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J

Regina Pahim pinto**

A educação

tanto pelos estudiosos
ram a compreender

é-:um .t.ema pouco explorado

do negro brasileiro

da educação,

como por aqueles que se propuse-

como se processam

Recentemente

as relações

este panorama

tende a se

raciais

no país.

reverter

com

o

negros,

que

I

aparecimento

de estudos,

principalmente

I

I

vêm fazendo um esforço

no sentido de compreender

negra participa dolsis~ema
,I
,I
\
cula com este cont~ngente
I

de militantes

e de como este sistema se arti
I' I
populacional.

Mas antes de focalizarmos

as reflexões
.

aventado

Iseria interessante

sobre a educação

,

Ias

_que foca11zaram
in~ormações
--'

educaçao,

sumariarmos

-

relaçoes

importantes

que, se articuladas

1

I

reta ou indiretamente,

,i'

,I

'1

e negros

~

, a~

em torno

encontramos
recorte

do

sócio-econômica

IIf

I

Estudiosbs

que analisaram

deste contingente

face à urbanização

I

I

do negro se referem,

II

e ao desenvolvimento

I

II

cidade
situação

e su~ marginal idade

econõmico

I'

Fernan-

do negro na

como a precária

populacional

trouxeram

sérias

Trabalho apresentado no Grupo de-Trabalho "Educação e Sociedade" no XII
contro Anual da ANPOCS - Águas de são Pedra.
Da Fundação Carlos Chagas.

'I

,

,
I

'

di

que inter

I

corno Florestam

a situação

de S~o Paulo no inicio do século, mostram

**

I

voltados

a fatores intra e extra-escolares

escolarização.

sua

des e Roger Bastide,

*

brancos

: I

todos os estud10sos
I

•

sido

"b' '1'
, ;
li!
nos pOSS1 ~ 1tam tomar um pr1me1ro ,contato com esta que!!.
I

Praticamente

na

~propostas

o que tem

-

entre raças no BraS1

tão.

ferem

as

e em função de estudos

na obra de estudiosos

I

e

fi

do negro, pois, apesar deste tema apare-

cer de forma pouco sistematizada
para outras dimensões

população

escolar,

,

desses militantes,

como a

En-

2

conseqüências
precoce

para a escolaridade

e em ocupações

aquisição

do negro,

que de maneira

de habilidades e técnicas

lhoria para o futuro

(Bastide,

que poderiam

calizando
nao

as famílias

se alterou*.

agrárias
cionais

A população

e subdesenvolvidas
e econômicas

porçao que o branco,

tanto relatiindica

-

,

remuneração,

seja fo-

que esta situação

negra está concentrada

são menores

mais precocemente

1964).

quase
nas regiões

do Brasil onde as oportunidades

radas do iJercado de trabalho.
penetrar

uma me

seja focalizando

ocupação,

negras, mostram

e exerce as ocupações

combina

educa-

pior remune

Além disso, o jovem negro~continua

no mercado

a

na popu La çâo economicamen-

tais como participação
geográfica,

para

representar

sobre essa populaçio

vos ao Estado de são Paulo como ao Brasil,

te ativa, distribuição

trabalho

alguma contribuíram

1954; Fernandes,

Estudos mai~ recentes

dores econõmicos

forçado ao

de trabalho

a

e, em maior pro-

escola e trabalho.

I

Ao lado da situação

econômica,

e também como decorrência

dela, a socialização

da criança negra ê um outro fator que de

certo modo interfere

no seu desempenho

um

I

t

novamente

Florestam

escolar.

Fernandes

que ao focalizar

formação da ordem social que se configurou
de escravocrata

para uma sociedade

as deficiências

socializadoras

que,Fernandes

descreve

familiar

guir nos estudos

*

da soe ieda-

emergente,

assinalou
contexto,

da família negra. Neste

que dificultam

e, concomitantemente,

v ern ;' Mesmo nas famílias
,·zação não favoreceu

industrial

como de anomia e pauperismo,o

ta uma série de problemas
organização

na passagem

identificadas

o jovem, muitas

ou a ambicionar

a absorção

a trans

negro enfrendos modelos

a socializaçio

do

de
jo-

como "integradas" essa sociali

vezes desestimulado

postos mais elevados

As informações aqui sumariadas foram baseadas
(1972); Hasenbalg (1983) e Fontaine (1983).

nos

trabalhos

a

prosse-

por suas fa-

de

Fernandes

3

mílias que tinham percepção

das barreiras

são social. do negro; que identificavam

o estudo com a

.'_

a

queavam

difícil

de concretizar

e que, portanto,

não in-

os filhos a seguir outro tipo de estudo ou mesmo

as suas ambições,

sem a se envergonhar

com receio de qu~'mais

mem e pela mulher

as possibilidades

da instrução.
instrucionais

desenvolvido

o desenvolvimento

Tudo isso contribuiu
da população

negra.

de o;rganização da fa~il,~a negra tanto "iAtegrada"
da" não incluía esta função no relacionamento

deriam melhorar

(Fernandes,

das novas gerações

pelo ho-

da perceppara limitar

Enfim, a forma

de adultos

neutra diante das inf~~ências
a posição

vies-

como "desintegr~

,

ças, mantendo-se

blo-

,.

negra não favurecia

ção da impor~incia

tarde eles

dos pais.

Por outro lado, o tipo de. trabalho

titiva

ascen-

freqÜência

I

curso superior,

centivavam

à

que se opunham

e

crian-

construti~as

que p~

na ordem social compe

1964).

I

Se bem que pesquisas

mais recentes*

vêm se

encaminhando

I

no sentido de relativizar
rno parâmetro,

enfatiza

esta visão que toma a família branca

a/desorganização

e a instabilidade

lia negra, mostrando
que esta se identifica
'I
I,
""j:

co-

da famí-

como o modelo mais geI

ral de família de baixa renda, as constatações desses estudos conI
tinuam válidas na medida em que
discutem situações que certa"

meu t e

tiveramreperéussões
Ainda,

I

na escolaridade

I

I

no negro.

no que se refere à soci~l~zação

da criança

negra,

e que pode ter sérias repercussões

na sua

I
um fato muito
trajetória

importante

escolar,

di~ respeito

à maneira como esta criança é so-

I

ciali?ada

para enfrentar

na sua vivência

social.

situações

Segundo os estudiosos**

em geral não ocorre nenhum

*

Ver, principalmente,

preparo,

e

preconceito

da família

enfim, nenhuma

Barbosa, 1983; Lima 1983.
I

negra,

provi~ência

Oliveira et aI. 1983. 1985 e Pacheco 1983. 1984.

** Ver. principalmente,
1i

de di~criminação

-

e

4
"

tomada até que apareça algum problema específico.
blemas acontecem
desastrosas

Quando estes pro

no contexto escolar, a~ conseqüências

para o desempenho

ve, se recusa a continuar

a escola. Embora estes estu

dos mostrem que esta máneira de proceder

sejarnai~

freqüente entre

de que as famílias mais jovens jã

tionam e se recusam a adotar esta estratégia,
negros se sentem perplexos
,

e à discriminação

e, em geral,

I

I

ambíguos

ques-

o fato é que os pais

e inseguros diante da orientação

adotada face ad preconceito
cem aos filhos elementos

ser

da, criança, que algums vezes, inclusi

freqüentando

as gerações mais velhas/~

podem

sobre esta questão no

a

ser

fornedecorrer

do processo de socialização.
Juntamente

com a socialização

propriamente

dita e,

por

",

outro lado, também influenciando

este processo, as imagens vigenI
sobre o negro constituem um outro fator que cert!!,
I

tes na sociedade
,

,

I

mente influenciam

a postura que o indivíduo adotarã perante a vida

I

e a 'escola.
os autores que se dedicaram

Todos

ao estudo

do negro chamam a atenção para as imagens e as representações
tivas vigentes

na nossa sociedade a respeito desse segmento

cial*. O negro é desvalorizado,
telectual,

cultural,

são considerados
sao r~presentados

neg~
ra-

tanto do ponto de vista físico, i~

como moral; a cor ~egra e os traços negr6ides

antiestéticos:

a cultura e os costumes

corno primitivos;

há urna depreciação

africanos

da sua inte-

I

lig,ência, urna descrença

na sua capacidade,

na sua probidade

moral

I

e ética.

I

.
- Feencontra
I
das nos
Estas ~magens,
por sua vez, sao

o

me i os

I

de comunicação,

nos materiais

reforçar estereótipos

impressos,

e imagens negativas

cfntribuindo,
da população
I

assim, para
negra.

Os

'

11

*

I

A este respeito ver: Bastide, 1955a; Bastide & Van "Den Bergue, 1959; F~rnandes. 1964; Oliveira, 1969; Moura. 1977; Campos. 1981; Hasenbalg. 1982;
rereira, 1982.
I1
J
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estudos

a respeito têm focalizado

ratura infantil
dãtico

e de cordel,

a literatura,

o cinema,

o folclore,

a publicidaqe

e o livro di-

sobre o qual nos deteremos mais especificamente,

tar de um material

mais diretamente

presente

e com o qual o aluno entrarã certamente
As pesquisas
didãtico

no Brasil

como personagem
história

das estórias,

lificadas

das etnias*

no

livro

para a ausência

do

negro

ou como personagem

gemo Enfim,

segundo

contribuindo

para apresentar

de imagens

de maneira

pa-

desquaque

extremamente

o livro didático

persona-

em nada vem

à criança negra modelos positivos

os quais ela possa se identificar,
ça branca

e

como tipo e não como~

estes estudiosos,

da

quando presente,

seja através

os traços negróides

ou pela sua representação

participante

em funções humildes

ou para sua estereotipação,

tendem a apresentar
grotesca

a atenção

exclusivamente

escolar

em contato.

do país; para sua pouca importância,

ra sua representação

por se tra-

po contexto

sobre a re~resentação

tem chamado

a lite- '

com

e que por sua vez, levem a cria,!!

também a formar uma imagem positiva

e não

estereotipada

do negro.
Se bem que os estudos
mente

focalizam

o pólo da produçâo

sobre a sociedade
subjacente

com vistas

a

invariavel-

fazer inferências

que os produz ou a escola que os adota,

a preocupação

que ,este material

com a criança

exercerá

mente os militantes
aspecto,

sobre o livro didático

sobre ela. Neste

e intelectuais

a ser efetuados

sentido,

influência

são principal

negros que ~êm enfatizado

com base na sua exper~ência

estudos que começam

leitora e com a

pessoal

existe

ou em alguns

este
poucos

a respeito.

fi

As imagens
soas negras presentes

*

negativas

e estereotipadas

no cotidiano,

de personagens/pes

nos meios de comunicação

A este respeito ver: Leite, 1950; Bazzanella, 1957; Hollanda, 1957;
1976; Nosella, 1978; Faria, 1980; HBfling, 1981; Pinto, 1981.

e nas

Rego,

6

manifestações
introjeção

da cultura brasileira

por parte da população

tudos*transcrevem

nos remetem à discussão

negra. Nesse sentido, vários es-

relatos que expressam

mo negros que visualizam

essa introjeção,

outros negros e, portanto,

e passam a"considerar

situações,

tais co-

a si

do ponto de vista do branco, de negros que conseguem
cialmente

da sua

próprios

ascender

estranha a sua presença em

so-

certas

e de'negros que se recusam a ser tratados como ou

con-

I

i

"fundidos com negro. Por outro lado, esses mesmos estudos mostram a
t
•

1

repercusao

negativa desta introjeção,
,

seja na vida

profissional

I

criando um clima que contribui

para desajustar

o negro, eliminá-Io

da esfera comp~titiva;\ seja na vida social bloqueando
, .

Ih

I

suas aspira-

\

ções a fim de evitar humilhações

implícitas

aos episódios

discrim!

I

natórios. A nível individual, as conseq~ências
caso O preconceito
sentimentos

exercido sobre o negr9 leva-o

de inferioridade

e à destruição

Se estas representações,
sociedade,

são igualmente

prejudicam

a

trági

interiorizar

da sua identidade.

que se encontram

pela

difusas

o negro na medida em que contribuem

para se-

I

dimentar

sentimentos

de inferioridade

e para reforçar

sentimentos

I

de superioridade

do branco, certamente

a situação se agrava quando

ocorrem em contexto escolar.
Embora não haja investigação

específica

sobre a questão,

I

indiretamente

através de pesquisas que procuram detectar

des dos estudantes

com relação ao negro, percebe-se

que este

frenta um ambiente escolar senão hostil, pelo menos nao
a sua plena realização.

Assim, as escalas de atitude e de

\

cia kocial aplicadas
mais valorizados,

*

a escolares

indica~ que os brancos

inclusive a nível simb1lico,

as atituen-

favorável
distân-

-

sao

os

e que os negros além

A este respeito ver: Bicudo, 1947; Azevedo, 1953;.Bastide, 1955a; Fernandes,
1964; Ianni, 1966, 1980; Souza, 1971; Bergman , 11978, Hasenbalg, 1979; Souzã,
1983.
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de figurarem

entre os grupos nao aceitos,

identificar-se

com os ideais do grupo dominante

Essas atitudes
problemática

por sua vez, tendem

podem se concretizar

a vida do estudante

branco*.

em ações,

negro. A~guns

a

autores

tornando
se referem,

à recusa de algumas crianças negras, a continuar

inclusive,
q~entando

a escola pois, embora nem sempre haja barreiras

vas, ,estas ocorrem

de maneira

tas insignificantes,
1955b; Bergman,

sutil, através

imputações

1978; Barbosa,

de culpa

de punições

fre-

ostensipor

fal-

(Azevedo, 1953;

Bastide,

à escolarização

de bran-

1983).

Por outro lado, dados relativos
,

cos e negros nos dão t~mbém indídios
pelo negro na escola.

Quando

das dificuldades

se comparam

estudantes

enfrentadas

brancos

.•...

e

ne-

I

gros em função de algumas variáveis
procedimento
liar,

que permite

~bserva-se

controlar

que os negros

educacionais,
a influência

I '

invariavelmente

através

de

um

do background

fami

têm um

inferior, diferença esta que tem sido interpretada
res** deyido
processo

ao tratame~to

educacional.

desigual

desempenho

por alguns auto-

que o negro recebe

Para estes autores

ao longo do

a cor opera como um

e1e-

I

mento, que afeta negativamente
perma~ência

o desempenho

escolar

e o tempo

de

na escola.

Ainda,

em relação

l

emerge uma questão muito

ao que ocorrr no contexto

importante,

sor' para lidar com a diversidade

ou seja,

.0

étnico-racial

escolar,

preparo

do profes-

do alunado,'com

si

I

•

/ tuações de preconceito
//'

e de discriminação.

,

\

Os poucos estudos

existentes***

t,êm chamado

a atenção

p~

\

ra a precariedade

da formação

proporcionada

pelos cursos de magis-

'I

*
**

Entre os estudos que focalizaram estas questoes destacamos:
1950; Bicudo. 1955; Ginsbergt 1955.

Veja-se especialmente a respeit'o deste tema os trabalhos de Hasenbalg. 1979
e Silva, 1983.
I

'ÁUc

Martuscelli.

Pinto, 1985; Pinto

&

Myasaki. 1985; -Ponde , 1985; Franco s s d ,

·8

tério, inclusive

universitários,

ças étnico-raciais
-pedagógico.

no que d z _ respeito

tanto do ponto de vista teóricoi

Tal fato repercute

sor que muitas

vezes,

neira de abordar

às diferen-

í

negativamente

se sente despreparad~

o tema, principalmente,

como

técnico-

na atuação do profe~
e inseguro

na-p~esença

quanto

a ma

do aluno

nao

-

branco.
Finalmente,
fere a educação

um out.ro ponto muito

do negro diz respeito

cias que um nível educacional

da escolaridade

para a ascensão

em que ela possibilita

maneiras,

bem corno a adesão a certos
aparece

costumes

subjacente

no sentido de contrapor

brancos

educação,

ocupação

te e real, enquanto

solidar

a posição

escolaridade

descendente

herdada

semelhante

ção nos diversos
res, diferença

grupos

predomi-

à totalidade

as conseq~ências

dos

boas

estu-

a discussão

tem

da escolarização
têm mostrado

(operacionalizada

para os brancos
inclusive,

os negros correm,

sofrer uma mobilidade

da cultura

no entanto,

social

social,
de

do pai) ~êm trajetórias

A mobilidade

de trabalho.

reputa-

a aquisiçãe

~ negra e os resultados

e negros da mesma origem

dicadores
mercado

branca

desta população,

a instrução,

dos sobre o negro. Mais recentemente,

para a população

conseqüen-

meio para a sua mobilidade

na medida

avançado

das

pode trazer para a popu
se
há uma tendência e~enfatizar
a im-

da por alguns como o principal

nante. Essa perspectiva

à avaliação

no que se r~

mais elevado

lação negra. De um modo geral,
por~ãncia

importante

pela dificuldade

que

pelos in

diferentes

é mais

no

constan-

maior risco

de

de manter

e con

do pai. Por outro lado, os negros,

com

a dos brancos,
ocupacionais

que se acentua

não têm a mesma

e recebem

à medida

representa-

rendimentos

inferio

que aumenta o nível de esco

lar idade da força de trabalho*.

*

A este respeito consultar os trabalhos de Hasenbalg 1979; Silva, 1980a, 1983;
Oliveira et a1.,1985.
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As principais
respeito

restrições

a este tipo de abordagem

ao fato de que elas comparam

a escolaridade

negros em bloco sem levar em conta outras variáveis

à qualidade

referentes

do processo

escolar,.como

da sua escolaridade

Mas de qualquer
cacional

por parte da população

seqüências

•

na medida

ções em que continua
cial, criando-se

pelo mercado

modo, a aquisição

de brancos

exercer

algum pe

de/ trabalho*.

de um melhor

nível edu

em que o negro mais culto vai enfrentar

assim ·~m conflito

sição social e a maneira

o ti

negra traz uma série de outras

a ser identificado

e uma defasagem

con

situa

através de sua marca

como a sociedade

e

intervenientes

por exemplo,

po de curso freqüentado', o que event.ua Iment.e=pode
so na avaliação

dizem

ra-

entre a sua po-

continua

a tratá-lo

ou a

representá-lo.
Como o negro vem reagindo
tem sido a sua postura,

a esta situação,

e o seu grau de consc~ência

enfim

qual

a respeito

des

que marcaram

a

ta situação?
Se nos voltarmos' para os acontecimentos
I

atuação

política

e social do negro brasileiro,

sempre se posicionou
entretanto,

a respeito

que vem adquirindo

çoes diferentes

conforme

da educação.
contornos

o momento

caçao na sua maneira

da educação
de encarar

que

posicionamento

e ensejando

ele
este,

ações e atua-

histórico.

Embora tenha sido uma constante
negr~ a valorização

percebe-se

por parte da

percebe-se

claramente

o sistema

educacional.

população
uma

modifi-

Assim,

de

./

•.

uma posição que visava

principalmente

a sua integração

no sistema,

\\

o neg~o, paulatinamente

passa a criticar

por parte deste o reconhecimento

este sistema,

exigindo

das suas necessidades

e reivindi-

caçoes.

*

A este respeito consultar a polêmica entre Castro, 1980 e Silva. 1980b.
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De fato, nas décadas de 20 e 30 quando se iniciam
sistematicamente

as

iniciativas

mais

negras no campo da'educação

surgimento de uma série de associações

com fins culturais,

cientes e'recreativos, algumas delas respons~veis
,

com o

benefi-

por empreendimen-

tos na área da educação', como a criação de b1bli,otecas, escolas
I

outras atividades

I

I

e

',_

culturais
.

-

eram apoiadas e incentivadas

iniciativas

essas que por sua

vez

/

por uma imprensa ativa e combativa

-

I

I

o negro visava principalmente

o desenvolvimento

I

•

de

comportamentos

I
I

à sociedade de classes. A

que acelerassem

a sua integração

çao é concebida

como uma maneira de elevá-Io, de colocá-Ia
I

dições de competir comia\. branco. Não há
ao contrário,

naquele momento,

• _

educaem con-

•

uma consc~enc~a

o negro demonstrava

chegando a denunciar

ti;africana

I

uma postura an-

africanos

os cultos

étnica,

"(Ba~tide,

II

1976) •

Já na década de 70, ocasião em ~ue o movimento

negro ta-

I

•

ma um novo impulso com o surg1mento

I

•

do MOy1mento

Negro

apos um período de relativa retração das atividades

Unificado,

das

associa-

çoes negras, o sentido da luta do negro será determinado

principal

I

I

mente pela questão da identidade,

pela sua definição

enquanto gru-

po (Valente, 1986).
Assim, na expectativa
lacionistas

de romper com as propostas

que até então impregnaram

tão ~acial, outros mecanismos
como estratégia

as discussões

são acionados

de luta, de arregimentação

to, em que as discussões
\

sobre a

para serem

ques-

utilizados

do negro. Nesse contex-

em torno da luta dos negros
I

contrb o racismo e a assimilação

assimi-

americanos

I

exercerq~

influência decisiva,

a

I

I

cultura irá desempenhar
nador do movimento

um papel fundamental

e de aglutinador

p. 33 e 34).
I

I
I

I

I

I

I

de

I

da sua h+stória e da sua

ra, enfim, a busca de uma marca cultural,
te, 1986,

impulsio-

do grupo. ~á um movimento
•

retorno à Âfrica, de valorização

de elemento

de uma identidade

cultu(Valen

I

11
Realmente,
gro nesse período,
sua identidade.
50

todos os estudos que fpcalizam o movimento

ressaltam

o empenho

do negro nas eleições

10 ao voto racial como estratégia
quando

do negro na afirmação

Por exenlplo, esta questão

de engajamento

se criaram

entidades

o voto negro e pressionar
çoes da comunidade

está presente

de 82, quando

para mobiiizar

encarregadas

os eleitos

ne-

no proces-

houve um ape

o

eleitorado,

de organizar

a concretizarem

de

e

unificar

as reivindica

negra.

Do mesmo modo, é também um torno da identidade
tura que o negro concentrará

os seus esforços

te obtém uma certa repre,sentatividade
participar

em algumas

instâncias

em meados

de 80, do Conselho

Comunidade

Negra*

quando

ele finalmen-

no poder e a oportunidade

administrativas,

de Participação

com a

•

na área da educação,

de

criação,

e Desenvolvimento

em são Paulo. 'ral fato fica evidente

lisamos a sua atuação

e da cul-

quando

uma das que ele se

da
anamos-

trará mais ativo.
Com a criação
to as diversas
uma comissão

secretarias

específica

tões educacionais,

movimento

negro,

curríçulo

escolar.

de atuar jun

para cuidar de forma organizada

e que já vinham

tais como evasão,
A Comissão**

lizar a ação do Conselho

e a possibilidade

de estado, surgiu a idéia de se

particularmente

ça negra na escola,

*

do Conselho

dos problemas

formar

das

ques-

que afetam a cria~

sendo objeto de discussão
repetência,

material

didático,

teria, então, por objetivo

junto à Secretaria

da Educação

pelo

viabi-

tanto a ní

O Conselho de Participação e Desenvolvinlento da Comunidade Negra é um órgão
ligado ao gabinete do governador do Estado, subordinado à Secretaria do Governo. "Ao Conselho cabe desenvolver estudos relativos à condição da comunidade negra e propor medidas que visem a defesa dos seus direitos, ã eliminação das discriminaç;es que atingem a sua plena inserção na vida sócio-econ;mica, política e cultural." (Decreto 22184; 11.05~1984)

**.Courí.s sao

de.

Educação.
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vel político, através de açoes na superestrutura,

como a nível prá

tico, dentro gas salas de aula (Freire, 1987).
Embora neste momento ainda não houvesse por

parte

dos

seus membros um consenso quanto a maneira de agir e de que problemas
todos conco,rCÍavamquanto à nece~sfaade

priorizar,

visão do currículo
e do material
C'''''

escolár, princip~lmente

didático,

na disciplina

História,

a fim de fortalecer a auto-imagem

da crian

negra.
A principal

•

de lutar pela r~

reivindicação

dasse as raízes africanas do

era de que esta matéria

povo negro, sua cultura,

buição para a formação da
nação brasileira,
\
história do nosso país e, principalmente,

abor-

sua contri-

sua participação

o movimento

na

de resist,ên-

I I

cia desenvolvido

pelos negros em terras bfasileiras.
I

Por outro lado, a Comissão tem plena consc í.êncLa de
a revisão do currículo

não pode se constituir

que

numa medida isolada.

I

Concomitantemente,

seria imprescindível

formar também o professor.

É neste sentido que um dos' seus objetivos

é lutar para que a Histó

J

ria da Âfrica conste dos currículos

de formação de professores

da

I

I

área de História

e Literatura

Africana,

de Letras. Outra medida necessária
clagem dos professores
Obviamente,

seria empreender

que se encontram

cursos

urna ampla reci

na ativa.

--

tempo e amadurecimento
I
I.

. I

,

dos

estas são medidas que só podem ser

das a longo prazo, pois demandam
absorvidas

dos currículos

_

efetivapara serem
_

I

pelo sistema. Deste modo, a CO~1ssao de Educaçao centr~

lizou os seus esforços em realizações de alcance mais
imediato,
\
mais ~iáveis de serem concretizadas e que, inclusive, proporcionas
sem subsídios
destacamos:

para reivindicações

mais ambiciosas,e~tre

a promoção de discussões

com professores

as

quais

da rede, col~

I

I

boração com a Secretaria

Municipal

de Educação

na reformulação

currículo das 8 séries do 1º grau; atuação junto à equipe

do

técnica

13

da Coordenadoria

de Estudos e Normas Pedag.ógicas encarregada

proceder a reforma curricular
de professores,

autoridades,

no âmbito do Estado; : sensibilização
técnicos

ligados ao ensino, para

questões que envolvem o negro, para a importância
,

I

escolar a data de 20 de/novembro,

/

a

calendário
Ne-

'

lembra a morte de Zumbi dos Palmares,

he-

Em 1986, o trabalho relativo a 13 de maio, que vinha

se

rói da resistência

realizando

no

Dia Nacional da Consciência

/

..

as

de se abordar

data de 13 de maio sob ,um novo enfoque e int~oduzir

gra, em que a comunidade

de

negra.

através de iniciativas

colas, palestras

como a remessa de cartazes às es

por p~rte de professores,

se ampliou,

recebendo,

\

'"{nclusive, o apoio oficial da Secretaria
terminando

de Educação do Estado,' de

às escolas da rede que discutissem

ta iniciativa
capital.como

teve ampla participação

a questão,~acial.

do movimento

do interior, atravãs da realização

Es

negro, tanto da

de palestras

em es

colas.
Ainda no interior de são paulo, encontramos
negras que ~êm desenvolv~ndo

associações

um intenso trabalho de divulgação

promoção da cultura negra e de denúncia contra o racismo bem
de realização

e
como

de estudos voltados para a questão educacional

da

criança negra.
Assiste-se

também a um esforço por parte de alguns

pos ?egros no sentido de criar instituições
_.

I

voltadas

gru-

para a pesqui

"

sa sobre a questao rac1al e sobre a real1dade do negro. Neste sen"

/ "tido', o Grupo Negro da PUC já há algum tempo vem se mobilizando

pa

\

ra r~ativar o Instituto de Pesquisas Afr?-Brasileiros,

junto à PUC

I

de são Paulo. Por outro lado, o Centro de Cultura

~fro-Brasileiro

Congada de são Carlos, que vinha lutando ~ fim de obter um
político e o apoio da Universidade
lizar pesquisas

~

espaço

Federa'! de são Carlos para reaI

,

sobre a questao racial, obteve uma vitória com

a

criação do Grupo de Cultura do qual participam inúmeros mili tanyes.
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Entretanto,
vimento

nao e apenas no Es"tado de são Paulo que o m9,

negro vem atuando

estados,

assiste-se

suas associações,
educacionais

a mobilização

centros

visando

ja promovendo

no setor educacional.

.

eventos

da comunidade

de estudo,

~ valorização

do neg~6-e

para discutir

questões

ção, sua cultura,

sua participação

relativas

racial. Ao mesmo tempo, essas entidades

siblizar

as autoridades

qual determinadas
ve, vêm promovendo
empenhando
e~colar,

para a maneira

dissiplinas
pesquisas

retratam

~êm desenvolvendo

rial didático,

chegando

omissa

seminá

à sua

educa-

bem como sobre
t,êm procurado

o negro. Algumas,

um intenso trabalho

mesmo a elaborar

a
senpela

inclusi-

do negro, vêm

do negro seja abordada

se

cursos,

e deturpada

sobre a identidade

para que a questão

negra,

,-

debates,

das

expe.rí.ênc í.as

da cultura

na história,

outros

negra através

seja pr-omovendo

tais como palestras,

rios, comemorações

questão

Em vários

se

no~ currículo

de crítica

ao mate-

material

alternativo

so-

racial.

No que diz

res-

I

bre a

história

do negro,

sobre a questão

peito ao material

didático,

tamente com a FAE

(Fundação de Assis~ência

lado ao Ministério
o desenvolvimento

da Educação

entidades

um Protocolo

de esforços para divulgar

~~este sentido está previsto
didáticos,

várias

co-edição

e sobre o patri~ônio

um trabalho

de obras versando
cultural

negras

assinaram

ao Escolar)

jun-

órgão vinc~

de Intenções*

visando

a real imagem do negro.

junto a autores

de

livros

sobre a história

da

Âfrica

afro-brasileiro,

assessoria

por par-

•
*

Centro de Integracáo Cultural Comercial Afro-Brasileiro:
Instituto Nacional Afro-Brasileiro;
Instituto de Pesquisas das Culturas Negras;
Centro de Estudo Afro-Brasileiro;
Movimento Negro Unificado;
Grupo de Trabalho para Assuntos Afro-Brasileiros da Secretaria da Educação de
são Paulo;
Grupo de Consciência Negra;
Conselho das Entidades Negras da Bahia;
Comissão de Cultura Afro-Brasileira da fSecretarià de Cultura Municipal do Rio
de Janeiro (Protocolo. 1987).
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te do Instituto de

Recursos Humanos João· pinheiro às

de educação dos estados para melhoria

da qualificação

secretarias
do professor

no que diz respeito à História da Africa, Cultura Afro-Brasileira.
Através das iniciativas

aqui descritas

I

'.

percebe-se

que

o

negro vem adotando pósições cada vez mais firmes e críticas em re/

Laçâo

•

ao sistema educacional,

dificá-lo mas~ al~

nâo só .a t ravês de sugestões

para mo-

vezes, chegando a atuar nesse sistema em con

sonância com suas propostas

e interesses.

Por outro lado, um elemento

novo se insinua cada

mais no contexto dessas reinvindicações.

A consc~ãncia

vez

de que o ne

gro é detentor de um universo cultural de um passado histórico que
o' irmana ao lado dos outros povos.

t

,

ess~ elemento que vai consti-

tuir a bandeira de luta, enfim, a estratégia
gro se posicionará

através da qual o ne-

perante o sistema educacional.

A palavra de or-

dem agora já não é só para que o negro instrua, mas para que o sis
tema reconheça

a sua dignidade

enquanto

povo que tem a sua

ria e a sua cultura, que se orgulha de sua identidade

histó-

e que

quer

vê-Ia valorizada.
Obviamente

este processo apenas se inicia e muitas difi-

culdades ainda terâo que ser superadas antes que os movimentos
gros consigam que o sistema educacional·,incorpore

ne-

as suas reivindi

..

caçoes.
que o

Dentre e st as , eu destacaria os problemas
•

enfrenta neste projeto de afirmação de sua identidade
ca na redefinição

da sua imagem negativa e valorização

tura~\ Os diferentes
tam inconvenientes

caminhos vislumbrados

negras chegarem a um consenso

e que implida sua cul-

neste processo

que se refletem na dificuldade

das

sobre o que priorizar

negro

apresenlideranças

e como abordar

a cultura negra no contexto escolar.

.

J
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Assim, a valorização
camente são associados

dos elementos

culturais

ao negro sofre restrições

que histori

por parte de

guns setores, na medida em que esta tradição é comumente
cada, ao lazer, ao mágico,

não é tnovadora

ao folclore,

al-

identifi-

e é estigm~

"

tizada como Mcoisas.de

negro" o que poderia compremeter

do negro corno ser sériole construtivo.

,

o negro as raízes africanas,
tabilidade

cultural

a

imagem

A outra alternativa,

ligar

ao mesmo tempo que lhe traria respei-

graças ao respaldo

das nações africanas,

pode-

ria reforçar o exótico que está no fulcro do processo de folclorizaçãodo

grupó negro*.
Por outro ,lado, os próprios

tir muitas das questões

educadores

que o movimento

resistem

vem colocando.

em admi-

Alguns pou-

cos estudos que abordam ~ste tema mostrám que. os educadoles
a ~dentificar

os problemas

do alunado negro com os problemas

classes populares,

recusando-se

urna especificidade

do aluno negro.

ou tendo dificuldade

Todos estes fatores certamente
de uma reflexão mais aprofundada
ma educacional

e a população

pedido ou dificultado

Além

•
culdades

au~incia

sobre a articu'lação entre o siste

negra, fato que provavelmente

étnico-raciais

tem irntendo

do alunado, em se incorporar
escolares,

em se

pensar

tendo em vista esta população.

disso,

envolvidas

admitir

tim a ver com a

o ponto de vista do negro nas disciplinas
didático

em

das

em se pensar a formação do professor

em vista as diferenças

o material

tendem

não se pode deixar de reconhecer

na tarefa de construir

t

da comunidade

um ponto de equilíbrio

que leve em conta estas reivtndicações,

encontrar

corno este em que o negro começa a ter vez, quase

pre são ambiciosas

*

necessário

que incor-

pore \as reivindicações

num momento

negra.

um currículo

as di fi

dada a vontade de resgatar

que
sem-

o tempo perdido. Tais

Para uma discussão a respeito consultar Pereira 1982, 1983, 1984.

17

dificuldade

se agravam

ram este currículo
professor

devido

ao

fat'o de que os que elabo-

têm que levar em conta ainda o despreparo

para enfrentar

estas questões,

do

a ausência de uma biblio-

grafia disponivel.
Tendo em vist~ esta situação, eu ~~iédito
~
'-, que a
dade negra não pode ficar apenas no nivel da denúncja,
dicações.
o

~ necessário

estudos e pesquisas

comuni-

das reivin-

que se estimule a pzoduçjio-" e divulgação

que possam dar um embasamento

co às questões que ~êm sendo colocadas

de

teórico e empír!

pelo movimento

negro,

seja

no que diz respeito às reformulações do material didático, às alte
raçoes curriculares, às\relações no ,âmbito da escola, à
politica
educacional

e à formação do professor.

Este é um processo que ape-

nas está se iniciando mas que se faz necessário
to~es ligados à educação se sensibilizem

a fim de~que os se

para os problemas

enfren-

t~Jos pe~o negro no sistema educacional.
Como disse uma professora

da Universidade

Federal de Mi-

nas Gerais, por ocasião de'um encontro que discutiu questões

rela-

tivas à educaçio do negro, "Muitos dos nossos docentes ••• precisam
ser conquistados

para essa nobre causa"

(Miranda, 1988, p. 23).

I

I
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