negras e suas relações com seus 

colegas brancos, homens e mulheres.  

        Durante toda a caminhada, a trajetória de vida e os testemunhos do 

tempo se fizeram presentes. Nos depoimentos das diretoras de escola, através de 

suas memórias, minhas memórias também afloraram. Na interação de nosso eu com 

os outros deixamos nossas paixões invadir nossas vidas, num sentimento que 

domina a razão e a vontade, num movimento forte o bastante para justificar o desejo 
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de ser, os esforços, as realizações, para justificar as tentativas e continuar a 

persistir, apesar de todas as barreiras e obstáculos. 

        A incursão nesse tema também me levou a refletir sobre a minha 

condição de mulher, filha, mãe, esposa, educadora, cidadã. Uma reflexão que se fez 

presente durante toda a caminhada, que se fez movimento, que (trans) formou. Ao 

utilizar-me do imaginário de uma brincadeira infantil, a ciranda, e propor a realização 

de uma roda de conceitos,  me vi parte integrante desse universo. E, nesse universo, 

todos assumiram a posição de estar ao lado uns dos outros, ligados e interligados 

numa dança conceitual, onde as canções entoadas falam de vida, de paixão, de 

sociedade  e de identidades. 

        Na elaboração dessa pesquisa, a escola e a família assumem um 

importante papel nesse processo de constituição das identidades individuais e 

coletivas uma vez que as identidades não são estabelecidas num determinado 

momento e sim estão em constante construção e transformação. Os atores dessa 

pesquisa se edificaram e se identificaram a partir de sua visão de mundo e da visão 

de mundo do outro. Num movimento mágico, se modificam, se formam e 

transformam, constantemente, inacabadamente. Num movimento onde, 

pesquisadora e entrevistadas são co-autoras, são os atores de uma ciranda que 

interagem constantemente nas canções da vida, do cotidiano.    

        Na escolha que fiz não houve neutralidade e durante toda a caminhada 

tive consciência de que nesse trabalho havia muitos traços de minha própria 

trajetória de vida. Uma trajetória repleta de encontros e desencontros, erros e 

acertos, dúvidas e indecisões, preconceitos e discriminações, sonhos e esperanças. 

A trajetória de vida de uma mulher, branca, pobre, cheia de esperanças e 

realizações, transformando-se constantemente, movida pela paixão. 

        Do convite apaixonado de deixar-se levar pela magia da ciranda. Da 

tentativa de despertar no leitor a vontade de passar de expectador para ator, esse 

trabalho realizou-se. Procurei acrescentar uma nova reflexão e um novo olhar para a 

questão da mulher negra, suas relações sociais e as relações de poder constituídas 

a partir de uma nova ótica: a construção de seu espaço de igualdade na diferença. 

E, a título de contribuição, pretendi, levando em conta as inquietações que deram 

origem a este trabalho de pesquisa, propiciar uma nova reflexão sobre esses temas. 
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        Essa é uma tarefa árdua, uma vez que estamos falando da diversidade 

de uma sociedade com identidades múltiplas e plurais, impregnadas de 

desigualdades econômicas e sociais que fortalecem o preconceito e a discriminação, 

que silencia diante das injustiças que acometem os velhos, as crianças, os pobres, 

os negros, os índios, os nordestinos, os homossexuais, os doentes, os milhões de 

indigentes e desempregados. Uma sociedade que reforça o padrão de 

branqueamento racial e não enxerga o arco-íris; que adoece, sucumbe e padece 

diante da realidade de seu povo.  

        A responsabilidade de mudar esse quadro vergonhoso deve ser 

enfrentada por todos os seguimentos da sociedade brasileira e a questão política 

torna-se vital. A reflexão profunda e a vontade de mudança desse quadro 

vergonhoso precisa urgentemente acontecer; precisamos nos libertar dos grilhões do 

passado que nos imobilizam no presente e transformar o amanhã, nosso e de toda 

uma nova geração. 

        Na escola, essa responsabilidade tem de ser compartilhada e assumida 

por todos os membros da equipe escolar. Inserir esse trabalho numa escola que 

pertence a uma sociedade preconceituosa, excludente e desigual como a nossa, é 

uma tarefa muito difícil e precisa ser enfrentada, com vontade e paixão. Em 

Diadema, a escola pública estadual pode contar com essas cinco diretoras de fibra. 

        Nóvoa (1986), quando se refere ao exercício do magistério e ao papel 

dos professores no ensino usa a termo criar a esperança
98 . No caso do magistério 

feminino, Almeida (1998) considera que fica mais claro usar a paixão pelo possível 

ou talvez, recriar a esperança. Uma esperança e uma fé, que sempre existiram nas 

mulheres e que têm sido sistematicamente destruídas a cada professora que deixa a 

profissão em busca de melhores salários para poder sobreviver e a cada criança que 

não consegue permanecer na escola, por culpa das desigualdades sociais, 

                                                
98 �O amanhã da profissão docente � um amanhã que organiza o hoje- não está certamente numa 

visão idílica do papel da escola e dos professores, cuja ilusão não é mais possível neste final 

tormentoso do século XX. Lembre-se, contudo, que denunciar a ilusão não é renunciar a criar a 

esperança. Os professores não são certamente os salvadores do mundo, como muitas vezes se 
proclamou, mas eles também não são meros agentes de um poder que os ultrapassa, como por 
vezes nos fizeram crer. Só reencontrando um equilíbrio e uma identidade profissional que perderam 

em meados deste século, os professores poderão definir estratégias de ação que não podem mudar 

tudo, mas que podem mudar alguma coisa. E esta alguma coisa não é coisa de somemos�. (Nóvoa, 

Antonio � Do mestre escola ao professor do ensino primário. Lisboa, 1986, p.57)  
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econômicas e pelo preconceito e discriminações de uma sociedade desigual, 

excludente, preconceituosa e discriminatória.  

        Após o enfrentamento do desafio proposto que deu origem a esta 

caminhada apaixonante, me permito dizer que o exercício de cidadania, presentes 

no cotidiano dessas mulheres negras diretoras de escolas públicas estaduais, é o 

testemunho da esperança, da igualdade na diferença, da realidade da vida de todo o 

dia, onde os detalhes fazem parte do cotidiano e a diversidade é a parceira da 

caminhada. No tom da cor na direção na escola pública estadual encontramos 

identidades múltiplas e plurais, capazes de transformar toda uma sociedade.  

        As investigações propostas e que originaram o presente trabalho de 

pesquisa foram o ponto de partida. Durante a caminhada, novas descobertas e 

redescobertas aconteceram. Despertaram inquietações, novos sentimentos, 

lembranças, emoções. Provocaram mudanças, movimentos, transformaram 

pessoas. Através das memórias dessas mulheres, o passado desfilou 

generosamente, mostrando com nitidez imagens de coragem, de muito afeto, de 

amor, de dor, de perseverança e principalmente esperança. Uma esperança que 

fortalece o hoje e que ilumina o amanhã; que envolveu magicamente todos os atores 

e agora se encontra registrado numa tentativa de levar à reflexão.      

        Ouso, ainda, lançar ao leitor o mesmo desafio apaixonado que me 

motivou na realização deste trabalho, que está inacabado, em construção, em 

movimento. Deixar-nos envolver de corpo e alma nessa realidade, desafiadora e 

apaixonante, tão importantes no nosso tempo e na nossa sociedade.   

        E, a partir da concepção de que tudo está em movimento, em constante 

transformação, continuadamente, inacabadamente, a ciranda da vida continua 

girando, atraindo novos elementos, se fortalecendo, encantando e falando de vida, 

vida cidadã. 
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