
J’ accuse 1  
Contar é contar-se, empenho apaixonado que visa 
ao esvaziamento, a algo como um eu sem 
máscaras.  Ainda bem que o que eu vou escrever 
já deve estar na certa de algum modo escrito em 
mim. (LISPECTOR, C. 1998, p.20) 

 

A epígrafe escolhida para iniciar o que pretendo2 escrever nesta 

Dissertação, sinaliza o lugar de onde falo, pois ao contar as histórias e vivências 

das crianças negras quilombolas no espaço escolar, contarei também as minhas 

histórias e experiências nesse espaço, como estudante negra e quilombola que 

sou3. A idéia do desenvolvimento dessa pesquisa nasceu no final do meu curso 

de graduação em Geografia Licenciatura na Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), quando olhei para minha trajetória de vida até o ensino superior e 

comecei a sentir necessidade de dar minha contribuição para o ensino púbico, 

focalizando um tema que conceitual e teoricamente era totalmente desconhecido 

para mim: preconceito e discriminação, mas cujos efeitos deletérios me 

atormentaram em todas as etapas escolares, anteriores ao Mestrado em 

Educação4. Nesse momento, estava escolhendo um desafio para mim mesma 

impulsionada pelo desejo de não permitir que as crianças negras quilombolas 

passassem pelas mesmas experiências de sofrimento e exclusão pelas quais eu 

havia passado.  

                                                 
1 Com a devida licença de Émile Zola que, com sua carta pública, de 13 de Janeiro de 1898, fez 
reabrir o caso do processo fraudulento que resultou no sentenciamento do Capitão judeu Alfred 
Dreyfus, à Ilha do Diabo, da mesma forma Eu Acuso o preconceito e a discriminação exercida 
contra as crianças negras e quilombolas de todas as épocas em todas as Escolas.   
 
2 Peço licença à academia para escrever tanto a Introdução dessa Dissertação quanto os 
momentos de diálogo da pesquisadora com os sujeitos da pesquisa na primeira pessoa do 
singular, dada a natureza pessoal que assumem neste trabalho acadêmico.   
 
3 Hoje, à diferença dos meus tempos para trás, com muito orgulho. 
 
4 Tanto as Disciplinas sobre o Preconceito, Saberes e Práticas Escolares quanto o Seminário de 
Dissertação e o próprio trabalho de elaboração da Dissertação levaram-me ao desenvolvimento 
de uma capacidade de enfrentamento e combate ao preconceito a discriminação. Desenvolvi 
uma outra postura diante de atitudes que explicitamente revelam a discriminação e o 
preconceito, por compreender que o silêncio, no qual sempre me mantive é  uma forma de 
curvar-se diante daquilo que o Outro está dizendo que sou, é o que mantém acesa as diversas 
formas de discriminação. 
 



 12 

Dessa forma, mesmo desconhecendo o campo teórico em que iria me 

movimentar para analisar, e de certa forma explicar a mim mesma os fenômenos 

da realidade que conhecia de dentro, construí um projeto de pesquisa, intitulado 

“Ensino, Escola e Culturas Negadas”, cujo propósito era elaborar um livro 

didático que contemplasse a diversidade cultural existente no município alvo da 

pesquisa, no interior do RS5. Este material contemplaria a história dos 

quilombos, bem como, da população negra que habita esse lugar, seria uma 

tentativa de enfatizar que a diversidade cultural/étnica não significa inferioridade 

ou superioridade entre as pessoas, e que as diferenças fenotípicas/culturais não 

podem ser carimbadas como atrasadas e inferiores.  

No entanto, o desenvolvimento desse propósito foi inviável por não se 

caracterizar como uma pesquisa (strito sensu) e sim uma proposta de 

intervenção, portanto, o projeto foi repensado junto com a orientadora, e diante 

dos fatos que fui lhe relatando, foi possível construir um outro problema de 

pesquisa, que foi investigar no espaço escolar como as crianças negras 

quilombolas constroem/reconstroem nesse espaço sua condição identitária em 

relação ao grupo de origem, focalizando, questões alusivas a identidade, 

preconceito6 étnico/racial, discriminação racial7 e mimetismo como forma de 

defesa que redunda em ataque identitário. Considerando identidade como o 

resultado “da percepção que temos de nós mesmos, advinda da percepção que 

                                                 
5 Sou quilombola, bisneta de fundadores de um Quilombo sem nome no interior do Rio Grande 
do Sul.    
 
6 Do latim prae, antes, judicium, julgamento, pode ser definido como crenças e valores 
apreendidos, que conduz um indivíduo ou grupo de indivíduos a ser contra membros de grupos 
previamente a experiências atuais com estes grupos (...) Estas generalizações são 
invariavelmente, derivadas de informações incorretas ou incompletas sobre o outro grupo.  
(CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais , 2000, p. 438). 
 
7 Discriminação racial, também conhecida como racialismo, é a expressão ativa ou 
comportamental do racismo e visa negar aos membros de certos grupos um acesso igualitário 
aos recursos escassos e valiosos. Trata-se de algo mais do que pensar desfavoravelmente a 
respeito de certos grupos ou manter crenças negativas a seu respeito: a discriminação racial 
envolve colocar essas crenças em ação. (...). a discriminação racial pode ir desde o uso de 
rótulos pejorativos,  como “crioulo” ou “negão” à negação de acesso a esferas institucionais, 
como habitação, educação, justiça, participação política etc. as ações podem ser intencionais ou 
não. (CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais , 2000, p. 171-172). 
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temos de como os outros nos vêem” (CAVALHEIRO, 2000, p.19), e “o processo 

de identificação como um processo inconsciente” (BAIBICH, 2001, p. 21).  

A concepção de preconceito adotada nesse trabalho é a mesma 

defendida por autores/as que o definem como um fenômeno universal presente 

em todas culturas. Entendo como Baibich (2001, p. 22) que a questão do 

preconceito é uma questão de cunho eminentemente afeto a Psicologia Social, 

na medida em que se trata de um fenômeno que se manifesta como um 

sintoma, mas cujas formas e conteúdos pertencem a cultura.  

É Baibich-Faria (2007, encontro de orientação) quem explica a definição 

de mimetismo sócio-psíquico das vítimas do preconceito, destacando que no 

mundo animal e vegetal o mimetismo é uma forma de defesa muito útil, mas, 

que, entretanto, no ser humano vítima, constitui uma “defesa-ataque”. Assim, o 

mecanismo de disfarce usado no primeiro momento como uma atitude de defesa 

para fugir da ameaça concreta e possível de ataque, logo se transforma em 

ataque, visto que, ameaça e ataca a própria identidade, dado que é impossível 

esconder ou tirar de si partes que são suas. Desta feita, este mimetismo no mais 

das vezes, leva à ferida identitária que não cicatriza. 

Nesta pesquisa um dos conceitos pilares é o conceito de Auto-ódio, uma 

vez que conduz para compreensão de atitudes e comportamentos das crianças 

negras quilombolas vítimas do preconceito e da discriminação. Para tanto apoio-

me na obra de Baibich (2001) Fronteiras da Identidade: o auto-ódio tropical, na 

qual a autora analisa obras da literatura brasileira produzidas por escritores 

brasileiros, judeus contemporâneos, e identifica, na obra dos autores, ecos do 

Auto-ódio como uma conseqüência do preconceito dirigido a esse grupo étnico. 

Conforme a autora o Auto-ódio,  

 

pode ser visto como uma decorrência quase que direta do 
mecanismo de defesa chamado de “identificação com o agressor”  
indivíduos pertencentes ao grupo que é vítima do preconceito e 
da perseguição identificam-se com os indivíduos do grupo 
dominante, assimilando inclusive os valores relativos à visão 
deturpada de seu próprio grupo, passando a manifestar, em 
diferentes níveis sentimentos e condutas desse mesmo 
preconceito.(ibid, p.19) 
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Também como a autora supra-citada, nessa pesquisa o conceito de Auto-ódio é 

compreendido como corolário da tentativa de defesa dos sujeitos vitimados por 

condições sócio-histórico-políticas e, portanto não há nenhuma intenção de 

carimbar os sujeitos da pesquisa como indivíduos que odeiem a si ou a seu 

grupo negro, mas analisar e entender esse fenômeno do ponto de vista das 

relações desse grupo étnico8 e de seu papel na história, das conseqüências que 

o preconceito gera no nível da identidade da vítima.   

Esse trabalho pretende um equilíbrio dinâmico entre o afastamento 

necessário da pesquisadora quanto a problemática de pesquisa, dada a relação 

direta, umbilical de suas vivências e sentimentos e entre a aproximação da  

literatura e o método de pesquisa. Entendo que um tema de pesquisa é fruto de 

uma inquietação particular de cada um que se dispõe a sistematizar aquilo que 

já existe, acrescentando o que ainda não havia sido dito, ou mesmo construindo 

conceitos e teorias que permitam explicar os fenômenos encontrados em sua 

realidade de estudo, afirma-se que, em certa medida, esta pesquisa carrega o 

eco daquilo que é próprio da pesquisadora e de seu grupo de pertença. 

Compartilhando com Sartre9 (apud Baibich, 2001, p.144) que o escritor 

[pesquisador] fala a seus compatriotas, seus irmãos de [“raça”] ou de classe, tal 

como escreveu Richard Wright, (escritor negro que teorizou sobre a escravidão 

nos EUA) e pretendia atingir a todos os homens, por intermédio dos leitores 

negros, que “representavam a sua subjetividade”: 

 

A mesma infância, as mesmas dificuldades, os mesmos 
complexos: meia palavra basta, eles compreendem com o 
coração. Tentando esclarecer a sua situação pessoal leva-os a se 

                                                 
8 Étnico de etnia, o termo deriva do grego ethnikos, adjetivo de ethnos e refere-se a povo ou 
nação. Em sua forma contemporânea, “étnico” ainda mantém o seu significado básico no sentido 
em que descreve um grupo possuidor de alguma grau de coerência e solidariedade, composto 
por pessoas conscientes, ao mesmo em forma latente, de terem origens e interesses comuns. 
Um grupo étnico não é uma mero agrupamento de pesso as ou de um setor da população, 
mas uma agregação de pessoas unidas ou aproximadame nte relacionadas por 
experiências compartilhadas. (CASHOMORE, E. Dicionário de relações étnicas e raciais, 
2000, p.196) [grifos meus] 
 
9 SARTRE, J. P. Que é literatura?  São Paulo: Ática, 1989. 
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esclarecerem sobre si mesmos. A vida que levam no dia-a-dia, no 
imediato, e que suportam sem encontrar palavras para formular 
seus sofrimentos ele a mediatiza, nomeia, mostra a eles: o 
escritor é a consciência deles, e o movimento pelo qual ele se 
eleva do nível imediato até a retomada reflexiva de sua condição 
é o movimento de toda a sua [“raça”]. 
 

Cada um de nós possui a sua própria história escolar, nosso percurso no 

processo de escolarização deixa suas lembranças formadas na relação tanto 

com os colegas e professores/as, quanto com os diversos recursos pedagógicos 

que constituem a cultura escolar. Algumas histórias são bastantes semelhantes 

umas com as outras, guardadas as especificidades geográficas e históricas, 

quase que com “roteiros idênticos em cenários distintos”.  

Neste sentido, acredito que a realidade que me propus a investigar não 

apresenta histórias e experiências nunca vividas pelas crianças negras, ou seja, 

o que elas contam, é o que muitas crianças negras já contaram, ou irão contar 

sobre seu pertencimento étnico/racial no espaço escolar. No entanto, o que me 

motivou a permanecer com as histórias e experiências das crianças negras no 

espaço escolar foi acreditar que não existe o novo em si, mas existe, sim, uma 

maneira de ver e de dizer que possibilita contar uma realidade como nova, 

portanto, com novas fontes de interrogação.  

Outro motivo que me levou a privilegiar as histórias e vivências das 

crianças negras no espaço escolar, para uma leitura analítica, foi o fato delas 

serem não somente crianças negras, mas também, e especialmente, serem 

crianças negras quilombolas, o que confere uma certa singularidade para esta 

pesquisa, pois trata-se de sujeitos que carregam uma condição de pertença 

duplamente subjugada e inferiorizada. Em uma outra acepção, são sujeitos que  

transitam por dois espaços culturalmente diferentes - Escola e Quilombo10-, a 

primeira como um espaço que, de saída, é um espaço estrangeiro e o segundo 

como o lugar de vivência, ainda que não significativo para construção de laços 

identitários, tratando-se, portanto, de um lugar-espaço, visto que, a concepção 

geográfica de lugar compreende uma dimensão subjetiva e afetiva, e apresenta 
                                                 
10O termo será utilizado em maiúsculo neste trabalho por opção teórico-política, da mesma forma 
o será o termo Escola.  
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uma identidade particular, própria, relacionada a história e cultura, enquanto o 

espaço geográfico participa da condição [mais ampla] do social e do físico, é 

híbrido (SANTOS, 1996).  

A Escola pode ser vista por dois ângulos distintos, isto é, como um 

espaço de reprodução, mas também, e principalmente, como um espaço 

propício à transformação da realidade na qual se encontra. No que diz respeito 

ao preconceito, entretanto, parece que atua mais no sentido de alimentar 

preconceitos e discriminações étnico/raciais/ do que combatê-las. Assim é, 

quando ensina que a história da população negra é somente a história da 

escravidão, quando fomenta - através de seus recursos pedagógicos -, quais 

indivíduos são parâmetros de beleza e de inteligência, quando ignora o fato de 

muitas crianças negras serem severamente discriminadas. Não é intenção deste 

trabalho mostrar o espaço escolar como improdutivo para as crianças negras, 

nem rotular como um espaço onde somente veiculam preconceitos e 

discriminações raciais, mas sim, apresentar e refletir sobre os fenômenos que ali 

se devolvem e assumem dimensões capazes de conduzir para a negação da 

própria natureza humana.  

É nesse sentido, e com essa intenção que farei uma autobiografia racial 

da minha história enquanto estudante negra e quilombola, dos fatos que lembro 

desde as séries iniciais até o ensino superior 11.  

 Quando entrei para Escola aos oito anos de idade não tinha noção de 

qualquer tipo de discriminação ou preconceito, mas a partir da 2ª série, comecei 

a perceber que meus colegas me viam como diferente, e que esta diferença se 

originava da cor da pele e da textura dos cabelos. Na 4ª e 5ª séries os meus 

nomes secundários já haviam sido inventados e era a partir deles que seus 

inventores me reconheciam, -os apelidos-, diga-se de passagem, são os 

mesmos que encontrei em minha pesquisa, macaca, bombril (marca de material 

de limpeza, feito de palha de aço), macega (espécie de capim muito seco, típica 

de algumas áreas do RS). 

                                                 
11 Esta autobiografia racial e cultural foi originalmente produzida para a Disciplina de 
Preconceitos Saberes e Práticas Escolares. Produzia por entre as lágrimas. 
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Todos/as eram sempre elogiados pela professora quando faziam a tarefa 

sem errar nenhuma letrinha, às vezes a professora colava figurinhas no caderno 

de cada um/a com frases de incentivo, para as meninas geralmente eram 

florzinhas (margaridas, rosas). Um dia eu também ganhei uma figurinha, seguida 

de uma frase de incentivo, mas tal foi meu espanto e tristeza, talvez tivesse sido 

melhor não ganhar figurinha nenhuma, pois a figurinha era de uma macaquinha 

subindo numa árvore, ora macaca era o apedido que recebera de seus colegas. 

A frase dizia “você vai longe’’. Difícil, entretanto, naquele momento da vida, era 

entender porque a figurinha escolhida para mim era diferente e reforçava de 

maneira explícita o que os colegas diziam que eu era. Senti uma profunda 

vergonha e tristeza. 

Na 6ª, 7ª e 8ª séries estudei em Escola maior, tinha vários colegas 

negros/as, mas um querendo distância do outro, parece que tínhamos vergonha 

uns dos outros, mas todos éramos alvos do preconceito e da discriminação dos 

Outros12. Nesta fase escolar eu não tinha amigos/as, procurava ficar sempre 

isolada, no fundo sala, a minha fala era para responder a chamada. Quando 

ficava com dúvidas principalmente nas aulas de matemática me dirigia 

humildemente à classe (mesa) da professora para pedir ajuda, todos faziam isto, 

mas sempre quando ela estava me explicando também estava preocupada em 

chamar atenção dos demais colegas, em colocar ordem na sala, assim, me 

explicava rapidamente, eu percebia nitidamente a pouca vontade em me 

explicar, não perguntava ao final se eu havia entendido ou não, eu sempre 

ficava com dúvidas, e obviamente errava essas questões na prova, por fim, nas 

séries seguintes não lembro de ir até a classe da professora.  

Na 7ª e 8ª lembro que a hora do recreio era a hora mais triste, eu ficava 

na sala de aula, era uma maneira de fugir dos apelidos, mas tinha a educação 

física, dessa eu não podia fugir, era obrigatória, e aí meus colegas lembravam 

                                                 
12 Baibich (2001) utiliza a denominação Outro para se referir aqueles que não-judeus nutriram, 
nutrem, ou podem vir a desenvolver, com relação aos judeus, pensamentos, sentimentos e/ou 
atitudes preconceituosas. Também utilizo aqui para me referir aos sujeitos brancos que nutrem 
sentimentos preconceituosos e atitudes discriminatórias em relação ao povo negro. Esta forma 
será mantida no decurso dessa pesquisa, mesmo quando se tratar de conceito de outro autor.  
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que eu existia, e lembravam também dos apelidos. Eu estudava muito, sempre 

buscava tirar as melhores notas, em primeiro lugar porque eu gostava de 

estudar e em segundo, talvez o motivo mais forte, era me destacar entre os 

meus colegas, como uma forma de dizer a eles/as que mesmo tendo um cabelo 

“bombril” eu era inteligente. Nesta fase escolar eu tinha muita vergonha de mim 

mesma, odiava meus cabelos, a ponto de usar um vidro de mel misturado com 

leite para lavá-los, na esperança de que ficassem lisos e claros. 

No ensino médio, fiz amizades, que por sinal duram até hoje, mas 

procurei desenvolver uma outra imagem para mim mesma, uma imagem que se 

aproximasse das minhas colegas brancas, quando ouvia piadas e apelidos em 

relação a pessoas negras, ou relação a mim mesma, ficava quieta, fingia não 

ouvir, sofria em silêncio. 

No ensino superior, na graduação, fui sempre a única aluna negra da 

minha turma, era chamada por alguns colegas de “capacete”, referência aos 

cabelos, também diziam que os negros não são inteligentes, mas que havia 

exceções, neste caso, eu representava a exceção. É importante dizer, que 

também encontrei colegas maravilhosos/as, que me ajudaram muito, (i) 

presenteando-me com roupas e calçados para enfrentar os dias congelados de 

inverno, (ii) por inúmeras vezes, com alimentação, (iii) com o empréstimo de 

computador e a boa vontade para me ensinar a utilizá-lo, (iv) bem como nos 

congressos e saídas de campo fora do RS, nunca permitindo que eu passasse 

fome ou frio.  

O curso de Geografia era turno integral, então, no primeiro semestre 

cursei somente as disciplinas do turno da manhã, pois, precisava trabalhar em 

troca de um lugar para morar. Ainda nesse semestre fui alertada pela 

coordenadora e alguns colegas que se mantivesse aquele esquema iria ser 

jubilada. Mantive a postura de estudar muito, e ainda no final do primeiro 

semestre concorri com toda a turma a uma bolsa de iniciação científica do 

CNPq, o critério adotado pela professora foi o da maior nota na sua disciplina, 

passei, lembro que meus colegas não entendiam como eu havia passado, 

mesmo sem saber a dimensão e o significado eu assumi a vaga de bolsista 
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CNPq. Não conhecia computador, e o episódio mais marcante em relação a isto, 

foi quando um dos meus colegas de laboratório, falou que havia vírus no 

computador, no dia seguinte eu fui para o laboratório usando luvas, e uma 

máscara cobrindo a boca e o nariz.  Meu mundo quilombola era mesmo outro. 

O que vou contar agora, faz parte da vivência escolar do meu irmão, e no 

âmbito dessa pesquisa é um fato de grande relevância, pois, mostra até onde os 

efeitos dos apelidos podem chegar. Meu irmão passou a ver sua cor como um 

“defeito de nascimento”, e sentia a necessidade de se livrar desse “defeito”. Um 

dia decidido a se livrar daquele “defeito”, que a cada circunstância era acionado 

para fazê-lo lembrar de quem era, e qual o lugar que ele deveria ocupar na 

hierarquia das brincadeiras e na sala de aula, resolveu mudar de cor, 

acreditando com veemência no resultado positivo do “remédio” escolhido para 

mudança.  

Foi assim, que utilizou um litro de Qboa13 pura para tornar-se branco, uma 

vez que a cor da pele era o motivo de seu sofrimento e tristeza constante. A 

idéia era passar Qboa no corpo inteiro, mas resolveu primeiro testar a eficácia 

do produto, aplicando dos joelhos aos pés. Ficou, efetivamente, branco; a pele 

em alguns instantes se desprendeu de seu corpo, a dor foi sentida em dobro, a 

dor física, a qual não parecia ser maior que a dor de descobrir que não poderia 

ser quem desejava, pelo menos não daquela forma. Como no dizer de Lispector 

(1998), “o acontecimento [ficou] tatuado em marca de fogo na carne viva e todos 

os que percebem o estigma fogem com horror” (p.18). 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é o de analisar buscando uma, 

dentre as possíveis compreensões dos significados de ser criança negra e 

quilombola na Escola e no Quilombo, e as conseqüências desses significados 

no processo de construção da identidade, bem como, (b) demonstrar como 

eles/as constroem na relação com o universo escolar, no qual são estrangeiros 

de saída, sua Persona14 e os corolários desta construção em sua condição de 

                                                 
13 Marca conhecida de alvejante cujo nome chega a ser confundido com o próprio produto. 
 
14 “Máscara que os atores do teatro grego usavam. Sua função era tanto dar ao ator a aparência 
que o papel exigia, quanto amplificar sua voz, permitindo que fosse bem ouvida pelos 
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pertença ao grupo de origem. Também é objetivo desse trabalho (c) reconhecer 

manifestações do fenômeno do Auto-ódio desses sujeitos, como tentativas de 

defesa, conscientes ou não,  ao preconceito vivido que, por sua vez, redundam 

em ataque dado que constituem uma “ferida identitária” (BAIBICH, 2001). Esta 

Dissertação está organizada em três capítulos seguintes:  

No capítulo - Raça: Hierarquias Humana – descrevo e problematizo a 

invenção dos termos raça e racismo, bem como, seus significados e efeitos no 

decorrer do tempo. Também mostro os termos utilizados para marcar os 

indivíduos considerados socialmente inferiores, os quais antecedem o termo 

raça. Não tenho a pretensão de investigar exaustivamente, ou esgotar o tema 

sobre raça e racismo, apenas localizar algumas das muitas concepções sobre 

essa temática, produzida por autores/as de diferentes ramos do conhecimento, 

para compreender os efeitos desses termos no tecido sociocultural brasileiro, 

principalmente, no universo escolar.  

A idéia de construir esse capítulo surgiu quando na conversa com a 

diretora da Escola ela me falou “que o orgulho da raça deve começar por elas” 

[as crianças negras], isto despertou o interesse e curiosidade a cerca desse 

termo, cujo resultado é este capítulo. Os autores/as que auxiliaram na 

elaboração deste capítulo foram: Arendt, H (1998); Banton M (1977); Munanga, 

K (2002, 2003); Penna, S. J e Birchal, T. S (2006); Santos, G. A (2005); 

Seyferth, G (2002); Todorov, T (1993); entre outros/as.  

 No capítulo - Do Quilombo à Escola: Preconceito e Fragilidade 

Identitária, fermentos para o Auto-ódio - Inicialmente conto a história do espaço  

onde a pesquisa foi realizada e os grupos étnicos que habitam esse espaço. 

Logo, analiso as falas das crianças negras quilombolas sobre a sua pertença 

étnica -negro e quilombola16-, demonstrando como a debilidade identitária e o 

                                                                                                                                                 
espectadores. A palavra é derivada do verbo personare, ou "soar através de’’. (sugestão de 
Baibich-Faria, 2008, encontro de orientação.) 
 
16 Outra vez, peço licença à academia para dizer que aqui escrevo com o pensamento que me 
permitiu estudar a literatura condizente ao tema e refletir sobre o fenômeno mas, também, com o 
coração de quem, um dia criança negra quilombola, hoje adulta que traz consigo essa criança 
nas vísceras emocionais, viveu essa mesma história. 
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preconceito anulam as possibilidades de reconhecimento e valorização de 

coisas que são próprias do grupo, e a Escola não fornece suportes para que 

essas crianças constituam-se numa identidade inteiriça.    

 Também busquei identificar manifestações individuais e grupais do 

fenômeno de Auto-ódio, como uma tentativa desesperada de defesa.  Ainda 

nesse capítulo examino a auto-percepção de estética das crianças negras 

quilombolas, tendo como espaço de análise o ambiente escolar. Através das 

falas das crianças procurei reconhecer o fenômeno do mimetismo. Este capítulo 

tem como embasamento teórico-conceitual as contribuições de autores/as, 

como: Baibich, T. M (2001, 2002, 2007, 2008); Borges Pereira, J. B (2001), 

Cavalheiro, E (2000, 2001); Cunha, H (2000, 2002); Fanon, F (1983); Foucault, 

M (1997); Goffman, E (1988); Gomes, N (2001, 2003, 2004); Praxedes, W.L. A 

(2005); Wiesel, E (2000); entre outros/as.  

No capítulo -Todas são bem tratadas, mas umas são mais bem tratadas- 

analiso as relações entre crianças, e entre as crianças e as professoras. Mostro 

a naturalização do preconceito e das atitudes discriminatórias e o 

posicionamento da Escola face a esses fenômenos. É importante dizer que o 

primeiro momento dessa pesquisa constitui-se numa conversa com a direção e 

vice-direção da Escola e com a professora responsável pelas séries iniciais. 

Ainda que não seja o objetivo desse trabalho mostrar a concepção 

desses sujeitos em relação ao tema da pesquisa, há informações que não 

podem ser silenciadas, pois elas revelam o pensamento e atitudes de 

profissionais da educação perante o preconceito e seus corolários. Assim, neste 

capítulo mostra-se a concepção desses profissionais em relação a temática 

investigada. Este capítulo foi desenvolvido com a contribuição teórico-conceitual 

de autores/as como: Adorno, T (2000); Baibich, T. M (2001, idem); Cavalheiro, E 

(2000, idem); Chauí, M (1997); Crochik, J. L (1997); Gomes, N (2001); Heller, A 

(2000); entre outros/as.  

Nesta perspectiva, o objetivo central dessa pesquisa consiste em saber o 

que a Escola faz com a identidade fragilizada das crianças vítimas do 

preconceito ao quadrado.  
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2 VEREDAS METODOLÓGICAS  

 

Neste capítulo, mostro o caminho percorrido para desenvolver esta 

pesquisa. Desde os primeiros passos para elaboração do objeto de estudo, a 

preocupação com o referencial teórico foi uma constante, dado que a 

investigação sente necessária para constituir-se enquanto tal, uma ancoragem 

que permita olhar para os lados e não se ver no singular.  Os/as autores/as e 

seus conceitos comparecem, portanto, à medida em que se tornam fios 

condutores para que se faça possível a costura de argumentos e análises que, 

no conjunto, comporão os tecidos em cada capítulo. Nesse sentido, busquei 

trilhar um caminho de investigação que tivesse como característica a coesão 

epistemológica entre a elaboração do objeto de estudo, o referencial teórico e os 

encaminhamentos analíticos.  

Assim, na perspectiva do conhecimento como construção, para 

desenvolver esta pesquisa apoiei-me  na contribuição teórica de autores/as da 

literatura clássica e contemporânea, por entender que em cada época são 

produzidos novos conhecimentos, mas sempre considerando e/ou 

ampliando/criticando aquilo que já foi produzido alhures. O texto intitulado “A 

questão racial vista por três professores’’17 publicado pela primeira vez em 1966, 

e posteriormente em 2006 pela Revista USP, é um exemplo de um texto clássico 

trazido como referencial de análise, visto que o assunto, naquele momento ainda 

latente na academia e em outros espaços sociais, é hoje discussão de natureza 

nitidamente presente e, portanto, não está ultrapassado ou obsoleto para os dias 

de hoje, assim, como tantas obras produzidas em épocas distantes da nossa, 

mas significativos para a contemporaneidade. 

A opção metodológica demandada pelo objeto de estudo desta 

Dissertação foi a pesquisa qualitativa, considerando que era preciso imergir na 

subjetividade dos sujeitos, buscando captar sinais, recolher indícios, perceber os 

                                                 
17 Este texto foi produzido a partir de três entrevistas realizadas com os professores Florestam 
Fernandes, João Baptista Pereira e Oracy Nogueira, nenhum deles tinha conhecimento prévio 
sobre as respostas dos colegas, porém, o assunto familiar das entrevistas fez com que eles se 
remetessem uns aos outros.  
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sentidos e significados das situações vividas por eles/as para, quiçá, na etapa 

mais desafiadora do trabalho, favorecer com que respostas que haviam sido 

outrora trancadas, escondidas, camufladas, ou seja, fechadas em e para si 

próprios, pudessem emergir na fala das crianças, “patentear-se”18 (BAIBICH-

FARIA, 2008, encontro de orientação, não publicado).   

Portanto, a opção pela pesquisa qualitativa, se deu, precisamente porque, 

como no entender de Ludcke e André (1986) é ela que se desenvolve numa 

situação natural, e por isso é rica em dados descritivos, tem um plano aberto, 

flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada, e, também,  

porque responde a questões muito particulares, preocupando-se com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, que explora um universo de 

significações, motivos, crenças e atitudes que relacionam-se a um espaço mais 

íntimo de relações ( p.18).  

O método de entrevistas utilizado baseou-se no método clínico-crítico 

piagetiano, visto que, conforme Dolle (1981, p. 40,).  

 

o método clínico consiste em conversar livremente com a criança 
sobre um tema dirigido, em seguir, por conseguinte, os desvios 
tomados por seu pensamento para reconduzir ao tema para obter 
justificações e testar a constância, em fazer contra sugestões. 
Oposto as questões padronizadas, ele prefere, a partir de idéias 
diretrizes prévias, adaptar tanto as expressões quanto o 
vocabulário e as próprias situações as respostas, as atitudes e o 
vocabulário do próprio sujeito. 

 

Assim, à luz do método clínico-crítico e da abordagem qualitativa foi 

possível estabelecer com os sujeitos da pesquisa uma conversa livre, mas com 

um tema dirigido ou norteador. A explicação sobre o objetivo da pesquisa foi 

feita com as devidas adaptações do vocabulário para a faixa etária, entre 7 e 12 

anos. Foram entrevistadas quinze crianças negras quilombolas, no entanto, com 

duas delas, uma cursando a 1ª série e a outra a 2ª, não foi possível estabelecer 

                                                 
18 Como já referido na Introdução do trabalho, a autora que carrega em si uma criança 
quilombola, dispõe de elementos emocionais, além dos teóricos, em construção, para inferir a 
existência destas respostas represadas, camufladas, reprimidas, dos sujeitos desta pesquisa. 
Como no dizer de Baibich-Faria, citando Freud, “por possuir uma mesma arquitetura anímica.” 
(2008, encontro de orientação). 
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um diálogo que ultrapassasse as respostas que ora eram sim ora eram não. A 

pesquisadora percebeu nessas crianças momentos de desassossego, bem 

como, a dificuldade de falar de si e da relação com os colegas, ainda que as 

respostas fossem sim/não foram longos minutos de silêncio19.  

Diante disso, foram analisadas e categorizadas doze falas, sendo de 

quatro crianças cursando a  4ª série,  quatro a 5ª série, três  a 3ª série, e uma a 

2ª série. Esta pesquisa situa-se no contexto da descoberta, pois os dados não 

estavam prontos à espera de serem coletados e analisados, portanto, os dados 

foram construídos a partir do recolhimento de informações20. A técnica utilizada 

para a coleta de informações e construção dos dados foi a entrevista por permitir 

mostrar a opinião dos sujeitos sobre os fatos que aconteceram e que 

acontecem. Trata-se de entrevista orientada para a informação, pois visa 

circunscrever a percepção e o ponto de vista de uma pessoa (...) numa dada 

situação, o processo é mais ou menos estruturado, mas é o entrevistado que vai 

impondo a estruturação dentro do tema da investigação (LESSARD-HÉBERT et 

al, 1990, p. 64).  

O contexto investigativo foi uma Escola pública localizada no interior do 

Rio Grande do Sul, onde muitos alunos/as são provenientes de uma 

comunidade quilombola externa à Escola, e estes são os sujeitos dessa 

pesquisa. A escolha da Escola e esses sujeitos para desenvolver esta pesquisa 

foi por perceber que ali existe a proliferação implícita e explícita das diversas 

formas de manifestações de preconceito. Dessa forma, a Escola é a um só 

tempo, o espaço que produz e veicula saberes e representações que concorrem 

para sustentar concepções e comportamentos preconceituosos, como também é 

o espaço privilegiado para pensar estratégias de resistência e enfrentamento do 

preconceito desestabilizando-o, e talvez mais tarde intervindo diretamente 

confrontando as vozes que negam a existência do preconceito e da 

discriminação, pois  

                                                 
19 Os silêncios nas entrevistas quase que podiam ser pegos com as mãos de tão longos e tão 
doloridos que eram. 
 
20 Explicação feita em aula na disciplina: Seminário de Pesquisa em Cultura, Escola e Ensino ll, 
ministrada pela professora Dra Tânia Braga Garcia (2007, não publicado).  
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Pensar nossa ação docente, de maneira sistemática e 
permanente, faz sentido quando contextualizada e definida a 
escola que queremos, isto é, a Escola que alicerce uma 
sociedade que nunca mais permita a barbárie: “Todo o debate é 
nulo e indiferente em face deste - que  Auschwitz não se repita” 
(Adorno, 1994) Para tanto, além de pensar no futuro, é preciso 
exorcizar feridas de um passado de escravidão  e de um 
presente globalizado no qual alguns se conectam à Internet 
enquanto outros não têm acesso a rede de esgotos. (BAIBICH, 
2002, p. 120) [grifos meus] 

 

As entrevistas foram feitas individualmente com cada criança, nos turnos 

da manhã e tarde na Escola. As questões que compõem as entrevistas foram 

organizadas em torno de três temas elencados para investigação, Preconceito, 

Identidade e Mimetismo, tanto no âmbito da Escola, quanto do Quilombo. Nesse 

sentido, na primeira etapa das entrevistas reportei-me ao Quilombo, no que se 

refere ao pertencimento, assim na pergunta: tu pertences ao quilombo? Adotei 

como estratégia para saber se moravam ou não no Quilombo a informação 

fornecida pelo líder da comunidade, segundo ele todas as famílias daquela 

comunidade haviam recebido diversos tipos de materiais enviados pelo governo 

(principalmente materiais de construção).  

Cada entrevista é marcada por minutos de um profundo silêncio, 

principalmente, quando perguntei se a família ganhara materiais vindos do 

governo para a comunidade quilombola, eles/as declaram que sim, então, 

pergunto o porquê de terem ganhado os materiais, tendo em vista que não 

moram num Quilombo. Novamente o silêncio permanece por longos minutos. 

Enquanto isso converso sobre outro tema, mas retorno a pergunta não 

respondida, e é, só então que admitem que moram num Quilombo. É importante 

dizer que essa revelação é feita de forma sussurrada, como se fosse um 

segredo proibido, afinal “ninguém diz que mora no Quilombo” [sic um dos 

sujeitos entrevistados], ou seja, eles/as estão quebrando as regras. Com base 

nas falas dos entrevistados/as caracterizou-se essa etapa de colcha de retalhos, 

apoiada em uma concepção freudiana sobre a integração e fragmentação da 
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identidade Freud21 (apud Baibich, 2001), pois há aquelas que assumem a 

pertença, isto é, revelam que moram no Quilombo, porém a debilidade identitária 

logo se impõe.  

Na segunda etapa da entrevista sobre a relação professora e crianças 

entre si, busquei saber a forma de tratamento tanto por parte dos colegas 

brancos e não-brancos, quanto por parte das professoras. Também busquei 

saber quais atividades haviam sido trabalhadas pela professora que tratassem 

sobre o negro, bem como, o sentimento das crianças em relação a essa 

atividade. Mais uma vez, cada entrevista foi marcada por um profundo silêncio, 

algumas crianças conforme a pergunta enchem os olhos de lágrimas, um 

sofrimento que não conseguem expressar em palavras22. Quando isso acontece, 

converso sobre outra questão da entrevista, no entanto, se a criança já 

respondeu parcialmente a questão que lhes causou emoção, não retorno a essa 

questão, caso não tenha respondido nada, retorno, ás vezes “pegando carona” 

na resposta dada à outra pergunta.   

Quando pergunto se na escola todas são tratados da mesma maneira 

pela professora, a maioria das crianças responde que sim, que não há diferença 

de tratamento, mas ao continuar a conversa foram revelando fatos que se 

distanciam do que entendemos como tratamento igual. No que se refere ao 

tratamento pelas outras crianças chamam atenção os diversos apelidos, todos 

endereçados aos traços fenotípicos. Algumas contaram primeiro os apelidos 

alheios, mas logo admitiram que também tinham esses apelidos.  

Na pergunta se a professora já havia feito alguma atividade ou contado 

alguma história que tivesse o negro, somente as crianças da 5ª série 

responderam que já ouviram exemplos que se remetem ao negro como escravo  

na disciplina de História. As demais crianças dizem não lembrar de nenhuma 

atividade ou história que tenham a presença do negro. No entanto, para aquelas 

que lembram, não se trata de uma atividade especificamente relacionada ao 

                                                 
21 FREUD, S. Psicologia de las massas y analisis del “yo” . Madri: Biblioteca Nova, 1973.  
 
22 Tanto a autora do trabalho quanto sua orientadora, ambas crianças vitimadas pelo preconceito 
do Outro, sentiram no fundo da alma estas reações das crianças sujeitos dessa pesquisa.  
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negro ou mesmo a questão racial, mas sim, de conteúdos que se referem à 

história da escravidão na Antiguidade, em cidades como Grécia e Roma, tal 

conteúdo desperta a curiosidade dos alunos/as levando a professora a falar 

sobre  a escravidão no Brasil.   

Uma professora, referida por várias crianças como sendo a única que os 

valoriza, que demonstra carinho e afeto por elas, veio conversar comigo, para 

saber qual era o tema da pesquisa. Então expliquei que se tratava de uma 

pesquisa com as crianças negras quilombolas sobre preconceito e identidade no 

espaço escolar. Ela confirmou aquilo que as crianças haviam falado, ao relatar 

que sempre tenta positivar a identidade dessas crianças, falando que elas são 

descendentes de um povo lutador, trabalhador, e que isso é motivo de orgulho. 

A terceira etapa da entrevista teve como foco o fenômeno do mimetismo, 

quando procurei investigar a auto-percepção de estética das crianças negras 

quilombolas. Esta etapa também foi marcada por momentos de silêncio 

profundo, no entanto, quando quebrado o silêncio, as revelações feitas são 

emocionantes, olhadas pelo prisma da inocência e pureza são tristemente 

bonitas.   
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3 RAÇA: HIERARQUIAS HUMANAS 

 

(...) os rótulos previamente usados para distinguir 
“raças” não tem significado biológico. Pode parecer 
fácil distinguir fenotipicamente um europeu de um 
africano ou de um asiático, mas tal facilidade 
desaparece completamente quando procuramos 
evidências dessas diferenças “raciais” no genoma 
das pessoas (PENA; BIRCHAL, 2006, p.12) 

 

A intenção deste capítulo consiste em expor e problematizar de forma 

sucinta e sistemática a invenção do termo raça, por perceber que esse termo  

configura um vasto arcabouço teórico permeado por acirradas discussões que 

ora concordam e ora são discordantes. Pretende-se, não apenas ilustrar a 

geografia semântica do termo raça, mas principalmente, evidenciar os processos 

que no decurso histórico estilisticamente desenharam a utilização, os 

significados e os seus efeitos, que ainda hoje contaminam as relações sociais. O 

texto deverá meandrar por relatos históricos que narram e descrevem a África e 

seus habitantes, enunciando uma forma de pensar e ver sobre esse espaço e 

seus povos, narrativas e descrições que de saída, transmitem uma mensagem 

indicando a existência de um coletivo humano, menos humano.  

Também deverá passar por algumas concepções clássicas sobre raça, 

especialmente, aquelas produzidas no centro da verdadeira “ciência”, portanto, 

foram estatuídas como científicas e instituíram sistemas fixos e hierárquicos 

para posicionar e separar povos e nações. Não se pretende realizar uma 

exaustiva revisão de literatura sobre raça, mas sim, localizar algumas das 

diversas concepções sobre essa temática, pois, nesta pesquisa observou-se que   

profissionais da Educação, atuantes em escolas públicas, se remetem ao termo 

raça para apaziguar conflitos entre alunos brancos e negros. Entende-se que a 

Escola é uma instituição social, logo, as diversas formas de conhecimento do 

senso comum permeiam esse espaço e em situações que exigem dos 

profissionais da educação uma postura crítica, o que ocorre é a reprodução do 

senso comum, que em nada contribui, ao contrário, fortalece a concepção de 

que existem raças superiores e inferiores.  
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Assim, procura-se demonstrar a funcionalidade do termo raça para o 

estabelecimento de uma política da desigualdade amarrada pelos argumentos 

da biologia, a qual produziu e legitimou uma forma de saber sobre a anatomia 

humana, cuja preocupação central parece não ter sido organizar uma forma de 

pensar sobre a diversidade humana, mas sim, assinalar um diferente com a 

sinonímia da inferioridade.  

Raça é um termo que de longe transita pelas ciências naturais e 

humanas. Aqui interessa examinar as diversas formas pelas quais se 

operacionalizou a classificação e ordenação hierárquica dos seres humanos. A 

leitura analítica e reflexiva desse conceito deverá cotejar as grandes linhas do 

pensamento ocidental. Todavia, considerar o olhar ocidental sobre o mundo, não 

significa desvalorizar ou destruir, as visões de mundo dos povos que não 

habitam esse espaço, nem tampouco reproduzir práticas condenáveis 

esvaziadas do horror e crueldade sobre os povos não-europeus, mas sim tentar 

expor os efeitos do pensamento e das atitudes dos intelectuais europeus sobre 

aqueles povos que foram colonizados e despatriados: povos africanos.  

Assim, as diversas concepções teórico-conceituais de autores/as 

europeus consideradas clássicas, buscadas para compor esse capítulo  

permitem refletir e questionar acerca das narrativas descritivas feitas para 

representar a África e os povos negros, transformadas em cânones que 

persistem imbricados no imaginário coletivo, revelando-se com mais 

espontaneidade no cenário educacional, no qual o apelo a essas narrativas 

descritivas evidenciam com muita nitidez que parece mesmo existir um diferente, 

um inferior. Não se pode esquecer que fomos e somos ensinados a acolher 

como verdadeiros, como científico e universais, os saberes oriundos da cultura 

européia, os quais inundam os livros didáticos e outros tantos recursos 

pedagógicos utilizados em sala de aula, e em diversas situações contribuem 

para reforçar aquilo que já esta naturalizado no senso comum.  

No entanto, é nesse sentido, que se torna válido fazer uma incursão 

teórica no mesmo espaço consagrado do conhecimento, ou seja, percorrer as 

coordenadas que orientam a produção de uma forma de saber e pensar 
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hegemônica, travando uma batalha para desestabilizar e desconstruir as 

narrativas descritivas canonizadas que sustentam e consagram concepções 

históricas seculares nas quais foram produzidas, e continuam sendo 

reproduzidas com muita fidelidade na atualidade. Igualmente importante, é a 

tentativa de provocar um deslocamento nessas narrativas e saberes 

perpetuados, inserindo-as em outros espaços do conhecimento, para combatê-

las e analisar os motivos que levaram os humanos a hostilizar outros humanos, 

e quais são os arranjos que permitem seu funcionamento. Assim, para alterar 

essas narrativas é necessário entrar no campo em que foram produzidas e 

cultivadas.   

No decorrer do trabalho, evidencia-se que a idéia de raça não é absoluta, 

é antes situacional, relativa, engendrada pelos processos históricos da 

diferenciação. Os significados e efeitos do termo raça não são definidos a priori, 

são sim, produzidos de forma tensa e diferenciada no interior das relações 

sociais e de poder.    

O ponto de partida para todas as classificações sobre raças encontra-se 

em Carl Von Linné (1707-1778), na obra intitulada Sistema da Natureza. O 

naturalista sueco, Linné primeiramente classificou as plantas em vinte e quatro 

raças ou classes. Assim, a idéia de raça não nasce nas ciências sociais e sim 

nas ciências naturais, mais especificamente na Zoologia e na Botânica, sendo, 

portanto uma idéia transportada para a sociedade como um instrumento chave 

de legitimação das ideologias socioculturais. “É importante salientar que a 

classificação de Linné, embora insuficiente, ainda tem sido utilizada. Desde a 

época de Linné, houve muitas mudanças no sistema de classificação, 

principalmente das plantas, mas a idéia central de classificar hierarquicamente 

ainda é a base taxonômica mais usada” (BUFREN, sugestão feita na 

Qualificação, não publicado, 2008). 

Linné também classificou os seres humanos em quatro raças, a saber: -   

- europeus, asiáticos, africanos e americanos- analisou e descreveu as 

singularidades de cada uma estabelecendo relações entre as características 

biológicas e as  formas de comportamento social observadas. Examinou a 
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variedade humana da mesma forma que examinou as demais variedades de 

seres vivos, ou seja, não pressupôs a superioridade ou inferioridade, porém, 

Leach (1989) aponta que há uma ordem classificatória hierárquica, onde o 

europeu era “belo, sanguíneo, musculoso, coberto com vestuários, governado 

por leis”. Os africanos eram “pretos, fleumáticos, relaxados, [untados] com 

gorduras, e governados por caprichos” (p. 7). 

Ainda no século XVll, o antropólogo alemão Johan Friedrich Blumenbach 

a partir de critérios geográficos e parâmetros morfológicos como a cor da pele, o 

tipo de cabelo, estrutura do corpo, formato do crânio entre outros parâmetros, 

sistematizou e classificou os seres humanos em cinco raças diferentes, - branca 

ou caucasiana; negra ou etiópica, amarela ou mongol; parda ou malaia; e 

vermelha ou americana-. Sobre o percurso histórico do conceito de raça e os 

sentidos que estão associados a ele, Munanga (2003, p.31) salienta que, 

 

como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu campo 
semântico e uma dimensão temporal e espacial (...). O campo 
semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura 
global da sociedade e pelas relações de poder que a governam.  

 
Giralda Seyferth (2002) em seu artigo Beneplácito da desigualdade: breve 

digressão sobre o racismo, constrói uma instigante reflexão sobre o conceito de 

raça, etnia e nação, mostrando o percurso histórico de sua evolução, desde a 

Antiguidade até a contemporaneidade. Conforme a autora a idéia de raça surgiu 

de modo mais ou menos elaborado no século XVlll, mas é antecedida por outras 

noções utilizadas para definir e distinguir o “outro”, não menos indicativas de 

uma suposta inferioridade. Nessas concepções a idéia de raça não esta 

explícita, em nenhum dos sentidos, isto é, biológico e sociológico, porém as 

descrições endereçadas para representar os territórios africanos e seus 

habitantes são reveladoras de uma profunda hostilidade e desprezo em relação 

aos traços fenotípicos e as culturas desses povos.  

Para Cohen23 (apud Santos, 2005, p.53) desde a antiguidade greco-

romana, a imagem veiculada para o continente africano e seus habitantes 

                                                 
23 COHEN, W. Français et africain. Paris, Gallimard, 1980. 
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apresenta uma visão deturpada e institui algo que não existe como tal, mas que 

é forjado para produzir e validar a idéia de inferioridade acerca desse espaço. 

Segundo os filósofos Heródoto, Plínio, Rabelais, entre outros, a África 

representava a Terra de figuras demoníacas e monstruosas e para a cultura 

européia representava “uma porta para o inferno’’. Embora o Alcorão (livro 

sagrado da cultura islamita), condenasse a escravidão negra, os islamitas não 

enxergavam atributos positivos no povo negro, fato que justificava a sua 

escravização. No século XVl, o mulçumano Jean Leon L’Africain, era 

responsável pela divulgação da imagem do negro na França e ele os caracteriza 

de modo grosseiro aproximando suas características da animalidade, 

 
são brutos sem razão, sem inteligência e sem experiências. Eles 
não têm absolutamente nenhuma noção do que quer que seja. 
Eles assim vivem como todas as bestas, sem regras e sem lei.  
(ibidem, p.24) 
 

Ainda, os relatos dos viajantes que se aventuram na descoberta de novas terras, 

das quais pudessem se apropriar retirando toda sua riqueza natural, corroboram 

os mitos antigos e medievais sobre a África e os africanos,  

 

Há povos tão selvagens que mal sabem falar, tão sujos que eles 
comem as entranhas dos animais cheias de imundices sem as 
lavar, e tão brutos que mais se parecem com cães famintos do 
que com homens que se utilizam da razão. (ibidem, p.54).  
 
 

Talvez a mais antiga atitude de hostilidade em relação ao povo negro, seja 

procedente do próprio continente africano, quando há quase 4.000 anos o faraó 

Sesóstris lll, que vivia no Egito ordenou que fosse edificado um muro acima da 

segunda catarata do esplêndido rio Nilo, onde grifou para que todos lêssem: 

 

Limite Sul: Erigido no oitavo ano do reinado de Sesóstris lll, rei do 
Alto e Baixo Egito, o qual viverá através das eras. Nenhum negro 
atravessará esse limite por água ou por terra, de navio ou com 
seus rebanhos, salvo se for com o propósito de comercializar ou 
fazer compras. Os negros que atravessarem com este fim serão 
tratados com hospitalidade, mas se proíbe a todo o negro, em 
qualquer caso, descer o rio de barco além de Heh.  
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Assim foi escrito, assim foi feito e assim é: parece que os povos negros 

foram escolhidos para serem sempre os rejeitados, os que devem percorrer 

espaços já delimitados, estão proibidos de ultrapassar os limites fronteiriços, é 

sempre um alguém, quem diz até onde um negro pode ir e quais são as regras 

para ir a um lugar não comum para ele. Esta demarcação de limites territoriais 

indicando o lugar do negro consiste no mais antigo anúncio de que se tem 

notícia, da suposta inferioridade negra, que implica diretamente numa atitude 

discriminatória da África e dos povos negros e o triste destino para esse espaço  

e seus habitantes. Vaticínio que perpassou tempos e territórios e adquiriu efeitos 

de verdade e realidade, pois ao mesmo tempo em que a profecia era feita, 

emergia um “ser inferior” em várias dimensões, portanto, há uma inculcação 

milenar que ainda reside no imaginário humano que remete à inferioridade 

natural do negro. 

Os diferentes modos de viver do povo africano, ou seja, suas 

particularidades culturais foram vistas pelos europeus como o símbolo da 

barbárie, da bestialidade. Essa visão os tornou culturalmente diminuídos perante 

o modo de vida dos povos europeus. E é esse modo de vida que se apresentou 

como um arquétipo dos bons valores, a partir dele é que o mundo deveria ser 

lido e interpretado, ou seja, o modo de vida da cultura européia construiu um 

senso de superioridade ontológica em relação aos demais modos de vida 

presentes em cada cultura.  

Desde os tempos mais remotos, os diferentes grupos humanos sempre 

buscaram um sistema binário de diferenciação, não admitindo a diferença sem 

hierarquizá-la, tomando a si próprio como referência estabelecem o grupo do 

“nós” e dos “outros”. Assim, na antiguidade grega, o termo bárbaro foi inventado 

pelos gregos para diferenciar povos considerados civilizados dos não-

civilizados,- os bárbaros-. A essência do termo bárbaro residia nos atributos de 

perversidade e ferocidade, os quais remetiam mais a uma atitude 

comportamental do que uma definição “racial”, porém já despertavam dúvidas 

sobre  a unicidade da espécie humana. 
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Conforme Pagden24 (apud Seyferth, 2002), no início do século XVl, o 

termo bárbaro adquiriu dois significados relacionados: “era amplamente aplicado 

aos povos não cristãos e, mais frouxamente, era usado para descrever qualquer 

grupo humano que se comportasse de modo incivil, selvagem” (p.19). Nesta 

concepção, os povos africanos são de saída os bárbaros, os selvagens, os 

desprovidos de inteligência e incapazes de organizar uma sociedade pautada na 

civilidade, portanto, os que formavam o conjunto de subumanos. Seyferth (2002) 

assinala que na Idade Média cristã ocidental os que defendiam a tese 

monogenista, (a origem única da humanidade) e os que acreditavam na 

conversão, isto é, a (possibilidade do bárbaro se tornar um cristão), “impuseram 

um novo sinônimo para designar os outros -pagão-, verdadeira antítese do 

cristão, um tipo culturalmente definido, sem referências fenotípicas” (p.18). 

Referindo-se ao encontro do europeu com os demais povos-africanos e 

americanos, Leach (1989) salienta que os europeus já tinham uma 

predisposição para tratar esses povos como seres menos humanos, 

 

desde o início da “expansão européia” os invasores tiveram 
tendência para tratar todos os povos descobertos, do sul da África 
e das Américas, como seres pouco humanos, uma doutrina 
convincente que implicava que eram objetos legítimos para 
escravatura, exploração e extermínio (p. 63). 
 

No final do século XV, os europeus chegaram a outras regiões 

geográficas, habitadas por diversos povos que tinham uma organização sócio-

cultural estranha a seus olhos. Estas regiões geográficas configuram o 

continente Americano, cuja “descoberta” desencadeou a dúvida sobre o 

“conceito de humanidade até então conhecida nos limites da civilização 

ocidental”, (MUNANGA, 2003, p.31). Nesse período a igreja católica detinha o 

privilégio sobre o conhecimento, e tornava todos os fatos questões de cunho 

teológico, portanto, as explicações para a existência dos ‘novos’ povos foram 

buscadas na mitologia religiosa, sendo o do mito dos três reis magos uma 

                                                 
24 PAGDEN, A. The fall of natural man . Cambrigde, Cambridge University Press, 1982.   
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representação significativa para compreender a existência de seres diferentes. 

Conforme Munanga (2003, p.32)  

 

(...) Era preciso provar que eles são também descendentes de 
Adão, prova parcialmente fornecida pelo mito dos três reis magos, 
cuja imagem exibe personagens representantes das três raças, 
sendo Baltazar, o mais escuro de todos, considerado como 
representante da raça negra. Mas o índio permanecia ainda um 
incógnito, pois não era incluído entre os três personagens 
representando semitas, brancos e negros, até que os teólogos 
encontram argumentos derivados da própria bíblia para 
demonstrar que ele era descendente de Adão. 

 
 

No decorrer do século XVI, a idéia de raça passou a permear o 

vocabulário europeu, mais circunscrita a língua inglesa, e tinha como finalidade 

fazer alusão as classes sociais. Segundo Miles (1982) durante quase todo o 

século XVI, a palavra raça “era usada para referir-se a classes de pessoas ou 

coisas, sem a conotação de que essas classes ou categorias eram 

biologicamente distintas” (p.11). 

Já no século XVII, o termo raça passou a ser usado entre os ingleses com 

uma conotação de poder, que legitimasse o domínio de um grupo sobre o outro. 

Miles (1982) observa que   

  

Durante o século XVII, alguns ingleses, interessados em suas 
origens históricas, desenvolveram a idéia de que eram 
descendentes da ‘raça’ Germânica e que a invasão Normanda no 
século XI teria acarretado o domínio dos Saxões por uma ‘raça 
estrangeira’. Esta interpretação da história deu origem a 
concepção de ‘raça’, no sentido de linhagem. (p.11) 

 

O mesmo ocorre na França entre os séculos XVl e XVll quando a idéia de raça 

começa a ser utilizada pela nobreza local, a qual se identificava com os francos, 

cuja origem era germânica, em oposição aos gauleses, população local 

identificada como a plebe. Os francos não se consideravam apenas uma classe 

distinta dos gauleses, mas uma raça de sangue “puro”, “nobre”, portanto, 

exibiam suas capacidades naturais para conduzir e dominar os gauleses. Isto 

posto, é possível perceber que o termo raça assume uma posição social, 
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buscando legitimar uma ordem social, ou seja, a sujeição de uma classe social 

sobre outra. 

Ainda, Munanga (2003) ilustra que desde o latim medieval até o século 

XVII, “o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou 

seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que ipso facto, 

possuem algumas características físicas em comum” (p.01). Assim, é com essa 

conotação que, ao longo do século XVII, os indivíduos passaram a utilizar o 

termo raça para classificar a sociedade em grupos tendo como referência o 

contexto histórico e a possibilidade de mutação, ou seja, raça não era um termo 

fixo, estável e nem estava cristalizado nos referentes biológicos. 

No decorrer do século XVIII, historicamente conhecido como Século das 

Luzes ou Iluminismo, os filósofos contestam o monopólio do conhecimento pela 

igreja católica, e se lançam na busca de explicações para os diversos 

fenômenos relativos à natureza e a sociedade, sendo que a crença irrestrita na 

razão consistiu-se no motor impulsionador para descobrir a verdade, suas 

determinações e critérios para sua validação. Santos (2005, p.22) destaca que,  

 

Com base nas experiências anteriores, os filósofos das Luzes 
buscaram uma regra universal que abarcasse os múltiplos 
fenômenos da natureza. Para eles, não se devia procurar 
conhecer os segredos da natureza, os quais permaneceriam 
envoltos em mistérios, mas descobrir a ordem e a legalidade 
empírica da natureza. Isso expressaria a força da razão.  

 

Assim, surgiu uma nova maneira de produzir o conhecimento, que se 

afastou do método dedutivo e sistemático predominante no século XVII, para se 

ancorar em metodologias que valorizassem os fenômenos, a observação, a 

descrição, a experiência e também a conexão entre as idéias e os fatos, abrindo 

perspectivas para investigação e descrição pormenorizadas de todos os seres 

que fazem parte da natureza, portanto, o ser humano, e principalmente, as 

origens da diversidade humana foram a grande preocupação deste período.  
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Nesse sentido, Todorov (1993, p.110) assinala que as teorias racialistas 

foram formuladas nesse período pelos filósofos iluministas e partiam de 

pressupostos básicos, tais como: 

1) cada grupo humano que apresenta características físicas comuns entre 

si pertence a uma raça diferente, ou seja, para os diversos grupos humanos 

existiria uma raça diferenciada; 

 2) cada grupo racial possui uma cultura própria, sendo que as diferenças 

físicas determinam as diferenças culturais, ou seja, a raça não é uma definição 

pautada somente nas características físicas, mas também na moral e na cultura 

dos povos; 

3) comportamento do indivíduo depende do grupo racial-cultural ao qual 

pertence,  

4) estabelecimento de uma hierarquia única de valores, e partir dela são 

elaborados valores universais para qualificar uma raça como superior ou inferior 

a outra;  

5) a hierarquia racial implica o modo de organização da sociedade. 

Assim, estabelecidos os fatos, o racialista tira deles um julgamento moral 

e um ideal político, e em decorrência do saber acumulado sobre as raças torna-

se possível criar justificativas para afirmar a existência de raças inferiores e, 

portanto, submetê-las a condições de violências extremas e até mesmo eliminá-

las.  O primeiro pressuposto pode ser considerado absolutamente falacioso, pois 

a existência de raças humanas diferenciadas jamais pode ser comprovada pelos 

métodos científicos modernos e contemporâneos. Nesse sentido, Todorov 

(1993), salienta que, 

 

Em primeiro lugar, é verdade que os seres humanos diferem 
entre si em suas características físicas; mas para que essas 
variações dessem nascimento a grupamentos claramente 
delimitados deveriam coincidir entre si; ora não é este o caso: 
obtém-se um primeiro mapeamento das ‘’raças’’ quando são 
medidas as características genéticas, um segundo, quando se 
toma por critério a análise do sangue, um terceiro a partir do 
sistema ósseo, um quarto, baseando-se na epiderme. Em 
segundo lugar no interior de cada um dos grupos assim 
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constituídos observa-se uma maior distância entre indivíduos do 
que entre grupos. (p.108) 

 

Pode-se constatar que há um empenho dos pesquisadores em encontrar a 

causa dos acontecimentos, e para desvendar os mistérios envoltos a essas 

causas a ciência foi convocada, como a única capaz de revelar a verdade, 

portanto, causa e explicação deveriam caminhar lado a lado para facilitar a 

concretização dos interesses, porém às vezes eram de uma ridicularidade 

tamanha, a ponto de serem refutadas ou questionadas. O exemplo disso é a 

invenção de que todas as pessoas da mesma raça possuíam o mesmo tipo 

sanguíneo, cuja intenção era afastar toda e qualquer pretensão de um grupo 

considerado inferior se aproximar ou vir a ocupar cargos nobres ou privilégios a 

eles negados.  Comas (1970, p.22) contestou essa idéia afirmando que, 

 

‘’De um mesmo sangue”, é uma frase sem sentido, uma vez que 
os genes ou fatores da hereditariedade não tem qualquer 
conexão com o sangue e são elementos independentes que não 
se unem, mas, pelo contrário, tendem a se tornar cada vez mais 
diferenciados. A hereditariedade não é um fluido transmitido “pelo 
sangue’’, nem tampouco é verdade que os diferentes “sangues” 
dos pais estejam presentes e combinados na prole.  
 

É válido lembrar que essa concepção acerca do dispositivo sanguíneo como um 

fator de desqualificação e/ou distinção entre os grupos humanos tem sua 

gênese na Península Ibérica, a qual criou o Estatuto Puritate Sanguinis, que era, 

 

(...) uma sucessão de normas jurídicas, reais e eclesiásticas, 
instituídas na Espanha no século XV e, posteriormente, em 
Portugal, onde vigoraram do século XVl ao século XVlll. No 
contexto do Estatuto, negros e mulatos, judeus, mouros, entre 
outros, são considerados como portadores de ‘sangue infecto’, o 
que lhes vedava o acesso a nobreza, aos cargos públicos e 
outros privilégios (PINTO, 1995, p.14). 

 

 A bandeira do Estatuto estampava e glorificava a discriminação aos 

povos judeus, negros e indígenas, sob a égide da igreja católica que apoiava e 

disseminava essa concepção perversa e impregnada de um caráter ideológico, 
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ou seja, o sangue que corre nas veias dos povos europeus, é limpo, carrega 

todas as virtudes, já para os demais povos o sangue carrega todas as 

impurezas, todas as infectologias das quais os europeus - arquétipos da cultura 

e da inteligência - estão livres. O estatuto foi utilizado para diferenciar os cristãos 

antigos dos novos cristãos (judeus) marcados como um povo de ’sangue impuro’ 

e posteriormente foi utilizado nas colônias ibéricas para caracterizar os ’novos’ 

povos encontrados, ou seja, negros e indígenas, também considerados 

portadores de ‘sangue infecto’. Sobre essa invenção de pureza sangüínea 

Carneiro (1983, p.58) diz que, 

 

O conceito de pureza de sangue, como atributo profundamente 
depreciativo, foi tradicionalmente cultivado nos países ibéricos 
desde a Idade Média, estendendo-se até os inícios do século XlX, 
tendo a igreja como principal propagadora e sustentadora de tal 
mito.  

 

É importante assinalar que a idéia de ’sangue impuro’ antecede a 

sistematização da noção de raça, constituindo-se em um mecanismo estratégico 

para separar e hierarquizar os grupos humanos, atribuindo a eles um defeito de 

nascença, uma impureza que lhes é inata e contra a qual não há remédios com 

efeitos imediatos, portanto, estão condenados a viveram em condições 

marginais e subalternas. Nesse sentido, considerando o contexto do Iluminismo 

não há um distanciamento significativo dessa concepção, porém a ênfase é na 

questão racial, a qual está firmemente apoiada na biologia bem como na filosofia 

da ciência iluminista. Sobre a necessidade de manter o sangue da raça branca 

puro, livre de qualquer mistura que pudesse vir a deteriorá-lo, e a defesa da 

supremacia racial branca, a qual deveria ‘’ajudar’’ as demais raças, que 

supostamente não iriam conseguir sobreviver sem essa ‘’ajuda’’, Gobineau 

escreveu, 

 

Tal é a lição da História. Ela mostra que todas as civilizações 
derivam da raça branca, e que nenhuma outra pode existir sem a 
sua ajuda, e que uma sociedade só é grande e brilhante enquanto 
preservar o sangue do grupo nobre que a criou, desde que esse 
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grupo também pertença ao ramo mais ilustre da nossa espécie. 
(BANTON, 1977, p.55) 
 

Referindo-se a filosofia da ciência iluminista, Cassirer (1992) entende que 

ela não se constitui num campo de conhecimento igual ou superior às “verdades 

da física, das ciências jurídicas e políticas etc., mas o meio universal onde todas 

essas verdades formam-se, desenvolvem-se e consolidam-se” (p.10). Assim, 

tem início a edificação da racionalidade universal, que tenta explicar os 

conceitos considerados equivocados decorrentes do século passado e lança as 

bases para a produção de conhecimentos sobre a natureza humana. Segundo 

Cassirer (1992) “todos os conceitos e os problemas, que o século XVIII parece 

muito simplesmente ter herdado do passado, deslocaram-se e sofreram uma 

mudança característica de significação” (p.11). Ocorreu nesse período o 

deslocamento do conhecimento da física para a biologia, a qual ofereceu 

possibilidades para que os fenômenos fossem estudados em suas 

particularidades e pormenorizadamente. E é através do método da investigação 

biológica que os teóricos iluministas vão mapear todos os povos não-europeus, 

“os outros”, tomando a si próprios como referências de inteligência e 

racionalidade. 

Nesse contexto, o grande desafio dos teóricos e pensadores iluministas 

consistiu na busca de explicações para a origem das diferenças entre os seres 

humanos das diversas regiões do globo terrestre, para tanto, o termo raça é 

acionado, e conforme Banton (1977) em seu clássico livro A idéia de raça esse 

termo deixa de ter uma conotação de linhagem (caráter histórico e mutável) para 

adquirir uma outra acepção (fixa e imutável), que é a de classificar os grupos 

humanos, segundo os traços físicos (tamanho do crânio, largura das narinas, 

tipo de cabelo, cor de pele, espessura dos lábios etc) e culturais, (religião, 

língua, costumes). As características biológicas dos indivíduos tornam-se 

suportes para inventar e mapear o mundo dividido em diferentes raças “e, já que 

era assim, caberia entender o porquê das diferenças raciais e compreender 

cada raça distintamente” (SANTOS, 2005 p.49), ou seja, entender as razões das 

diferenças físicas e culturais entre europeus e não-europeus.   
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O Iluminismo conhecido como o século que rompe com as formas de 

pensar consagradas pela tradição, sendo a razão eleita estrela guia do 

conhecimento e somente ela permitiria aos humanos a compreensão sobre o 

funcionamento da sociedade e da natureza, portanto, o discurso ancorado na 

tradição teológica, nos princípios bíblicos é tenazmente questionado. O mito dos 

três reis magos é inoperante para explicar a diversidade humana, pois é 

totalmente desprovido de argumentos científicos, sendo substituído pelo termo 

raça, considerado adequado. Assim, o que poderia se constituir numa 

ferramenta para organizar o pensamento em torno da diversidade humana toma 

um outro rumo, chegando a um sistema classificatório pautado numa escala de 

valores, que hierarquiza desde as características biológicas até as práticas 

culturais de cada povo.  

Nesse sentido, Munanga (2003, p. 02) destaca que “a classificação é um 

dado da unidade do espírito humano”. A classificação segundo critérios de 

semelhanças e diferenças é uma forma de facilitar a busca por elementos que 

estão dentro de um grande conjunto comum, isto é, uma cobra é diferente de 

uma tartaruga, mas ambas são animais, porém com algumas características que 

permitem vê-las como diferentes, e nessas condições o conceito de raça é 

profícuo para identificarmos dentro da diversidade humana quem são os 

nigerianos e quem são os dinamarqueses, quem são os indígenas e quem são 

os suíços.   

No contexto do Iluminismo é relevante destacar a contribuição de alguns 

pensadores expoentes da racionalidade científica, que empreenderam seu 

esforço intelectual na elaboração e defesa de teorias e definições extremamente 

perniciosas para os povos, negros africanos, amarelos, judeus, entre outros. No 

entanto, restrinjo-me a apresentar as descrições alusivas aos negros africanos, 

tanto pelo fato de muitas dessas concepções do período ainda se encontrarem 

alojadas no tecido sociocultural da nossa sociedade, quanto pelo foco dessa 

pesquisa. Não por acaso, pois a colonização desse país é de ascendência 

européia, e muitos retornam as suas raízes para estudar e na volta trazem 

consigo as teorias e pensamentos difundidos naqueles países, ou seja, há uma 
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importação das teorias e pensamentos raciais amplamente utilizadas no território 

nacional. Todavia, isso não significa afirmar que somente aqueles que tiveram 

contato direto com as produções teóricas européias são os responsáveis únicos 

pela divulgação e consolidação de uma forma de pensar compartilhada, mas 

também aqueles que foram leitores assíduos de autores europeus racistas. 

Para tanto, escolheu-se o pensamento de alguns ilustrados como 

Voltaire, Diderot, Buffon, Gustave Le Bon, Ernest Renan e Gobineau, por 

representarem formas distintas de pensar acerca da diversidade da 

humanidade, e que ainda hoje de maneira menos visível, mas não menos 

dolorosas, são passíveis de serem reconhecidas em pensamentos e expressões 

que destituem o negro da condição de humano. Também de modo muito 

próximo tratam da classificação racial, sempre priorizando uma escala valorativa 

e hierárquica entre os humanos. 

É sobre a égide da biologia que a origem das diferenças entre os 

humanos é explicada, sendo que predominam duas correntes distintas de 

pensamento: a dos monogenistas e a dos poligenistas, os defensores da 

monogenia; Diderot, Buffon e da poligênia Voltaire, Gustave Le Bon, Ernest 

Renan e Gobineau. 

 Na corrente dos monogenistas, impera o determinismo geográfico, na 

qual os elementos físicos de cada território geográfico são considerados 

determinantes das diferenças entre os humanos, principalmente o clima. Assim, 

entendiam que cada clima produzia diferentes ‘’espécies’’ de homens, sendo os 

países de clima temperado habitados por homens trabalhadores, inteligentes, 

em suma, desenvolvidos intelectualmente e moralmente. Já os países de clima 

tropical seriam habitados por homens indolentes, atrasados em todas as 

dimensões.  

Na corrente dos poligenistas, predomina a noção do determinismo 

biológico, que vai pavimentar o “caminho do racismo ou racialismo científico que 

até hoje pesa negativamente no futuro coletivo dos povos não-europeus, 

principalmente negros e índios e seus descendentes mestiços” (MUNANGA, 

2005 prefácio do livro: a invenção do ser negro). Para eles os homens não 
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tinham uma origem única, mas sim diversas origens, ou seja, cada “espécie’’ 

humana tinha uma origem diferente imutável, assim os negros eram 

descendentes de uma espécie naturalmente inferior, cujos traços físicos 

denotavam a inferioridade. 

De acordo com Schwarcz (2001, p.19) os teóricos das raças eram 

contrários à visão humanista, e partiam de três proposições básicas.  

 

A primeira afirmava a realidade das raças, estabelecendo que 
existiria entre esses agrupamentos humanos a mesma distância 
encontrada entre o asno e o cavalo. A segunda instituía uma 
continuidade entre caracteres físicos e morais, determinando que 
a divisão do mundo em raças corresponderia a uma divisão de 
culturas. A terceira apontava para a predominância do grupo 
“racio-cultural’’ ou étnico no comportamento do sujeito, 
conformando-se a uma doutrina da psicologia coletiva, hostil à 
idéia do arbítrio do indivíduo.  

 

As características anatômicas dos habitantes do continente africano são 

elementos examinados meticulosamente, para concluir que são um grupo 

humano diferente. Esta constatação é evidenciada na descrição dos habitantes 

do continente africano feita por Diderot25 (apud Santos, 2005, p. 32) “não 

somente sua cor os distingue, mas eles diferem dos outros homens, pelos traços 

de seu rosto, narizes largos e chatos, lábios grossos, lã no lugar de cabelos, que 

parecem constituir uma nova espécie de homem”.  

Ainda conforme esse pensador, os negros africanos eram povos ideais 

para o trabalho forçado em condições de extrema insalubridade, nascidos fortes 

e acostumados a qualquer tipo de alimento, suportariam as condições climáticas 

do continente americano, essa era a justificativa para a escravidão negra nas 

Américas e não branca.  

 

O excessivo calor da zona tórrida, a mudança na alimentação e a 
fraqueza de temperamento dos homens brancos não lhes 
permitem resistir dentro deste clima os trabalhos penosos, as 
terras da América, ocupadas pelos europeus, ainda seriam 
incultas sem o auxílio dos negros (...) Os homens negros, 

                                                 
25 DIDEROT. D. Textes choisis de I’ Encyclopédie . Paris, Éditions Sociales, 1962.  
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nascidos vigorosos e acostumados a um alimento grosseiro, 
encontram na América as doçuras que lhes fazem a vida rude 
muito melhor do que em seus países. (idem, p.33). 
 

As descrições para os habitantes dos climas tropicais e equatoriais 

também estão ligadas ao desenvolvimento econômico e sociocultural desses 

lugares, pois para os habitantes de clima temperado esse desenvolvimento já se 

fazia notar, e precisava ser transportado para os habitantes das zonas áridas. 

Assim a raça branca se posiciona como modelo a ser seguido ou almejado pelos 

demais povos. Conforme Banton (1977), o desenvolvimento tem uma direção 

bem definida, sendo de Leste para Oeste, 

 

Os povos do dia, que atingem a sua forma mais pura na região do 
Cáucaso espalham o seu tipo, umas vezes com maior perfeição e 
outras com menor por toda a Europa (...). Os grandes 
movimentos na história dos povos, se eles provêm de um núcleo 
especial, demonstram sempre a energia especial desse grupo 
original (...). Constitui dever dos povos do dia o guiar e o ajudar 
os outros menos favorecidos (idem, p.49).  

 

Assim, a “raça” branca é designada a conduzir os demais povos, -os fracos, os 

menos inteligentes- especialmente a raça negra, mais escura de todas, portanto  

a mais exposta as diversas formas de dominação e exploração. Desse modo, é 

visível uma escala de valores construída sobre  os diferentes grupos humanos, 

“erigindo uma relação intrínseca entre biológico (cor da pele e traços 

morfológicos) e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais’’ 

(MUNANGA, 2003, p.35). 

Sobre as diferenças raciais entre os humanos Buffon escreveu no início 

do século XlX o livro Histoire Naturelle, onde segundo Todorov (1993) defendia a 

unidade do gênero humano, porém asseverava a hierarquização, interpretando-

a como conseqüência da sociabilidade, que pressupõe a existência de leis e de 

costumes estáveis. Para Buffon o que realmente tornava os humanos diferentes 

dos animais era a capacidade de expressar seus pensamentos através de 

palavras e a organização em sociedade. Na sua concepção entre a história da 

espécie humana e a história da sociedade não havia nenhuma diferença, no seu 
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entendimento não era possível conceber a existência humana anterior a 

sociedade, pois seria como conceber um homem desprovido de pensamentos e 

palavras, uma vez que a sociedade propiciou o aprimoramento dos 

pensamentos e palavras inerentes aos humanos. Nesse sentido, Santos (2005) 

ao fazer uma leitura do pensamento de Buffon, pontua que para esse pensador  

 

A socialização define a natureza do homem e demonstra sua 
capacidade de interferência no meio. Homem, razão e sociedade 
formam, portanto, uma tríade indissociável, acentuando e 
demarcando o território humano dos outros elementos. (p.29). 
 

A classificação racial de Buffon é organizada segundo uma escala 

hierárquica de lugares e povos, ‘’(...) no cume se encontram as nações da 

Europa Setentrional, logo abaixo outros países europeus, depois vêm as 

populações da Ásia e da África e, na parte mais inferior os selvagens 

americanos’’(TODOROV,1993, p.115). Buffon assim como Diderot, construiu 

três categorias de raças com o propósito de abarcar e/ou enquadrar toda a 

diversidade humana encontrada nos diferentes climas, seguindo uma lógica  

notável e de importância  tinha-se: a da cor da pele (cabelos, olhos ); a forma e o 

tamanho (conformação da cabeça, estrutura do rosto); e os costumes, que ele 

chama de natural, pois representam a capacidade do homem de modificar o seu 

meio natural ou social, portanto, as variações existentes entre os humanos 

estariam vinculadas ao uso da razão. Ao relacionar a cor da pele com o modo de 

vida e o grau de civilidade, Buffon conclui que a negritude é um fator decorrente 

da ausência de civilização entre os povos negros. 

O filósofo iluminista Voltaire na obra Tratados da Metafísica (1978b) 

expõe a definição de um homem negro, baseada na observação de animais, 

portanto entende que entre um homem negro, uma besta ou um macaco, a 

diferença é quase inexistente. A definição de um homem negro para Voltaire 

(1978b) é, 

 

um animal preto, que possui lã sobre a cabeça, caminha sobre 
duas patas, é quase tão destro quanto um símio, é menos forte 
do que outros animais de seu tamanho, provido de um pouco 
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mais de idéias do que eles e de maior facilidade de expressão. 
Ademais, esta submetido igualmente ás mesmas necessidades 
que os outros, nascendo, vivendo e morrendo exatamente como 
eles. (p.62) 

 

A imagem do negro é capturada para figurar o “outro”, o mais primitivo na 

escala evolutiva, uma vez que está muito próximo da animalidade. Isso não 

significa dizer que os negros africanos se viam como inferiores, mas o olhar do 

branco europeu lhes destinou atributos específicos para representá-los como 

sendo atrasados, indolentes e derrotados diante da cultura ocidental. Assim, a 

imagem do negro mostrada a si mesmo e aos membros da coletividade foi a de 

uma inferioridade naturalizada, que assumiu uma visibilidade universal e 

cristalizou-se principalmente em países onde o sistema escravista vicejou por 

vários séculos, como o Brasil.  

A classificação racial de G. Le Bon -defensor da poligênese- conforme 

Todorov (1993) consiste numa adaptação das idéias de Buffon, pois criou uma 

escala valorativa e hierárquica na mesma lógica de Buffon. Assim, para G. Le 

Bon no ponto mais alto da pirâmide encontravam-se os povos indo-europeus, 

pois eram racionais e inventavam recursos tecnológicos. Na parte intermediária, 

encontravam-se os chineses, os japoneses, os mongóis, os semitas, que 

constituem o que ele nomeia de ‘’raças médias’’. Logo após, aparecem as raças 

inferiores formadas pelos povos negros que possuem alguns lâmpejos de 

civilização, mas muito rudes. E na parte mais ínfima encontram-se as raças 

primitivas, constituídas pelos aborígines da Austrália, vistos como um povo sem 

cultura, com tendência ao desaparecimento. Le Bon, não hierarquizou somente 

as raças, mas também o gênero e as classes sociais, através de comparações 

que remetem à inferioridade dos indivíduos. Segundo ele ao olhar para as 

camadas mais baixas da sociedade européia, não seria necessário fazer um 

trabalho in loco na África para observar as raças inferiores, na mesma lógica, ao 

olhar para as mulheres ,  

 

Nem mesmo é necessário ir à fábrica ou à fazenda para observar 
o funcionamento das mentalidades primitivas: basta ir à cozinha, 
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e deter o instante o olhar sobre aquele ser inferior que sua 
esposa (TODOROV, 1993, p.128).  

 
 

É possível perceber que há um entrecruzamento com a escala evolutiva 

das raças e as questões de gênero, cujo determinismo racial está ancorado na 

crença da hereditariedade por caracteres adquiridos, onde o meio social poderia 

intervir transformando uma característica social em herança biológica, através 

de “atos reflexos” repetidos por gerações, e é nesse sentido que a mulher 

(branca/negra) adquire certas características que confirmam sua diferença e 

inferioridade diante dos homens.  

De acordo com Todorov (1993), Ernest Renan, assim como Voltaire era 

poligenista, defendia a existência de diferentes origens dos humanos, 

argumentava que as diferenças poderiam ser percebidas através de critérios 

anatômicos, como a cor da pele, o formato e capacidade do crânio. Em sua 

classificação racial também aparecem lugares e povos de forma hierarquizada e 

valorativa, os negros da África, os nativos da Austrália, os indígenas da América, 

todos configuram o conjunto da inferioridade cultural. São vistos como incapazes 

de evoluírem, ou atingirem o que ele considera progresso. Os japoneses, os 

chineses, mongóis compõem a raça amarela, considerada intermediária. E quem 

possui a civilização no sangue é a raça branca, considerada superior e dotada 

de beleza, todas as demais estão reunidas no caldeirão da inferioridade cultural.  

Para E. Renan, a superioridade da raça branca é histórica, pois, somente os 

indivíduos pertencentes a essa raça haviam contribuindo com o 

desenvolvimento da civilização mundial. 

As idéias e teorias formuladas por Gobineau levaram-no a ser 

considerado por muitos como o “pai do racismo”, para ele a miscigenação era 

sinônimo de degeneração, tanto racial como social. Em 1868 esteve no Brasil, 

como enviado francês, e como não podia ser diferente, traz na bagagem suas 

crenças sobre a população mestiça, vista como degenerada, desde que não 

conserva, nas suas veias, o mesmo sangue original, tendo em vista as 

sucessivas misturas que  gradualmente modificaram seu valor, em outras 
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palavras, não conservou a pureza da raça de seus fundadores. Em relação a 

população brasileira lamentava-se: “trata-se de uma população totalmente 

mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia”. 

Segundo Todorov (1993, p.137) Gobineau levava ao extremo o 

determinismo racial, pois para ele, 

 

o comportamento dos homens é inteiramente dependente da raça 
a que pertencem e [é transmitido] pelo sangue; a vontade do 
indivíduo nada pode fazer. As sociedades impõem às populações 
seus modos de existência. Elas os circunscrevem entre os limites 
dos quais esses escravos cegos não têm nem mesmo a 
veleidade de sair, e não teriam poder para tal.  ditam-lhes os 
elementos de suas leis, inspiram suas vontades, designam seus 
amores, atiçam seus ódios, conduzem seu desespero. O 
indivíduo acredita que age, mas na verdade é agido por forcas 
que lhe transcendem. Assim, se desdobram, acima de qualquer 
ação transitória e voluntária, emanando tanto do indivíduo, como 
da multidão, princípios geradores que produzem seus efeitos 
como uma independência e uma impassibilidade que nada pode 
perturbar .   

 

Para Gobineau não havia distinção entre o mundo natural (compreendendo os 

animais) e o mundo dos humanos, mesmo se identificando com certos valores 

cristãos, acreditava na imoralidade da sociedade, mediante essa identificação 

acaba relativizando sua concepção “a sociedade pode ser amoral, mas sua 

consciência não é, o bem decorre do verdadeiro, e a ciência é portadora de uma 

ética à qual todos devem se submeter” (ibidem, p. 139). O restante de suas 

concepções não diverge dos demais racialistas.  

Diga se de passagem, que são muitos os fatores investigados para 

explicar a diversidade humana. No entanto, as concepções que se inclinam na 

defesa de raças e sub-raças, de modo hierárquico e com juízo de valor devem 

ser refutadas. De acordo com Birchal e Penna (2006, p. 15) três linhas 

separadas de pesquisa molecular fornecem evidências sobre a inexistência de 

raças humanas, sendo: 

� a primeira é de que a espécie humana é muito jovem e seus padrões 

migratórios demasiadamente amplos para permitir uma diferenciação 
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e conseqüentemente separação em diferentes grupos biológicos que 

pudessem ser chamados de ‘’raças’’. 

� segunda é o fato de que as chamadas ‘’raças’’ compartilham a vasta 

maioria das suas variantes genéticas. 

� a terceira é a constatação de que apenas 5-10% da variação  

genômica humana ocorre entre as “raças” putativas. As evidências 

levam à conclusão de que raças humanas não existem do ponto de 

vista genético ou biológico. 

 

Analisando a descrição dos pensadores ilustrados pelo prisma 

psicanalítico é possível dizer que a diferença consiste numa ameaça temerosa, 

pois, o que não é o “mesmo” de mim é um “outro” e esse “outro” impõe medo, é 

visto como uma ameaça para a identidade dos “mesmos”, esse “outro” não pode 

se tornar um “mesmo”, e, portanto suas diferenças devem ser vistas como 

signos da negatividade. Chnaiderman (1996, p.85-86) nos fala sobre a 

necessidade de invenção de um ‘’outro” que carregue os distintivos da 

inferioridade. 

 

É no momento que se tem medo de perder a identidade, de uma 
perda de contorno próprio, que se precisa definir algo e diferente 
no outro. É a união do diferente no mesmo que leva a suportar 
mal o fato de ser o mesmo que se mostra em diferentes estados. 
O que acontece é que se fabrica -de modo mais arbitrário, como 
os meios que se tem a mão- um outro. Na marra. 

 
Assim, os negros africanos constituem-se uma coletividade que quando 

encontrada pelos europeus logo despertou neles o medo, o medo desse  

diferente, que nas profundezas do inconsciente não era tão diferente, como diz 

Chnaiderman (1996, p. 69) é um ‘’outro em mim e/ou um outro eu’’. É Frantz 

Fanon (1983) em seu estudo clássico Pele Negra, máscaras brancas quem fala 

do medo que o europeu nutria face ao africano, e argumenta que esse medo 

vinha da sexualidade, rigidamente reprimida na Europa, enquanto na África a 

sexualidade era encarada como um elemento da natureza fisiológica, portanto, 

funcionava naturalmente como comer, dormir, beber. Fanon destaca que o 
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negro é a imagem do perigo biológico. No que se refere a  sexualidade ele é 

referência exclusiva, as representações dos europeus em relação ao negro são 

nuanças de sexualidade... “no inconsciente europeu foi elaborado um crescendo 

excessivamente negro onde estão adormecidas as pulsões mais imorais, os 

desejos menos confessáveis” (p.154). 

Sobre o encontro dos europeus com os africanos, de saída, os adjetivos 

considerados próprios para representá-los são os mais desprezíveis, 

verdadeiras “armas” amputadoras da condição humana.  

 

Quando a civilização européia entrou em contacto com o mundo 
negro, com esses selvagens todo o mundo concordou: esses 
negros eram o princípio do mal. (...) O negro, o obscuro, a 
sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as profundezas 
abissais (...) (FANON, 1983, p.154). 

 

O povo africano desperta as defesas primitivas dos europeus, onde tudo que 

pode se tornar uma ameaça para a auto-preservação egóica é expulso. Os 

africanos são vistos como o “princípio” e os arautos do mal, ainda que, não 

representassem quase nenhum poder, no sentido de enfrentamento do europeu, 

a hostilidade e agressividade eram dirigidas a eles como um coletivo de inimigos 

comum.  

Dessa forma, o empenho em fundar um ideal de humanidade, circunscrita 

nos domínios do mundo europeu, excluindo o não-familiar, imputando a ele 

características depreciativas, é parte de um processo inerente a condição 

humana, que é garantir a proteção e preservação do grupo de pertença. O 

desígnio dos lugares mais insalubres e inóspitos, se isentando de qualquer 

comprometimento com o sofrimento daquele grupo do qual não faz parte é o que 

Bento (2002) nomeia de ‘’exclusão moral’’, que inicia com a ‘’desvalorização do 

outro enquanto pessoa e, no limite, como ser humano. Os excluídos morais são 

considerados sem valor, indignos e, portanto, passíveis de serem prejudicados 

ou explorados’’ (p.30). Para Koltai26 (apud Baibich, 2001, p.20)  

                                                 
26 KOLTAI, C. A segregação, uma questão para analista. In: KOLTAI, C. (Org.). O estrangeiro . 
São Paulo: Escuta, FAPESP, 1998. 
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Ainda que historicamente sempre tenha havido estrangeiros, são 
as nações modernas que puseram em prática a segregação, 
termo que vem do latim e que quer dizer separar do rebanho. A 
partir do século XVl segregare passou a significar o ato pelo qual 
se separavam as populações brancas das de cor, [ou da 
população negra] ou seja, passou a significar o apartheid. Com a 
Segunda Guerra Mundial tornou-se um fenômeno de civilização, 
um sintoma social. Foi o totalitarismo moderno que mostrou até 
onde pode ir o humano quando se acirram as questões de 
diferenças, que mostrou que a segregação, que existe em toda a 
sociedade, pode chegar - como, aliás, chegou -  a negar a própria 
condição de humano ao outro, reduzindo-o a um simples número 
tatuado no braço.  
 

Analisando-se do ângulo dos processos psicossociais, a expansão do 

mundo europeu transformou os povos africanos nos excluídos morais, uma vez 

que estavam totalmente fora do universo daqueles que os observam 

atentamente, sendo assim, “são julgados com mais dureza e suas falhas 

justificam o utilitarismo, a exploração, o descaso, a desumanidade com que são 

tratados”(BENTO, 2002, p.30).  

Nesse sentido, é possivel pressupor que os povos africanos representam 

aquilo que esta fora dos padrões considerados “normais”, em outras palavras, 

eles constituem um desafio para os padrões já consagrados, eles colocam em 

dúvida a normalidade. Os povos que se vêem dentro desses padrões “normais” 

ansiosamente vão procurar desenvolver um mecanismo impeditivo dessa outra 

forma de viver, um mecanismo que seja capaz de converter esses povos para a 

normalidade ou aniquilá-los. Essa concepção de incorporar ou devorar o outro 

está estreitamente ligada a dimensão coletiva do que Freud  chamou de “amor 

canibal”. 
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4 RACISMO: RÓTULO TRANSPARENTE DO CONCEITO DE 

RAÇA  

 

Neste capítulo, apresenta-se como as concepções racistas favoreceram o 

surgimento do racismo que se ramifica em várias dimensões, isto é, ideológica, 

simbólica, estrutural, cultural, mas sempre produzindo e sustentando 

posicionamentos hierárquicos entre os grupos humanos.  

Diante da permanente e relevante discussão sobre a utilização do termo 

raça, é importante, assinalar que a concepção defendida neste trabalho é de que 

raça, enquanto conceito analítico e dentro dos limites sociológicos é válida, uma 

vez que permite compreender como os indivíduos operacionalizam 

classificações sociais tendo como base atributos raciais biológicos. Assim, 

concordando com Guimarães, (1999, p.64) que raça é  

 

Um conceito que não corresponde a nenhuma realidade natural. 
Trata-se, ao contrário, de um conceito que denota tão somente 
uma forma de classificação social, baseada numa atitude 
negativa [racismo] (...). A realidade das raças limita-se, portanto, 
ao mundo social. (...) o fato de que, para aqueles que sofreram e 
sofrem os efeitos do racismo, não há outra alternativa senão 
reconstruir, de modo crítico, as noções dessa mesma ideologia. 

 

Conforme Blum (2005, p. 75) de maneira mais abrangente é possível 

distinguir três usos distintos de racismo no cenário contemporâneo. O primeiro é 

a definição original da década de 1930, na qual o racismo é uma ideologia de 

superioridade ou inferioridade baseada na biologia. Os dois usos seguintes se 

distanciam do primeiro por incluírem símbolos, ações, práticas, atitudes, 

sociedades etc., sem recorrer a uma ideologia biológica presente ou mesmo 

velada nos bastidores. Assim, o segundo uso conota qualquer coisa ruim no 

domínio racial, não considerando a severa injustiça moral ali envolvida, e o 

terceiro e último consiste numa subespécie do segundo, incluindo somente 

formas particularmente egrégias de erros e injustiças raciais.  

As diversas e diferentes concepções encontradas sobre racismo 

permitem dizer de saída, que esse termo a exemplo do termo raça, não é 
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absoluto, imutável, e sim relacional, posicional, isto é, as vítimas ocupam os 

espaços funcionais previamente reservados para os oprimidos, portanto, é uma 

relação social, entendendo como, Fanon (1983) uma hierarquização 

sistematizada implacavelmente buscada e firmemente apoiada nas estruturas 

materiais e nas configurações históricas do poder.  Nesse sentido, Munanga 

(1999) destaca que o racismo tem uma história conhecida, inventariada, sua 

origem esta inteiramente entrelaçada com a história e a cultura da civilização 

ocidental, que pode ser situada a partir do século XVlll e início do século XlX. O 

autor entende que o racismo não é um fenômeno universal, tendo em vista a 

demarcação e localização de sua história, entende que o preconceito, sim, é um 

fenômeno universal presente em todas culturas.  

Na concepção de Pataki (2005, p. 17) o racismo moderno, na maior parte 

de suas variadas expressões, alega, quase completamente, que a natureza é 

soberana absoluta. A concepção de raça que subjaz isso, se compõem de 

diversas fontes. Estas incluem elaborações antigas e medievais referentes à 

história bíblica da transgressão de Caim; a noção de poligenia; idéias sobre 

pureza de sangue, surgidas durante as Inquisições medievais; relatos 

fantásticos de viajantes sobre povos monstruosos; concepções românticas do 

gênio e da inteligência  inatos; historiadores e filósofos dos séculos XVlll e XlX 

que procuravam identificar os “povos originais” da Europa e substituir a história 

das civilizações e da política pela das raças. Mas a contribuição decisiva brotou 

das realizações científicas e culturais que permitiram a compreensão da 

humanidade como parte da natureza a ser estudada por métodos naturalistas.    

É Guimarães (1999) quem conceitua o racismo situando-o nas dimensões  

simbólica e estrutural, destacando que o “termo racismo denota, sempre, três 

dimensões: uma concepção de raças biológicas; uma atitude moral em tratar de 

modo diferente membros de diferentes raças, e uma posição estrutural de 

desigualdade social entre raças” (p.62).  No entanto, para Rosemberg (2003), 

essa definição ainda que relevante, apresenta limitações, por permanecer no 

contexto das atitudes dos indivíduos, não incluindo a dimensão ideológica que 

os ultrapassa. Rosemberg adota a conceituação de racismo cotidiano de 
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Philomena Essed (1991), bastante pertinente, pois transita pelas diferentes 

dimensões do racismo, ou seja, ideológica, estrutural, biológico e por fim 

cultural. 

 

Racismo é uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual, 
grupos específicos, com base em características biológicas e 
culturais verdadeiras ou atribuídas, são percebidos como uma 
raça ou um grupo étnico inerentemente diferente ou inferior. Tais 
diferenças são, em seguida, utilizadas como fundamentos lógicos 
para excluírem os membros desses grupos do acesso a recursos 
materiais e não materiais. Com efeito, o racismo sempre envolve 
conflitos de grupos a respeito de recursos culturais e materiais. E 
opera por meio de regras, práticas e percepções individuais, mas 
por definição, não é uma característica de indivíduos. Portanto, 
combater o racismo não significa lutar contra indivíduos, mas se 
opor às práticas e ideologias pelas quais o racismo opera através 
das relações culturais e sociais. Na ideologia dominante, em geral 
não se conhece que o racismo seja um problema estrutural. (...) o 
termo racismo é reservado apenas a crenças e ações que apóiam 
abertamente a idéia de hierarquias de base genética ou biológica 
entre grupos de pessoas. O problema dessas definições restritas 
de racismo é que elas tendem a fazer vistas grossas à natureza 
cambiante do racismo nas últimas décadas. O discurso do 
racismo está se tornando cada vez impregnado de noções que 
atribuem deficiências culturais às minorias étnicas. Essa 
culturalizacao do racismo constitui a substituição do determinismo 
biológico pelo cultural. Isto é, um conjunto de diferenças étnicas 
reais ou atribuídas, representando a cultura dominante como 
sendo norma, e as outras culturas como diferentes, problemáticas 
e, geralmente, também atrasadas. (PHILOMENA, E. 1991, 
apud ROSEMBERG, 2003, p.128). 

 

Conforme Munanga (2003), o racismo consiste numa “crença na 

existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o 

físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural” (p.27). Dessa forma, o 

racismo esta ancorado na crença de raças humanas (branca, negra, indígena) 

onde os traços físicos remetem a uma suposta superioridade ou inferioridade 

entre elas.  Como a ideologia, tem a capacidade de produzir seu próprio 

mecanismo de interpretação, isto é, de fazer com que os indivíduos a 

interpretem da maneira que quer ser interpretada, portanto, não necessita de 

uma verdade pautada na ciência, por si só a ideologia é uma verdade que se 

impõe e é aceita e disseminada como verdade não questionada.  
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O racismo como uma ideologia se torna uma maneira muito particular de 

pensar, ver e dizer sobre as características físicas dos indivíduos, relacionando-

as com suas dimensão intelectual, moral e cultural. Assim, tanto no sentido 

ideológico quanto sociológico, o racista cria a raça, ou seja, para o racista a raça 

vai além das características físicas, em suma, o racista tende a considerar que 

as características biológicas são suportes determinantes das habilidades e 

capacidade dos indivíduos para o desempenho de determinadas funções. Esta 

concepção dos racistas como inventores do racismo, é confirmada pela 

utilização das teorias biológicas -racismo científico- a serviço dos interesses dos 

povos europeus em expandir seus territórios através da dominação e exploração 

de outros povos e lugares. Os europeus precisavam de uma racionalização que 

justificasse a escravização principalmente, dos africanos, e a idéia de raça 

fornecia a base para construção dessa racionalização, “se há raças, e as raças 

têm características morais e intelectuais próprias, e os africanos são uma raça, 

então eles podem ser uma raça de escravos naturais” (BOXILL, 2005, p.238). 

Para Sparks e Phillips27 (apud Baibich, 2005, p.18) o racismo consiste 

em, 

 

Um sistema econômico, político, social e cultural, 
institucionalizado, que garante que um grupo racial detenha e 
mantenha o poder e os privilégios sobre todos os outros grupos, 
em todos os aspectos da vida. A participação individual no 
racismo ocorre quando os resultados objetivos do comportamento 
reforçam essas relações, independentemente dos seus objetivos 
de natureza subjetiva.  
 

Esta definição de racismo evidencia que ele permeia a sociedade em suas 

várias dimensões, portanto se manifesta de formas distintas. Nesse sentido, 

Jones28 (apud Baibich, 2005, p.17) apresenta três formas ou níveis de racismo: 

racismo individual, conceituado como preconceito racial pessoal baseado em 

considerações biológicas e envolvendo comportamento discriminatório em sua 

                                                 
27 SPARKES, L.; PHILLIPS, C. Teaching/ learning anti-racism: a development appro ach . 
New York: Teachers College, 1997.  
 
28 JONES, J. M. Prejudice and racism . Reading, Ma: Addison Wesley, 1972.   
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natureza; racismo institucional, que inclui manipulação ou intolerância de 

políticas institucionais, de natureza intencional ou não intencional, que 

injustamente restringem as oportunidades dos grupos alvos; e racismo cultural, 

que consiste numa forma mais sutil de racismo e a mais insidiosa e difundida. 

Esta forma de racismo inclui a expressão tanto individual quanto a institucional 

da superioridade da herança cultural de uma raça (e, concomitantemente, de um 

sistema de valores) sobre todas as culturas.  

Na definição de d’Appollonia (1998, p.7) o racismo é uma doutrina 

segundo a qual a espécie humana esta dividida em raças, grupos específicos 

por seus caracteres físicos hereditários, cujo comportamento está ditado de 

forma prioritária, quando não exclusiva, por este determinismo biológico. 

Baseando-se neste determinismo essencial, o racista faz uma classificação para 

orientar um sistema de valores e atos, cujo fim último é legitimar a doutrina 

biológica. Neste sentido, o racismo é um pensamento circular que confere um 

caráter absoluto –mediante categorias biológicas- às diferenças evidentes ou 

supostas para justificar a submissão, a exclusão e às vezes, a eliminação do 

outro. [trad. da autora]. 

O racismo operou para consolidar o sistema capitalista, por meio de um 

aparato ideológico calcado na idéia de que alguns povos foram feitos para 

obedecer e outros ordenar -obediência e servidão aos negros, e ordem e 

comando dos brancos-, os superiores biológica e culturalmente. Dessa forma, o 

racismo tornou-se um mecanismo providencial para a expansão européia, para a 

conquista, domínio e extermínio de povos e lugares, assegurando a legitimidade 

do poder e dos privilégios para um grupo restrito.  

No século XV teve início a dominação e apropriação dos territórios 

africanos, uma conseqüência da expansão marítimo-comercial empreendida 

pelos países europeus. A partir dessa época foi se desenhando uma nova 

configuração geográfica e o estabelecimento de um sistema sócio-econômico  

pautado na destruição da vida em todas as dimensões, da vida humana a vida 

da natureza. Esse sistema tem como fundamento único o lucro e o acúmulo de 

riquezas de forma rápida, portanto, a relação entre humanos e humanos e 
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natureza é uma relação de opressão, de destruição, de exploração 

indiscriminada para atender os interesses de um pequeno grupo.  

Assim, os europeus empenhados em expandir suas fronteiras comerciais, 

primeiramente vão realizar trocas comerciais ao longo do litoral africano, nos 

oceanos Atlântico e Índico, pois a África é o ponto de passagem para navios que 

se dirigem da Europa para a Ásia, posteriormente com a colonização da América 

não retiram somente ouro, marfim, peles, entre outras riquezas, mas 

principalmente, empreenderam uma verdadeira caçada humana. Afinal, era 

necessário que as novas terras fossem ocupadas e gerassem produtos 

requisitados no mercado europeu, e o povo escolhido para essa empreitada são 

os africanos. Assim, analisando o sistema capitalista pelo prisma marxista é 

possível inferir que esse sistema enquanto modo de produção em escala global 

estabeleceu relações que posicionaram os indivíduos no estado de exploração, 

de violência simbólica e material, e o racismo funcionou como um mecanismo 

para justificar o uso sistemático do trabalho escravo africano.  

A esse respeito, Callinicos (2008) destaca que o racismo vincula-se 

diretamente ao sistema capitalista, o qual explora e subjuga a força de trabalho, 

com uma única finalidade: produção e acúmulo de riquezas.  

 

Diz-se freqüentemente que o racismo é tão antigo quanto a 
natureza humana, e em conseqüência não poderia ser eliminado. 
Pelo contrário, o racismo tal como conhecemos hoje 
desenvolveu-se nos séculos XVll e XVlll para justificar o uso 
sistemático do trabalho escravo africano nas grandes plantações 
do ‘Novo Mundo’ que foram fundamentais para o estabelecimento 
do capitalismo enquanto sistema mundial. O racismo, portanto, 
formou-se como parte do processo através do qual o capitalismo 
tornou-se o sistema econômico e social dominante. As suas 
transformações estão ligadas as transformações do capitalismo.  

 

No que se refere ao racismo e o escravismo Callinicos, baseado na obra 

de Eric Williams (1961)29 em seu livro Capitalismo e Escravidão [trad. da autora],  

concorda com esse autor quando do questionamento sobre a tese de que a 

existência anterior do racismo propiciou a escravização do africano, e defende 

                                                 
29 WILLIAMS, E. Capitalism and Slavery. Nova Iorque, 1961.  
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que o racismo não germinou o sistema escravista, ao contrário, o racismo é 

conseqüência da escravidão. Nesta perspectiva, o sistema escravista lança 

sementes fecundas para o racismo, são fecundas porque ainda estão imersas 

no imaginário e nas representações coletivos de diversos grupos humanos e tem 

como parâmetro central as diferenças fenotípicas/culturais.  

Na história da humanidade a escravidão foi uma constante, então porque 

questionar a escravidão africana? Nas antigas sociedades greco-romanas 

(Antiguidade Clássica) a idéia de que a escravidão era fruto das desigualdades 

naturais entre os humanos não justificava a escravidão, conforme Callinicos, 

(2008 p.33) a escravidão nessas sociedades era uma convenção útil, sendo que 

a utilidade era suficiente para justificá-la. A natureza da exploração nessas 

sociedades era procedente da divisão hierárquica da população em grupos 

instituídos como desiguais, havia uma divisão entre e dentre os grupos, por 

exemplo, escravos não eram cidadãos, entre os cidadãos haviam os ricos e 

pobres, todos estavam designados a ocupar uma posição na divisão social do 

trabalho.  

O escravismo nas sociedades greco-romanas não estava apoiado em 

ideologias e práticas que impusessem a exclusão e subordinação tendo como 

base uma inferioridade biológica, portanto, parece que o racismo não é o fator 

justificável da grande quantidade de escravos utilizadas para servir a classe 

dominante, não havia uma concepção pautada na superioridade branca. Ainda 

que muitas sociedades antigas e medievais tivessem adotado o sistema 

escravista como forma de enriquecimento, nenhuma produziu um arcabouço 

teórico-científico que destituísse o homem de sua condição humana, e 

impusesse a redução de ser humano a de um ser animal de carga, tratado como 

uma peça, uma ferramenta da engendragem econômica.  

Nenhuma transformou um outro lugar em viveiro para caça comercial de 

peles, - pele negra-, nenhuma retrata profundas seqüelas deixadas pelas lutas 

sangrentas, pelas migrações forçadas - na condição de peças de negócios 

lucrativos; nenhuma teve total destruição do seu modo de organização social 

que ainda hoje é tristemente visível, pelo contrário, as sociedades greco-
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romanas são lugares industrializados e com significativos rendimentos 

provenientes do turismo. O senso de superioridade dos gregos não advinha de 

quaisquer concepções de diferenças morais ou intelectuais inatas ou naturais 

entre os povos. O que importava mais era o ethnos (...) o problema com os 

bárbaros não era uma deficiência natural, mas a ausência de política, e, 

portanto, uma deficiência na liberdade (PATAKI, 2005, p.16). 

Não é intenção desse trabalho avaliar se a escravidão nas sociedades 

européias foi melhor ou pior que a escravidão africana, mas sim, evidenciar que 

o sistema escravista imposto ao continente africano parece não ter precedentes 

na história da humanidade. É válido lembrar que os territórios africanos também 

utilizavam escravos em sua organização social, porém a condição de escravo 

não era perpétua nem estava estatuída numa suposta inferioridade inerente, 

portanto, havia a possibilidade do prisioneiro retornar ao seu lugar de origem e 

tornar-se líder.  

Para Boxill (2005, p. 243) a “escravidão sempre foi uma fonte de tensão 

social e psicológica”, e somente no século XVlll, surgiu na Europa  uma forte 

oposição moral à escravidão nas Américas,  em função das idéias defendidas 

pelos iluministas, ainda que paradoxais. Davis (2005) ao referir-se ao 

Iluminismo, diz que “a razão desvelou as verdades da natureza, justificou os 

direitos dos homens e apontou o rumo para a perfeição e felicidades humanas”, 

porém ele refuta essa idéia com base no fato de que foi “na era do Iluminismo 

que o tráfico de escravos africanos e as plantações nas Índias Ocidentais 

gozaram de seus anos dourados’’. 

O negro africano foi assinalado com as marcas de uma inferioridade 

inerente, irreversível, não há como espaçar da cor que carrega, sendo que a 

opressão e a rejeição irão gravitar justamente em torno de uma concentração 

mais elevada de melanina, portanto, as cercas racistas são bem amarradas, e 

todo esforço para escapar é anulado, pois a cor que carrega irá anunciar já 

denunciando.  

Nesse sentido, Hannah Arendt (1998) ao discutir o caráter persuasivo das 

ideologias racistas considera que,  



 60 

 

A extraordinária força de persuasão decorrentes das principais 
ideologias do nosso tempo não é acidental. A persuasão não é 
possível sem que o apelo corresponda às expectativas ou 
desejos ou, em outras palavras, a necessidades imediatas. 
Nessas questões, a plausibilidade não advém nem de fatos 
científicos, como vários cientistas gostariam que acreditássemos, 
nem de leis históricas, como pretendem os historiadores em seus 
esforços de descobrir a lei que leva as civilizações ao surgimento 
ao declínio. Toda a ideologia que se preza é criada, mantida e 
aperfeiçoada como uma arma política e não como doutrina teórica 
(p.189). 
 

 De acordo com Santos (2005) uma suposta explicação para as 

ideologias racistas em relação ao negro encontra-se nos próprios valores 

estéticos dos negros, nos mistérios e no fascínio que a África exercia sobre 

quem a olhasse de perto, e esse olhar de perto foi capaz de transformar 

“diferença e mistério em anormalidade e monstruosidade” (p.60). Assim, parece 

não ser um pensamento totalmente equivocado, supor que a construção da 

racionalidade e da cultura européia, bem como, os interesses de conquista e 

dominação do continente africano formassem o alicerce sobre o qual as teorias 

racistas em relação aos negros seriam edificadas.  

Ainda sobre as ideologias raciais, é possível perceber que sua 

solidificação atravessa tempos e espaços quase de maneira inquestionável, ou 

seja, não se rompe, não se quebra, e a maior prova dessa resistência é a 

característica da segunda guerra mundial, onde prevalece o empenho para 

exterminar milhões de seres humanos, “a política de discriminação racial e de 

extermínio físico se aplicava a todos os judeus, sem exceção” (BAIBICH, 2001, 

p.54). De acordo com Arendt (1998, p.71) as ideologias apresentam um aspecto 

científico de pano de fundo, ou seja,  

 

Seu aspecto científico é secundário. Resulta da necessidade de 
proporcionar argumentos aparentemente coesos, e assume 
características reais, porque seu poder persuasório fascina 
também a cientistas desinteressados pela pesquisa propriamente 
dita e atraídos pela possibilidade de pregar a multidão as novas 
interpretações da vida e do mundo. É graças a esse pregadores 
‘’científicos”, e não a quaisquer descobertas cientificas, que não 
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há praticamente uma única ciência, cujo sistema não tenha sido 
profundamente afetado  por cogitações raciais.  
 

Entretanto, há um longo percurso histórico anterior à elaboração das ideologias 

racistas e aos esforços da ciência, para fazer com que os saberes e as 

representações sobre os povos e seus territórios fossem aceitos e disseminados 

como um estatuto de verdade, assim os sistemas de categorização e 

diferenciação dos povos de certa forma preparam o caminho para outros 

sistemas de diferenciar e hierarquizar que a sociedade constrói, conforme o seu 

movimento nas dimensões culturais, econômicas e políticas.   

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

5  DO QUILOMBO À ESCOLA: PRECONCEITO E IDENTIDADE 
FRAGILIZADA, FERMENTOS PARA O AUTO-ÓDIO 
 
 

Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não 
se pode dar um prova da existência do que é mais 
verdadeiro, o jeito é acreditar. Acreditar chorando. 
(LISPECTOR, C, 1988, p.10) 
 
 

Atualmente o conceito de identidade é utilizado em larga escala, tanto no 

espaço acadêmico, quanto nas diversas instâncias da sociedade, como um 

termo explicativo das características específicas dos povos. Não é intenção 

desse trabalho empreender uma exaustiva revisão de literatura perpassando 

pelas diversas áreas do conhecimento (sociologia, antropologia, psicologia) as 

quais apresentam importantes estudos na perspectiva de conceituar e 

problematizar questões relacionadas a identidade. Mas sim, de buscar 

inspiração e apoio teórico-conceitual nos estudos desenvolvidos nessas áreas 

do conhecimento, na tentativa de estabelecer articulações profícuas com 

fenômenos relacionados à identidade que aparecem nesta pesquisa.  

O Quilombo pode ser entendido como o lugar que guarda fragmentos da 

história e das tradições culturais do povo negro30, porém esta história pode ser 

negada pelos próprios sujeitos que habitam esse espaço. Assim, como o 

Quilombo tem sua história talvez única na História, a Escola também se 

encarrega de construir uma história na vida de cada sujeito negro e quilombola 

que ali passa. Dessa forma, considero relevante contar brevemente um pouco 

da história do espaço onde o Quilombo esta inserido, como uma maneira de 

situar o leitor/a nas análises e argumentos que serão desenvolvidos ao longo do 

texto.   

Na história do Município investigado  em relação aos povos negros que já 

ocupavam este espaço muito antes da chegada dos imigrantes italianos e 

alemães (1876) não há nenhuma referência histórica, nem mesmo no Histórico 
                                                 
30 Optei por trabalhar com a expressão povo negro por ser a forma conhecida e utilizada, em 
certa medida, no Quilombo. Entretanto, considero o termo afrodescendência do professor 
Henrique Cunha Junior, de significativa relevância, visto que, sua definição tem por base o 
reconhecimento da existência de uma etnia de descendência africana.   
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atualizado de 2007 (Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e 

Eventos, julho/2007) Mas, via de regra, o povo negro aparece na história do 

Município na condição de escravos construtores, são eles que constroem o que 

aqui se denomina como “arquitetura identitária da cidade”, trata-se de um 

casarão construído em 1780 que permanece conservado. Segundo o Histórico, 

este casarão alberga parte da “história do nosso passado, constitui-se num 

verdadeiro museu em torno do qual os sujeitos poderão se identificar, 

reconstruindo lembranças que marcaram a alma histórica da comunidade”.  

A mensagem transmitida pelo Histórico remete a uma identificação plena 

de todas as etnias, parece que todas possuem laços afetivos semelhantes com 

aquela construção, porém, a maneira que cada etnia deve se identificar é bem 

demarcada, povos negros deverão se identificar com a escravidão, povos 

italianos e alemães com valores positivos, desejáveis, o casarão simboliza o 

início da prosperidade, da riqueza. Essa atitude de apropriar-se de algo 

construído por sujeitos que estavam situados na parte mais periférica da 

sociedade, e hoje mostrar como arquitetura identitária da cidade é a invenção e 

materialização daquilo que deve ser visto como verdade, é a produção de uma 

história, cujos fatos são escolhidos com significados, isto é, os significados 

dessa representação já estão imbuídos no próprio ato de representar, pois 

conforme Veiga-Neto (2000) 

 

Os significados não existem soltos no mundo, à espera de serem 
descobertos e formalizados lingüisticamente. Enquanto coisa 
deste mundo, o significado não pré-existe à sua enunciação. Ele 
só existe a partir do momento em que foi enunciado, passando a 
fazer parte de um ou mais discursos (p. 56). 

 

Assim, a representação do casarão resulta da produção de significados, 

que se repetem incessantemente até tornarem-se naturalizados e legitimados. A  

noção de representação nesse contexto específico está vinculada a uma 

perspectiva foucaultiana, contrária à idéia de que representar é abstrair o real, 

portanto, o casarão não é o espelho e reflexo da realidade histórica, mas uma 

construção que representa o estabelecimento e a legitimação de significados 



 64 

pelos discursos. Foucault (1997) em seu livro Arqueologia do Saber apresenta o 

conceito de discurso, que segundo ele, é um “conjunto de saberes e práticas 

que formam sistematicamente os objetos de que falam’’ (p.56). O discurso opera 

na construção de significados e atribuição de sentidos para as coisas que 

fabrica, assim, a representação do casarão pode ser entendida como uma 

invenção discursiva com efeitos de verdade. 

Costa (2001) em seu artigo Currículo e Política Cultural apresenta a 

noção de representação a partir da noção foucaultiana, na qual   

 

Representar é produzir significados segundo um jogo de 
correlação de forcas no qual grupos mais poderosos – seja pela 
posição política e geográfica que ocupam, seja pela língua que 
falam, seja pelas riquezas materiais ou simbólicas que 
concentram e distribuem, ou por alguma outra prerrogativa – 
atribuem significados aos mais fracos. (p.42) 

 

Nesse sentido, os mais fracos são aqueles que não ocupam estruturas 

importantes de poder, são posicionados na história em posições subalternas, 

com significados muito particulares e específicos, e neste caso, a intenção 

primeira não é invisibilizar, mas sim, paralisar toda e qualquer possibilidade de 

reação dos que pertencem a esse grupo, através de uma representação 

acolhida como verdade. A força de evidência da representação depende de sua 

habilidade em apagar os rastros que a vinculam à realidade. O casarão, em 

questão, por algum tempo foi utilizado para realização de atividades campeiras 

(rodeios), e relatos informais mencionam que negros mesmo que fossem 

exímios laçadores estavam excluídos dessas atividades, ou seja, a condição 

para transitar por aquele lugar não era ter domínio sobre as atividades ali 

desenvolvidas, mas sim ser um indivíduo branco, isto é uma atitude explícita de 

lembrá-los do “lugar adequado” por onde deveriam circular. Assim, em muitos 

contextos sociais parece fundamental e necessário o exercício de olhar para a 

história e suas representações instituídas como verdade absoluta, abandonar as 

velhas e confortáveis lentes que não possibilitam enxergar o “oculto”, os sujeitos 

a um só tempo presentes e ausentes da história.  
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O que a história do Município vem contando sobre os povos e suas 

culturas é o que define padrões de normalidade, de conduta, é o que estabelece 

o que tem valor e o que não tem, por exemplo, a religião, qualquer outra que não 

seja a religião católica, é desmerecida, qualquer prática agrícola que não a dos 

imigrantes (alemães e italianos) é incompleta, é pouco produtiva. Segundo o 

Histórico “as colônias italiana e alemã foram fatores de progresso, sendo o valor 

de sua contribuição à agricultura valiosíssima”. A mensagem diz implicitamente 

que o povo negro em nada contribuiu, e ao passar uma borracha apagando as 

contribuições desse povo para o desenvolvimento do Município produz uma 

“verdade”, que permeia as dimensões do concreto e do simbólico, sinalizando a 

representação de um coletivo atrasado e preguiçoso.  

Não se trata de um não-reconhecimento do trabalho dos povos imigrantes 

no processo de desenvolvimento do Município, das hostilidades que enfrentaram 

na construção de um novo espaço, e da forma como formam tratados quando 

recém-chegados no país, marcados na sua condição de estrangeiros, trata-se 

sim, de problematizar o silenciamento, o apagamento de acontecimentos 

históricos, sociais, econômicos e culturais do povo negro que também habita 

esse espaço. “Trata-se de lançar luz sobre a natureza reificada a eles atribuída, 

que ao torná-los não sujeitos, se autoriza a, não considerá-los, não vê-los, não 

respeitá-los” (Baibich-Faria, 2008, orientação oral, não publicada). 

Dessa forma, a intenção dessa sucinta releitura da história não diz 

respeito a avaliação da contribuição dos imigrantes para o desenvolvimento 

econômico do Município, e sim, a necessidade de uma ruptura com significados 

naturalizados sobre os povos e suas culturas, a necessidade da inclusão da 

história dos povos negros, e especialmente, o respeito às diferenças e ao 

pluralismo cultural. A história sempre foi contada a partir de um olhar fixo e 

centralizado, que se esforça garimpando diferenças e semelhanças entre os 

grupos humanos para posicioná-los em hierarquias, neste caso, quem tem o 

poder de narrar seu próprio grupo e narrar os demais é quem estabelece o que 

deve e o que não deve ser mostrado ou dito. Assim, fazer uma análise reflexiva 

e crítica do que a história conta significa considerar a visão dos grupos 



 66 

sistematicamente negados, permitir que contem suas histórias a partir do lugar 

que ocupam, possibilita que não sejam forçados a rejeitar suas raízes culturais 

mais fecundas e assumir outras, que são alheia, impostas como ideal. 

O Histórico anteriormente referido é utilizado nas escolas, para ensinar os 

estudantes das séries iniciais sobre a história do espaço que habitam, assim o 

mapa do conhecimento escolar vai sendo desenhado a partir de um recorte da 

história do Município, onde não existe a possibilidade um/a estudante negro/a se 

identificar, a não ser na situação que lembra a servidão, não há expressões que 

favoreçam uma identificação com orgulho, que forneçam uma outra forma de 

olhar para o passado, que não somente a da escravidão.  

A história dessa cidade sempre foi meu motivo de inquietação, tanto que 

a proposta inicial de pesquisa, seria construir um material didático, que 

expressasse a diversidade cultural e étnica presente no Município. Esse material 

seria destinado às professoras das séries iniciais e teria a finalidade de ensinar 

às crianças das diferentes etnias sobre suas raízes históricas e culturais, pois 

como bem destaca Cunha (2002) “a educação fala que somos resultantes da 

convivência cultural de três povos, sendo que apenas um é estudado desde sua 

base histórica, anterior a 1500, e também dentro das representações históricas 

brasileiras posteriores a essa data” (p.09), portanto, o material didático, 

representaria uma tentativa de romper com o currículo monocultural.  

Nessa perspectiva, entendendo que a Escola como uma instituição social 

reproduz as formas de saber instituídas pela sociedade na qual está inserida, 

mas é, também, o espaço que acolhe todas as etnias, portanto, local de 

possibilidade de construção de uma sociedade menos injusta e excludente, uma 

sociedade onde as diferenças culturais possam ser expressadas e respeitadas. 

Para isso, é preciso que sejam reconstruídos os saberes escolares, favorecendo  

uma abertura para ensinar sobre os valores culturais de cada grupo, e 

principalmente, o envolvimento dos profissionais da educação com as questões 

históricas e culturais que implicam diretamente a construção identitária dos/as 

estudantes. Assim, não basta a Escola abrir seus portões para a entrada das 

diferenças (religiosas, étnicas, gênero, entre outras) ao mesmo tempo em se 
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fecha para marcar o diferente, para sinalizar o que esta dentro e o que esta fora 

da normalidade, e quem esta fora é esquadrinhado em sua diferença, é 

estimulado a abandonar suas matrizes culturais, para se aproximar da idéia de 

um ‘’igual’’.  

Meyer (2006, p.51) no artigo Das (im) possibilidades de se ver como um 

anjo...conta a história de uma criança negra que não queria ir mais para Escola, 

depois de muitas conversas tanto por parte da mãe quanto da professora, a 

criança explicou a sua mãe que não queria mais ir para Escola porque, ali, ela 

tinha descoberto que não “podia ser anjo”. A autora nos pergunta, quem de nós 

já viu imagens de anjos negros? Conforme a autora ao longo do tempo e nas 

diferentes sociedades e culturas ocidentais modernas, a Escola sempre esteve 

envolvida com a formação de determinados tipos de pessoas. Nesse trabalho 

considero tanto o Quilombo quanto a Escola, como espaços que possibilitam a 

construção da identidade para as crianças negras quilombolas, “a identidade de 

uma permanente condição de pertencer a duas culturas, sentindo-se no mais 

das vezes, um estrangeiro em ambas” (BAIBICH, 2001, p.06).   

A noção de identidade adotada aqui não diz respeito a um dado biológico, 

mas antes, uma construção histórica, social e cultural, que está diretamente 

vinculada a maneira que cada grupo ou indivíduo percebe a si próprio, a partir 

da percepção que tem de como um outro grupo ou indivíduo lhes percebem, é 

entendida como algo formado ao logo do tempo, através de processos 

inconscientes.  

As crianças moradoras do Quilombo se sabem quilombolas, porém não 

se dizem quilombolas, negam que moram num Quilombo, expressam notável 

desconfiança quando perguntadas se moram num Quilombo. No entanto, se 

houver uma recompensa material, eles/as se afirmam quilombolas, e dizem 

morar nesse espaço, vale ressaltar, que das doze crianças entrevistadas, 

apenas três afirmaram morar no Quilombo, as demais no primeiro momento 

negam com muita firmeza este dado. Na perspectiva desse estudo a consciência 

de ser negro e quilombola não se limita a uma atitude de assumir essa condição, 

mas também a de rejeitar, de negar, pois  
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A recusa em assumir esta condição, seja quais forem os motivos 
objetivos, subjetivos ou mesmos inconscientes, pressupõe antes 
reconhecer-se enquanto tal . No sentido dado, a negação é 
também é uma forma de manifestação do sentimento do  
ser, [...] (BAIBICH, 2001, p.03) [grifos meus]. 

 

Nesse sentido, a negação da pertença é uma atitude que reflete aquilo 

que os sujeitos sabem de si e sabem do lugar que moram. As crianças dizem 

não morar no Quilombo, logo, afirmam morar e expõem os motivos pelos quais 

recusam essa pertença, entre os poucos/as que assumem, impera um retrato do 

Quilombo que quase nada mostra, trata-se de um retrato feito na penumbra, 

sendo em sua essência desvalorizado por todos. A essência aqui referida é 

constituída pelos valores culturais e também os artefatos domésticos, (pilões, 

estilo de construção etc), que por serem indicativos da pertença do sujeito são 

escondidos, mas não em qualquer esconderijo, é uma espécie de esconderijo de 

si próprios, daquilo que são, um esconderijo que consegue habilmente capturar 

apenas o que os sujeitos desejam que seja capturado, tristemente, esse apenas, 

é tudo. “É importante ressaltar que estar à sombra ou na penumbra é também 

uma forma de mimetizar-se para defender-se do preconceito. Defesa, entretanto, 

que redunda em ataque, pois que se dirige contra a própria identidade e 

pertença” (BAIBICH-FARIA, 2008, encontro de orientação, não publicado).  

O fato de poucos sujeitos dizerem que moram num Quilombo parece 

advir de um dolorido esforço para encontrar, tateando quase no invisível, os 

retalhos de uma identidade esfarrapada, na tentativa de costurá-los, mostrando 

ao final uma colcha de retalhos, com aqueles considerados suficientes para 

garantir o reconhecimento. Uma luta entre retalhos e costura como define Freud 

(apud Baibich, 2001, 149) em outras palavras, luta entre a fragmentação e a 

integração da identidade: 

 

Fragmentação na tentativa, sempre vã, de poder escolher para 
ser apenas partes de si, por entender que este seria o caminho 
da aceitação de si pelo Outro; integração como forma de aplacar 
a ânsia de poder ser o que realmente é e o que está 
inexoravelmente inscrito em sua “arquitetura anímica”. 
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Para as crianças, assumir a sua pertença, isto é, ser negra e quilombola é 

muito difícil dado o forte sentimento de solidão e estrangeirice que isto provoca. 

Assim,  o fato de se dizerem negras e quilombolas é uma atitude muito corajosa 

visto que, assumir uma pertença duplamente desprezada, negra e quilombola, é 

assumir-se desvalorizado, assumir o que ninguém quer ser. Tais constatações 

podem ser observadas nas falas de duas crianças:  

 

Não, eu não moro num quilombo. Ah, entendi. Eu moro no quilombo sim, mas eu não 

digo, ninguém diz que mora no quilombo. Por que quem mora no quilombo são os 

negros. Não me considero negro. Ah, tudo que é ruim é coisa de negro. Pra mim o 

quilombo não representa nada, nem gosto de lembrar que moro lá. Não sei explicar, é 

lugar que moram os negros.  

 
Sim, eu moro num quilombo. Pra mim o quilombo não representa quase nada. Por que 

é como se não eu não morasse ali, e também por que ninguém valoriza, e aquelas 

pessoas que dizem que o quilombo é importante, têm uma história bonita, são mal 

vistas. Ninguém quer saber de quilombo, mas todos dizem que moram no quilombo 

quando é pra ganhar alguma coisa. É assim. 

 
Na primeira fala é possível observar que o sujeito vítima do preconceito e 

da discriminação, passa a rejeitar a si próprio, quando assume a imagem que os 

Outros têm de si, a imagem de um ser inferior, de um ser com traços fenotípicos 

que de longe, anunciam o quão desvalorizado é, pois alberga todas as atitudes 

indesejadas, mesmo as que não são suas, “tudo que é ruim é coisa de negro”. 

Uma criança com seus 10 anos de vida que consegue captar e expressar com 

muita nitidez a percepção que os Outros nutrem a respeito da sua condição 

étnica é presumivelmente uma criança que sente nos espaços por onde circula o 

profundo dilaceramento de referências que são suas, e isto, implica no processo 

de desvirtuamento da identidade individual e coletiva.  

O sentimento de não-pertença ao Quilombo, que se reflete na forma de 

expressar o que esse lugar representa: “o quilombo não representa nada, nem 
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gosto de lembrar que moro lá’’, é o olhar para si próprio e para o lugar onde 

vivem e encontrar as marcas da exclusão, da rejeição, e da desvalorização, 

lembrar que mora nesse lugar é primeiramente lembrar de uma dupla condição 

indesejada. A concretude da fragilidade identitária “eu moro no quilombo, mas 

eu não digo, ninguém diz que mora no quilombo’’, com efeito, essa revelação 

não é simplesmente individual, mas uma revelação que carrega o coletivo, pois 

a um só tempo diz de si e do seu grupo. Assim, se a identidade coletiva é 

fundamental para que se alicerce a identidade do eu, torna-se muito difícil 

construir uma identidade fortalecida.  

A segunda fala assume a pertença, mas logo, a fragilidade identitária se 

impõe “o quilombo não representa quase nada (...) é como se não eu não 

morasse ali, e também porque ninguém valoriza”, portanto, é um lugar com 

significados quase apagados, mas talvez a esperança resida no “quase” como  

uma semente que poderá germinar e se alastrar com significados positivos para 

esse lugar, tornando-o menos estranho. No entanto, esta positivação do lugar 

está diretamente relacionada aos laços familiares, ao contexto de vivência da 

criança, onde o conjunto de valores (éticos, morais, culturais) são alicerçados, e 

especialmente, no caso de um grupo secularmente inferiorizado, é necessário 

um engajamento que possibilite unir forças e ensinar sobre os valores da 

pertença. Conforme Gomes, (2000, p. 120) 

 

O contexto familiar é o lugar primeiro onde a ação constituinte do 
Ideal do Ego se desenrola. É aí onde se cuida de arar o caminho 
a ser percorrido, antes mesmo que o negro, ainda não sujeito, a 
não ser ao desejo do Outro, construa o seu projeto de chegar lá. 
Depois é a vida de rua, a escola, o trabalho, os espaços de lazer. 
Muitas vezes, é nesses lugares segundos, plenos de experiências 
novas, que o Ideal do Ego – cujas vigas mestras já foram 
[erguidas] - encontra ocasião de reforçar-se, assim adquirindo 
significado e eficácia de modelo ideal para o sujeito.  

 
Assim, a família constitui-se na matriz da construção identitária, 

compreende o espaço da ancestralidade, da afetividade, da emoção e da 

aprendizagem dos diversos padrões sociais. Por outro lado, quando o alicerce é 

movediço, ou a construção se ergue até certo limite ou permanece no alicerce.  
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As falas seguintes no primeiro instante negam a pertença e também 

corroboram a influência da família, na figura da mãe, que perante “a falta de 

instrumentos adequados para reconhecer e lidar com a perseguição real 

possível” (BAIBICH, 2001, p.140) tenta protegê-los/as a seu modo. 

 

Eu não moro no quilombo. O quilombo não representa nada. É a gente não costuma 

dizer que mora no quilombo. É eu moro. Ah, depende. Depende se for pra ganhar 

alguma coisa a gente diz que mora no quilombo, mas não diz pra qualquer pessoa, 

pessoa estranha. Minha mãe me ensinou que não pode falar pra pessoas estranhas 

que moramos no quilombo. Ela é muito desconfiada, pensa sempre que podem nos 

maltratar, nos ofender por morar no quilombo. Ah, por que as pessoas sempre fazem 

pouco da gente, se acham melhores. As outras pessoas. Ah, nossos amigos mesmos, 

só que eles são brancos.  

 

Não moro num quilombo. Ninguém diz que mora no quilombo. Mas, eu moro num 

quilombo.  Minha mãe fala que não é pra dizer isso para qualquer pessoa, porque vão 

chatear da gente, e não é só ela que diz isso, é as outras mães também falam. Já 

chateiam da gente por ser preto. As pessoas que não são pretas se acham superiores.  

 

Em ambas as falas é possível observar a fragilidade identitária, porém a 

primeira fala mostra o fenômeno que perpassa todas as demais, o qual 

denominei de “fenômeno da identidade se então”, pois a pertença quilombola 

esta intimamente relacionada a uma negociação, que sempre depende de algo 

material, ou seja, a assunção da pertença necessita ganhar algo em troca, 

“depende se for pra ganhar alguma coisa a gente diz que mora no quilombo”, 

neste caso específico, a identidade é sustentada com base na materialidade, é 

uma identidade escondida, mas que é acionada em situações nas quais os 

sujeitos são “forçados” a se apoiar nela, visto que precisam dos recursos 

doados. Mas talvez, se não fossem as emergentes e diversas necessidades 

materiais, a assunção a pertença não apareceria, em momento algum.  

Essas crianças são ensinadas sobre o lugar que moram na direção de 

uma estratégia de defesa, portanto, a preocupação central consiste em colocar a 
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pertença no ostracismo, visto que prevêem que sua visibilidade irá causar 

sofrimento, “minha mãe me ensinou que não pode falar pra pessoas estranhas 

que moramos no quilombo. Ela é muito desconfiada, pensa sempre que podem 

nos maltratar, nos ofender por morar no quilombo”. Trata-se de uma maneira de 

lidar com a pertença considerando fatos vividos em tempo passado e presente, 

sendo o futuro planejado com base nessas experiências de vida, pois percebem 

que é impossível mudar a direção dos ventos. Tal fenômeno é denominado por 

Hobsbawn (apud Baibich, 2001) de atitudes “metereológicas” as quais podem 

ser individuais ou coletivas, de natureza consciente ou inconsciente.  

Nesse sentido, a família no âmago de seu desespero na tentativa de 

proteger os filhos/as das diversas manifestações do preconceito e das atitudes 

discriminatórias fabrica uma cápsula protetora, ou seja, defende-se do 

preconceito mediante a tentativa de encapsulamento (como se fosse possível), 

pois em algum momento de suas vidas essa cápsula se romperá e tudo o que 

havia sido cuidadosamente escondido se mostrará. O rompimento da cápsula 

ocorre quando essas crianças passam a freqüentar outros espaços, 

principalmente, o espaço escolar onde são constantemente apontadas como 

pessoas diminuídas em função de seus traços inerentes.  

Encontro em Goffman (1988), em seu estudo clássico Estigma: notas 

sobre a manipulação da identidade deteriorada, importante contribuição para 

entender o processo de socialização de uma pessoa estigmatizada. O autor 

ilustra duas fases desse processo, sendo que na primeira fase a pessoa 

estigmatizada aprende e incorpora o ponto de vista dos considerados como 

normais, assumindo, portanto, as crenças da sociedade maior em relação à 

identidade e também adquirindo a idéia do que significa possuir um estigma31. A 

segunda fase é quando o sujeito sabe que possui um estigma, e sabe das 

conseqüências de possuí-lo. Assim, com base na interação dessas duas fases o 

                                                 
31 Os gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais criaram o termo estigma 
para se referir a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de 
extraordinário ou um mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos 
com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor 
uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares 
públicos. (GOFFMAN, 1988, p.11) 
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autor formula quatro modelos como possíveis caminhos para a tomada de 

consciência sobre o estigma, sendo o segundo modelo muito profícuo para 

entender o percurso da criança negra quilombola que no primeiro momento de 

sua socialização (família) é protegida e no segundo momento (Escola) 

totalmente desprotegida, assim 

 

(...) a capacidade de uma família, em menor grau, da 
vizinhança local, em se constituir numa cápsula pro tetora 
para seu jovem membro.  Dentro de tal cápsula, uma criança 
estigmatizada desde seu nascimento pode ser cuidadosamente 
protegida pelo controle da informação. Nesse círculo encantado, 
impede-se que entrem definições que o diminuam enquanto se dá 
amplo acesso a outras concepções da sociedade mais ampla, 
concepções que levam a criança encapsulada a se considerar um 
ser humano inteiramente qualificado que possui uma identidade 
normal... (GOFFMAN, 1988, p.42) [grifos meus] 

 

 Neste caso, a família também marcada pelo estigma, parece não ter 

forças suficientes para mostrar à criança o seu pertencimento étnico de maneira 

positiva, pois já incorporou as avaliações depreciativas dos Outros e vive o dia-a 

dia do racismo e da discriminação, portanto, no interior das relações familiares a 

cápsula desempenha um duplo papel, o primeiro é de defesa da criança 

enquanto ser sem condições de suportar a dor emocional e o segundo uma 

tentativa de constituição de um lugar protegido de preconceitos no/pelo 

imaginário. Porém ao entrar em contato com o mundo externo, logo, essa 

normalidade será solapada, fazendo-o reconhecer de forma perversa e cruel o 

seu estigma. É importante, que se diga e sublinhe que se trata de um estigma 

elevado a segunda potência, “já chateiam da gente por ser preto’’, os efeitos 

dessa dupla condição remetem sempre à idéia de um coletivo desacreditado, 

marcado por um “defeito de nascença” e  “deformado pela pertença” ao lugar.  

Assim, esse coletivo portador de um duplo estigma que os torna diferente 

e fora dos padrões desejáveis e de normalidade, sendo o primeiro, o estigma 

das características físicas, consideradas “impuras” e “estragadas” e o segundo, 

o estigma de pertencer a um grupo específico (Quilombo). Portanto, quando 

Goffman (1988, p. 15) diz que por definição, “acreditamos que alguém com 
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um estigma não seja completamente humano”,  [grifo meu] penso no que 

resta de humano para alguém que carrega um duplo estigma. Com base nesses 

estigmas os indivíduos que se consideram normais, discriminam severamente os 

estigmatizados, a ponto de reduzir significativamente sua condição de humano, 

“construímos uma teoria do estima, uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade” (...). É importante salientar que “os estigmas dos negros estão 

inseridos na categoria de estigmas tribais de raça, religião e nação, que podem 

ser transmitidos por meio da linhagem e contaminar todos os membros de uma 

família”. (ibidem, p.14). 

Nas falas seguintes é possível perceber a identificação com o olhar do 

Outro.  

 

Não moro num quilombo. Ninguém diz que mora no quilombo. A gente sempre diz que 

quilombolas são os outros. Os outros negros. Não é que eu não me considero, eu só 

não digo que moro num quilombo. Por que ninguém diz, as pessoas têm vergonha eu 

também tenho vergonha. Vergonha de tudo, de nós mesmos. É eu moro no quilombo. 

 

Sim, moro no quilombo. Para mim é uma associação de pessoas negras. As pessoas 

não gostam de serem chamadas de quilombolas, por que elas não são quilombolas. 

Quilombolas são as outras pessoas, as pessoas negras. Em casa não falamos sobre 

assunto do quilombo, por que a gente sabe que mora num quilombo e é negro, isso 

infelizmente não vai mudar. Infelizmente por que ninguém gosta de negro e do 

quilombo.  Porque não sei, sei que não gostam. 

 

A primeira fala não foge a regra, isto é, no primeiro momento nega a 

pertença, não rompe com a regra ao revelar o silêncio da coletividade em 

relação a pertença, “ninguém diz que mora no quilombo”  revelação que permeia 

muitas falas. A segunda fala, esta dentre as exceções da regra, isto é, assume a 

pertença negra e quilombola, mas logo, manifesta a fragilidade identitária 

presente na coletividade “as pessoas não gostam de serem chamadas 

quilombolas, porque elas não são quilombolas. “Quilombolas são as outras 
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pessoas, as pessoas negras”. Neste caso, talvez possamos definir este 

fenômeno como “fenômeno do disfarce possível”, isto é, se alguém “menos 

negro” pode não ser visto pelos Outros como não –negro, este alguém pode 

omitir sua condição de quilombola. Assim, restaria aos “negros evidentes” a 

condição de dupla vitimação do preconceito. (BAIBICH-FARIA; SOARES, 2008, 

discussão de orientação, não publicada).  

Não gostar de ser o que é, é um fenômeno que caracteriza o martírio de 

pertencer àquele grupo, a ponto de ir ao extremo quando atribui a um membro 

da coletividade aquilo que é visto como uma humilhação, -ser quilombola e 

negro-, é uma atribuição que entra em curto-circuito, se encerra num pequeno 

espaço circular e se repete constantemente, o sujeito inventa uma estrutura que 

permite o afastamento da pertença, trata-se de uma fantasia na/da realidade de 

si mesmos.  

   Na primeira fala é possível observar que a negação da pertença está 

diretamente associada ao constrangimento, ainda assim assume, indica que o 

silêncio herdado da coletividade é uma forma de expressar que sabe quem são, 

“não é que eu não me considero, eu só não digo que moro num quilombo (...) as 

pessoas têm vergonha eu também tenho vergonha’’, isto é uma manifestação de 

que passaram a se identificar e aceitar o olhar daqueles que os vêem como um 

grupo inferior, um grupo que esta situado nos limites extremos, nas margens, 

sempre abaixo de um alguém mais, “na verdade ele ficou abaixo do que deveria 

ser. A vergonha se torna uma possibilidade central, que surge quando um dos 

seus atributos é impuro e pode imaginar-se como um não-portador dele” 

(GOFFMAN, 1988, p.17). 

 A segunda fala evidencia que nas relações familiares o silêncio fala 

quem eles/as são, “em casa não falamos sobre assunto do quilombo, por que a 

gente sabe que mora num quilombo e é negro”, logo, mostra a infelicidade de 

ser quilombola e negro, “infelizmente por que ninguém gosta de negro e do 

quilombo” esta fala traz em si uma nítida manifestação do fenômeno do Auto-

ódio. Este fenômeno tristemente permeia a vida dos vários sujeitos negros 

quilombolas de diferentes idades, é um “fenômeno já bastante estudado entre os 
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negros que distinguem, em nível de status, por exemplo, diferenças de 

tonalidades da pele” (BAIBICH, 2001, p.120), mas talvez seja um dos 

fenômenos menos estudados entre os povos negros que pertencem a um grupo 

com singularidades muito específicas, como é o caso do Quilombo.  

Nesse sentido, é possível entender que o sujeito se pudesse fugiria da 

incômoda pertença, ser negro e quilombola, “isso infelizmente não vai mudar”, 

portanto, percebe que o fato de ser o que é e pertencer aquele grupo e aquele 

lugar é o que lhe ancora a um fado de dor e sofrimento. A vivência emocional é 

nítida, tentar fugir da dor, ao mesmo tempo em não há um contraponto 

identitário, “que mediante informações e formação tenha lhes possibilitado 

construir uma identidade firme e positiva a respeito do próprio grupo e de si 

mesmo” (idem). Essa criança expressa um olhar sobre si mesmo e um olhar que 

capta os sentimentos da própria coletividade, diga-se de passagem, que são 

sentimentos que deixam aflorar aquilo que incorporam do Outro, ou seja, a idéia 

de seres desprezíveis. 

O fato de dizer que “ninguém gosta de negro e de quilombo” vai além da 

estrutura consciente dos sujeitos, e muitas vezes é utilizado como argumento 

contra o próprio grupo, pois, face à complexidade do problema pouquíssimas 

pessoas conseguem entendê-los, é muito difícil imaginar alguém que rejeite ser 

quem é, entretanto, é preciso assinalar que essa “auto-rejeição nada mais é do 

que a rejeição do Outro atribuída a si próprio” (ibidem, 104). As forças que 

produzem o sentimento de Auto-ódio no Quilombo são de distintos níveis com 

suas respectivas conseqüências, e as diversas situações no ambiente escolar 

envolvendo diretamente a pertença das crianças contribuem para debilitar ainda 

mais a identidade e fazer crescer o sentimento de querer se livrar de si mesmo e 

do grupo.  

A fala seguinte é de uma criança que diz ter vergonha do Quilombo por 

ser visto como o lugar dos escravos e revela que na Escola há uma professora 

para a qual não sente constrangimento de falar que mora num Quilombo. 
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Não moro num quilombo. Eu moro no quilombo sim. Porque eu tenho vergonha, falam 

que era o lugar dos escravos. Em casa, aqui na escola também, é mais aqui no colégio 

tem uma professora que pra ela a gente pode fala que mora no quilombo, porque ela é 

a única que fala que os negros lutaram muito, trabalharam muito, ela não fica falando 

que os negros foram escravos. Pode dizer sim, mas é diferente, é porque elas [outras 

professoras] não entendem, elas querem que a gente seja diferente dos outros alunos É 

legal, mas não é desse diferente que estou falando, ah eu não sei explicar. É um 

diferente que a gente não gosta de ser, só falam que o quilombo é o lugar dos 

atrasados, dos que eram escravos. 

 

A fala não foge à regra, quando diz de saída que não mora no Quilombo, 

logo, justifica a negação, demonstrando que a única história que sabe sobre o 

lugar está entrelaçada com a história da escravidão, isto é um fato, porém há 

tantos outros que poderiam ser ressaltados, que iriam contribuir com a 

edificação do orgulho de pertencer aquele lugar. É compreensível que uma 

criança sinta vergonha de morar no lugar que era dos escravos “porque eu tenho 

vergonha, falam que era o lugar dos escravos”. O diferencial dessa fala em 

relação a pertença é que a criança ilustra a influência positiva de uma professora 

e a confiança que ela transmite é recíproca.  

Neste caso, as crianças negras quilombolas percebem que podem falar 

de onde vem, pois, irão ouvir explicações que se distanciam das que 

comumente ouvem, “ela é a única que fala que os negros lutaram muito, 

trabalharam muito, ela não fica falando que os negros foram escravos”. Esta 

atitude, a única, contribui de maneira significativa para que as crianças adquiram 

uma outra percepção de si mesmas, uma percepção que se desvia do espectro 

fantasmagórico da inferioridade, favorecendo a desconstrução de concepções 

do senso comum impregnadas de representações que implicam a construção da 

baixa auto-estima. 

Nesse sentido, essa professora rompe com a imagem do negro/a 

escravizado, também dos que moram no Quilombo como atrasados e 

preguiçosos, se esforça para que as crianças se auto-conheçam e a partir disso 

conheçam a face de sua identidade que foi/é maculada. No entanto, as demais 
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professoras parecem reforçar o que lhes causa vergonha ressentimento, isto é, 

o lugar do escravo. A diferença, nesse caso, produz uma identidade para os 

estudantes negros/as sob o rótulo de descendentes de escravos, torná-los 

“diferentes dos outros alunos” é talvez acreditar que essas crianças devem 

mesmo permanecer sob o rótulo de diferentes, porém, é preciso dizer que esse 

rótulo invoca para si as credenciais de incapacidade, de subalternidade, de 

deficitários, por isso “é um diferente que a gente não gosta de ser”, é um 

diferente inventado estrategicamente através da captura de atributos inerentes e 

fatores históricos, e é isto o que possibilita posicioná-lo em contraposição ao 

grupo dos “iguais”, tal invenção vai paulatinamente tornando-se naturalizada, 

vista supostamente como correta. Esta concepção do negro/a “diferente como 

escravo” mantida no espaço escolar é analisada por (Cunha, 2001, p.05), ao 

destacar que: 

 

Associou-se a idéia do escravo, a do Africano e do Negro, 
como sinônimos e a estes, apenas a idéia do escravo  como 
fator de produção . [Produziu-se] a invisibilidade de seres 
humanos portadores de diversas culturas e que no conflito 
histórico do escravismo produziram uma nova cultura, 
modificaram não apenas a nossa cultura como também as 
possibilidades da cultura dominante. Nas invisibilidades dos seres 
se processou uma imagem, a do escravo como uma máquina de 
produzir trabalho, eliminando-se o horizonte do ser produtor de 
novos pensamentos, os pensamentos da classe escravizada, 
lutando contra um sistema e produzindo diferentes significados à 
participação na produção material e simbólica do país. [grifo meu] 

 

Assim, de acordo com a perspectiva do autor é possível inferir que os saberes 

escolares sobre o povo negro reforçam ou conformam uma maneira de dizer 

quem é esse povo, ao ocultar as formas de vida, ou seja, as expressões 

culturais são ocultadas, as experiências, as lutas, os valores, e os 

conhecimentos produzidos/adaptados em diferentes contextos históricos.  O 

casarão, anteriormente mencionado, é uma representação nítida dessa 

representação do negro apenas como mão-de-obra braçal, sendo a dimensão 

cultural e intelectual ignorada.  
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O fenômeno da identidade se então, se afasta das concepções mais 

recorrentes sobre identidade, entendendo que a construção da identidade vai 

além de compartilhar os valores do grupo, pois demanda a interação entre 

indivíduos de grupos étnico-culturais distintos. Na acepção de d’Adesky, (2001, 

p.01) a identidade para se construir como realidade, pressupõe uma interação. 

Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada 

durante toda a vida, por meio do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente 

interior, com os outros.  

Mas, nesse caso, específico, a identidade dessa pertença existe 

penosamente reconhecida em si mesma, é fechada fragmentada e debilitada, a 

despeito de vivências anteriores e atuais que demandaram um processo de 

apagamento de marcas desprezíveis aos olhos dos Outros, uma maneira nítida 

de dizer para si mesmo: não basta o sofrimento de ser negro, e disso não há 

como escapar, precisa-se assumir mais uma marca que também é denotativa de 

inferioridade, portanto, ainda que a negritude seja negada pelos sujeitos ela é 

visível, já a pertença ao lugar é tornada invisível tanto para si, quanto para 

outras pessoas.  

O que vem se expondo e tentando analisar até agora se refere à 

fragilização  identitária que permeia o Quilombo e os fenômenos diretamente 

relacionadas a essa fragilidade, sendo que esses fenômenos contém em si 

manifestações explícitas de Auto-ódio. Outro elemento importante na 

perspectiva da constituição de uma identidade grupal é o mito de origem, o qual 

manifesta a emergência da identidade e da diferença, porém, a diferença é 

quase sempre marcada com os mais ínfimos adjetivos. O mito de origem do 

Quilombo tem como registro não a etnocentria, ou o etnocentrismo, mas sim, a 

união de força de um grupo inferior aos olhos da sociedade dos Outros. Sobre o 

etnocentrismo Borges Pereira (2001)32 apresenta sua definição e funcionalidade. 

De acordo com o autor o etnocentrismo cumpre um papel necessário para a 

unidade social e moral do grupo, e nisso ele é positivo, no entanto, desse 

                                                 
32 BORGES PEREIRA, J.B. Diversidade, racismo e educação. Revista USP . São Paulo n. 
50.jun/ago 2001 p. 169-177. 
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mesmo processo de integração decorre o processo que pressupõe a negação 

daqueles que estão fora dos limites que demarcam “o grupo”, dos demais, isto é, 

dos estranhos, dos inferiores, portanto é construída a fronteira que estabelece o 

grupo do “nós” e o grupo dos “outros”.  

Nessa mesma linha de pensamento Praxedes (2005)33 também conceitua 

o etnocentrismo, destacando que é uma forma de preconceito alimentada pela 

certeza de que idéias, valores, crenças e costumes da coletividade da qual 

participamos, são mais corretas do que a dos “outros”. Em suma, o 

etnocentrismo é um conjunto de representações, (...), preconceito sobre os 

outros, que pode levar a atitudes de discriminação e violência material ou 

simbólica contra aqueles considerados estranhos e diferentes e que são 

estigmatizados por isso (p.122).  

No caso do Quilombo, parece não ser possível entendê-lo na perspectiva 

do etnocentrismo, haja vista, que introjetaram a dimensão do não-

reconhecimento, a qual foi/é acompanhada do desejo consciente ou 

inconsciente de se evadir do grupo. Assim, o mito de origem funciona ao avesso, 

indicando que nem sempre no começo de todas as coisas esta o que pode ser 

visto como mais precioso e essencial. Mas olhando por outro ângulo, o mito de 

origem tem sua positividade para os vizinhos do Quilombo “os imigrantes”, a 

constituição desse grupo, de saída, se afirmou como superior, e continuam a se 

intitular como superiores buscando sempre no passado um acontecimento-eixo 

que lhes possibilita a valorização e positividade de sua pertença étnica.   

Dessa forma, o mito de origem, no caso do Quilombo, sustentado por um 

acontencimento-eixo do passado, se encerra num processo de ”apagamento” ou 

minimização de outros acontecimentos que também contribuíram para sua 

formação, isto é, impera a concepção de que Quilombo e escravidão andam de 

mãos dadas, a qual propicia a emergência de uma identidade que deve se 

reconhecer em si mesma, uma identidade que seja adequada a si. Dito em 

outras palavras, o mito de origem do Quilombo é caracterizado pela 

                                                 
33 PRAXEDES, W.L.A. Questão da educação para a diversidade sócio-cultural e o 
etnocentrismo. In ASSIS, V. (org) Introdução à Antropologia . Formação de professores, EAD, 
n.7. Maringá, UEM, 2005.p.109-125. 
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invisibilidade dos múltiplos sentidos e particularidades constituintes desse 

espaço. Quem exemplifica o mito de origem é Borges Pereira tomando como 

exemplo o mito de origem dos povos kadiweu, o qual é sustentado na idéia de 

que “todos os homens vieram do corpo divino, só que eles vieram das partes 

nobres (cabeça), enquanto os demais vieram das partes menos nobres, a partir 

do abdome, chegando os mais estigmatizados a sair dos excrementos da 

divindade. Com esse mito, os kadiweu “naturalizaram” o seu sistema de 

dominação sobre os “outros”, os não-kadiweu.  

O referido exemplo indica que o mito de origem possibilita a construção e 

afirmação de uma identidade e funciona justificando as condições que 

propiciaram a superioridade para esse grupo e a inferioridade para aquele, tais 

condições parecem serem fixas e perpétuas. Entendendo como Schwarcz 

(2001, p.37), que com efeito, o mito diz muito, diz de si e de seu conteúdo e é 

por isso que seu enunciado não é uma mera alegoria, mas antes ilumina 

contradições. No Quilombo o mito de origem mostra que a construção desse 

espaço se inscreve na construção de uma identidade que pulsa entre a ameaça 

constante de morte, e a vontade de viver livres, ainda que essa liberdade 

impusesse sacrifícios à própria constituição da identidade grupal.  

O fato crucial que corrobora o que enunciei como “fragilidade identitária” 

refere-se ao nome do Quilombo: quem és tu? Como és chamado? São 

perguntas que nos remetem ao nome, mas o que significa ter um nome? Pela 

lógica todos os lugares têm um nome, todas as pessoas têm um nome, enfim, o 

ato de dar nome aos lugares, as pessoas e a todas as coisas que existem no 

universo é uma maneira de marcar a singularidade. As pessoas são únicas, a 

forma de pensar, de sentir, de sonhar, de ter desejos faz com sejam distintas e o 

nome é mais um marcador de sua identificação.  Em relação aos lugares o nome 

é uma forma de assinalar que não há lugares com a mesma história, 

organização sócio-econômica, tradições e hábitos culturais das pessoas, que 

apresentem total uniformidade. O Quilombo não tem nome, logo, a identidade 

desse lugar se posiciona na contramão da concepção de identidade formada por 

uma totalidade integrada, “sem nome” é seu nome, trata-se de uma identidade 
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ausente/presente, fragmentada. Talvez a ausência de nome tivesse sido uma 

maneira pensada, de não reforçar no futuro o que haviam sidos, “escravos 

fugitivos”, sem nome, a identificação e referência em relação às pessoas ficaria 

mais difícil, visto que, elas poderiam morar em qualquer lugar, protegendo a 

verdadeira morada.  

Em todas as entrevistas foi feita uma pergunta referente ao nome do 

Quilombo, assim, todas as crianças foram perguntadas se sabiam o nome do 

Quilombo, o não foi resposta unânime, e destacavam não saber por que, porém 

a justificativa de uma resposta foi diferente, “o quilombo não tem nome, acho 

que é para não mostrar quem mora no quilombo’’ Tal resposta mostra que o 

“Quilombo sem nome” pode ser compreendido, como um mimetismo social de 

grau máximo. A resposta dessa criança esta visivelmente entrelaçada com o 

mito de origem, que demandava o mimetismo, onde a sobrevivência dependia 

da eficácia e da capacidade de mimetizar-se, de se disfarçar, de estar bem 

escondido.  

Neste caso, trata-se de um tipo de mimetismo cuja causa primeira para 

que se constitua é uma necessidade concreta para a defesa, e, portanto, para o 

disfarce mas que, com o passar do tempo tem, no disfarce seu maior ataque 

para a própria identidade. Tal qual o aeroporto de Curitiba, que fica no município 

de São José dos Pinhais, construído naquele local, durante a guerra, dado que 

ali há bastante neblina, neblina esta, que, nos dias atuais, constitui seu maior 

entrave. Assim, os quilombolas do Quilombo sem nome (forma especialmente 

inteligente para não chamar mais a atenção do Outro sobre si), aprendem e 

ensinam suas crianças a não ser quem são perante os Outros para evitar o 

ataque real e possível. O exercício de disfarce, sistemático e continuado durante 

anos, tal qual a neblina que esconde, acaba por esmaecer aquilo que tão 

disfarçado torna-se escondido até mesmo daquele que o esconde. (BAIBICH-

FARIA, 2008, Seminário de orientação, não publicado) 

Na perspectiva dessa pesquisa o conceito de mimetismo é bastante 

pertinente, por permitir entender que de forma consciente ou inconsciente o 

sujeito vítima da discriminação e do preconceito busca se livrar daquilo que 
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percebe como a causa de seu sofrimento, isto é, nota que seus traços inerentes 

são imputados de um verbalismo repulsivo e deformativo, que inviabiliza o seu 

auto-reconhecimento enquanto um ser bonito, perante os Outros. Assim, o 

recurso mimético é acionado como uma tentativa de esconder, neste caso, 

esconder-se de si mesmo, construir uma imagem na qual possam se ver como 

“iguais”, pois a essa altura olham-se com os olhos dos Outros. “No intuito de  

transpor a condição de um marginal, na qual se vê, passando a ser igual ao 

Outro, impõe-se um esforço para deixar de ser o que verdadeiramente é, o que, 

paradoxalmente, determina, cada vez mais, o reconhecimento da própria 

diferença” (BAIBICH, 2001, p. 105). Podemos mudar a maneira que ocupamos 

um lugar, mas jamais vamos mudar de lugar, ou seja, quem nasceu negro/a é 

um fato do qual não há como se livrar, ainda que seja um fato indesejado.  

Ao ingressar na Escola as crianças negras quilombolas vão percebendo 

que ao mesmo tempo em que são acolhidas naquele espaço, são excluídas, não 

somente pelo fato dos/as colegas atribuírem diversos apelidos pejorativos em 

relação a sua pertença, mas também porque a cultura escolar lida com as 

diferenças (étnica, gênero etc.,) como algo muito próximo de um defeito, quando 

não as assinala como um defeito, como algo fora da norma, e quando se trata 

de representações alusivas à etnia negra a diferença capturada sinaliza para um 

grupo caricato, desajeitado, um grupo desenhado estrategicamente para 

despertar risos e deboches, portanto, são representações ou histórias contadas 

que invalidam as auto-imagens dessas crianças. Assim, surge na Escola o 

desejo de mimetizar-se, a vontade de ser igual, ou parecido com aqueles/as que 

colocam apelidos sempre baseados nos traços fenotípicos como a cor da pele e 

a textura do cabelo.  

Neste momento, mostra-se a auto-percepção de estética das crianças 

negras quilombolas, considerando o espaço escolar. O olhar das crianças sobre 

si mesmo é um olhar de profunda tristeza, de sofrimento, pelo fato de serem 

alvos de apelidos que as destituem da condição humana, por isso, nutrem o 

desejo de que se pudessem deixariam de ser quem são, para serem como 
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aquelas livres de qualquer apelido perseguidor. Tais constatações podem ser 

observadas na fala de uma criança sobre sua auto-percepção de estética:  

 

Não me acho bonita. Porque quem tem que achar bonita são as outras pessoas. 

Meus colegas não me acham bonita, porque os apelidos que eles colocam são 

feios eu sei que não sou aquilo, mas pra eles eu sou, suco de pneu, urubu, 

essas coisas. Se desse eu trocaria de cor e de cabelo, por que a cor branca é 

melhor, nenhum colega meu, branco tem apelido de cor e nem de cabelos.  

 

A estética está visivelmente relacionada com olhar dos Outros colegas, os 

apelidos são o indicativo mais nítido de um ser destituído de beleza. Ainda que 

conscientemente saiba que não é, os efeitos são deletérios e o processo de 

repetição parece adquirir legitimidade. Assim, ao mesmo tempo em que afirma 

saber que não é aquilo que dizem que ela é, não encontra referências que lhes 

garantam apoio e segurança para se defender e combater as atitudes 

discriminatórias, diante disso, lhe resta desejar ser o que é considerado como 

padrão “nenhum colega meu, branco tem apelido de cor e nem de cabelos”, ou 

seja, é isenta de qualquer mácula de sua condição de pureza. Cavalheiro (2001) 

salienta que na impossibilidade da criança negra ser o que é só lhe resta ser 

uma cópia da criança branca que é respeitada e recebida positivamente no 

espaço escolar, disso decorrem, os inúmeros casos de negação de seu grupo 

de pertencimento. “A cor branca é melhor”, visão que expressa a teoria do 

branqueamento, tal representação aparece ainda com bastante freqüência entre 

nós nos dias de hoje, porém a expectativa parece não ser apenas de 

clareamento biológico, mas também social e cultural. 

Nos anos 1930, o país busca a valorização de elementos representativos 

da nação. Nesse contexto, a formação do povo brasileiro, e especialmente, a cor 

dessa população é um dos elementos relevantes, e o livro literário Macunaíma 

(1928) do escritor modernista Mário de Andrade é bastante significativo no que 

tange a cor dos seus personagens. A passagem do livro que narra o momento 

em que o herói Macunaíma e seus dois irmãos Jiguê e Maanape trocam de cor, 
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revelando assim a cor ideal para representar heróis, e principalmente, a 

valorização de um ideal de beleza e ascensão social projetado na cor branca. 

Convém destacar, que a leitura analítica dessa obra clássica vai muito além 

disso, porém utiliza-se aqui como uma maneira de ilustrar que a cor da pele no 

Brasil é entendida como um elemento valorativo de ascensão social, e 

impregnada de um julgamento estético. O trecho a seguir evidencia essa 

observação 

Uma feita o Sol cobrira os três manos de uma escaminha de suor 
e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém no rio era 
impossível por causa das piranhas vorazes que de quando em 
quando na luta pra pegar um naco da irmã espedaçada pulavam 
aos cachos para fora d’água metros e mais. Então Macunaíma 
enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d’água. 
E a cova era que nem a marca dum pé de gigante. Abicaram. O 
herói depois de muitos gritos por causa do frio da água entrou na 
cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque 
aquele buraco na lapa era a marca do pezão de Sumé, do tempo 
que andava pregando o Evangelho de Jesus pra indiada 
brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco louro 
de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele  (...), nem bem 
Jiguê percebeu o milagre se atirou na marca do pezão de Sumé. 
Porém a água já estava muito suja do pretume do herói e por 
mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água para todos 
os lados só conseguia ficar da cor do bronze novo (...) Maanape 
então é que foi se levar, mas Jiguê esborrifara toda a água 
encantada pra fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e 
Maanape conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por 
isso ficou negro bem filho dos Tapanhumas. Só que as palmas 
das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na 
água santa (...) E estava lindíssimo no Sol da lapa os três 
manos um louro, um vermelho, outro negro , (...). [grifos meus] 

 

Ainda nesta passagem é possível perceber o mito de origem das três 

“raças” formadoras da nação brasileira: o índio, o negro e o branco. Um preto 

retinto, o “herói da nossa gente” em poucos instantes se livra de seu “pretume” e 

adquire uma cor que os irmãos também almejam, porém ao entrar na água 

encantada cada um adquire uma cor diferente da cor do herói, o segundo vira 

índio e o terceiro vira negro, com exceção da palma das mãos e da sola dos pés 

que ficam brancas, em função do contato com a água encantada. Considerando 

o contexto histórico da obra, a cor do herói corresponde com aquela vista como 



 86 

ideal para representar a nação, entendendo como Schwarcz (2000) que a cor 

em determinados momentos não é apenas um dado biológico, é antes uma 

escolha cultural que integra um processo explicativo fundamental da hierarquia 

entre as etnias. A expressão “se desse eu trocaria de cor e de cabelos” pode ser 

entendida como a percepção de uma imposição e valorização de um modelo de 

estética pautado na cor branca, e também porque a cor branca se apresenta 

como a projeção de uma estética livre de qualquer infortúnio social. 

A seguir duas falas que expressam a ausência de estética em função da 

pertença negra: 

 

Não sou bonita, porque eu já nasci feia. Não tenho um rosto branco, olhos verdes, 

cabelos loiros. Se pudesse trocaria tudo, a cor dos olhos, a cor, os cabelos, eu me acho 

feia por causa disso, meus colegas também me acham feia.   

 

Não sou bonito, porque sou negro. Meus colegas não me acham bonito, se achassem 

não me colocariam apelidos de macaquinho, cabelo torrado.  

 

Nesse contexto, é possível perceber que o ideal de beleza das crianças 

negras é aquele externo a elas, é aquele determinado pelas características 

fenotípicas das crianças brancas, vistas como o modelo34. As crianças negras 

passam a perceber que seus traços inerentes são o motivo de serem 

desprezadas por isso, passam a nutrir um profundo desejo de ser o que o outro 

é, ou entendem que são desprovidas de beleza desde o nascimento, “eu já nasci 

feia, não tenho um rosto branco, olhos verdes, cabelo loiro’’. A rejeição de si 

mesmo, expressa um pensamento dolorido quando olha para a sua imagem, 

portanto, é a necessidade de se livrar dessa dor que conduz o sujeito ao 

afastamento das suas origens, procurando uma posição “anti-álgica” (BAIBICH, 

2002) 

                                                 
34 Dados do IBGE a partir do Censo de 200 indicam que no Rio Grande do Sul a população auto-
declarada preta é de 3,7% e parda 11,5%. Os brancos somam 83, 4%. (Folha de São Paulo, 
13/05/2008, Caderno Cotidiano). 
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Na segunda fala observo que a auto-percepção da estética dessa criança 

traduz o sentimento de como é percebido pelos Outros, como é mostrado e 

narrado nos espaços por onde circula, pois por si só consegue captar que a 

condição de negritude esta diretamente associada a feiúra, “não sou bonito, 

porque sou negro’’ é uma maneira de dizer que o espelho que reflete a sua 

imagem mostra um ser fora do padrão. Os atributos de feiúra e beleza são 

construídos socialmente, e se tratando da tonalidade da pele, a cor preta/negra 

parece ser vista como um traço físico de status inferior, não livre dos significados 

construídos historicamente para representá-la.  

A sociedade brasileira há muito tempo impõe uma concepção de “cor 

nacional”, e sendo o modelo estético projetado na cor da pele branca, a 

emergência das discrepâncias ocorre, por exemplo, quando olhamos 

atentamente determinadas propagandas com personagens negros e brancos, 

onde cada um ocupa  uma posição ‘’adequada’’ a sua cor, ou seja, são 

mostrados em posições hierárquicas, portanto,  indicando sempre qual a cor de 

pele e obviamente qual grupo étnico deve ser entendido como referência.  

Nesse sentido, as imagens veiculadas nos livros didáticos de geografia 

contribuem para reforçar que a cor da pele funciona como um elemento 

internalizado de hierarquia social e estética, onde o uso socioeconômico e 

estético da cor da pele aparece nos setores econômicos (primário secundário e 

terciário). Percebo que as imagens que mostram as etnias de pele preta estão 

posicionadas no setor primário e ocupam lugares inóspitos no desempenho das 

atividades primárias, elas são retratadas nesses lugares com características 

estéticas relacionadas ao sofrimento, pois estão cabisbaixas, agachadas, sérias 

e nunca olhando e sorrindo para o leitor. Já para o setor secundário observo que 

as imagens mostram com normalidade a etnia de pele branca, com 

características que remetem a concentração, a inteligência, a habilidade. São 

retratadas nos espaços onde predominam os recursos tecnológicos de ponta, 

são mostradas ao longe, como uma forma de valorizar a grandiosidade e 
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imponência desse setor e também sinalizar qual etnia deve ou é capaz de 

circular nesse espaço econômico35.  

A seguir a primeira fala evidencia a perfeição das pessoas brancas, a 

segunda expressa o sentimento marcado pelo pretérito perfeito e relação ao que 

é: 

Mais ou menos bonita, ninguém é perfeito, quer dizer as pessoas brancas parecem que 

são, porque são brancas, porque não sofrem com nada, a gente sofre com tudo, por ser 

pobre, por ter cabelo ruim, e por ser preto.  

 

Não me acho bonita.Se pudesse trocaria a cor da pele. Na verdade gostaria de trocar 

tudo, cabelo que fosse liso e comprido loiro, olhos azuis, pele branca. Ninguém valoriza 

a raça negra, meus colegas não me acham bonita, porque...[marcado por um profundo 

silêncio]. 

 

Na primeira é possível observar que a concepção de estética está 

intrinsecamente vinculada à idéia de perfeição, olhando por outro ângulo isto 

significa dizer que a cor não-branca é um defeito, “ninguém é perfeito, quer dizer 

as pessoas brancas parecem que são”.  Nesse caso,  o estigma funciona de 

maneira ambígua, sendo que a cor preta  carrega visivelmente o estigma 

depreciativo, por isso tem uma beleza parcial, incompleta, enquanto a cor 

branca é vista como um “estigma” almejado, normal, como no dizer de Goffman 

(1988, p.13) “um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade 

de outrem, portanto ele não é, em  si mesmo, nem honroso nem desonroso”. É 

importante salientar que essa fala expressa a branquitude36 isenta de qualquer 

sofrimento, enquanto a negritude alberga todos os sofrimentos, desde a 

                                                 
35 Artigo, da autora, enviado para publicação na Revista Educar, em processo de análise. 
 
36Optei por utilizar o conceito branquitude por entender como Silva Bento et al (2003) que as 
dimensões do que podemos nomear como branquitude no Brasil advém das idéias sobre 
branqueamento. Conforme o autor (p.25) o branqueamento é freqüentemente considerado como 
um problema do negro, que descontente e desconfortável com sua condição de negro, procura 
identificar-se como branco (...). No entanto, o conceito de branquidade utilizado por McLaren et 
al (1997) não deixa de ter sua importância, conforme o autor, a branquidade opera como um 
sistema que explora o que quer que ela defina como ambiente seu.   
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dificuldades socioeconômicas a origem étnica/racial “a gente sofre com tudo, por 

ser pobre, ter cabelo ruim, e por ser preto” exprime o sofrimento da coletividade, 

marcado por um duplo sofrimento, ou seja, ser pobre e negro. Nesse sentido, a 

precária situação socioeconômica é vista como decorrência direta da pertença, 

portanto, pobreza e cor parecem estar entrelaçadas, e quem auxilia nessa 

reflexão é Fanon (1983, p.13), quando diz que “a análise que nos propomos é 

psicológica. No entanto, julgamos que a verdadeira desalienação do Negro 

supõe uma súbita tomada de consciência das realidades econômicas e sociais. 

Se há complexo de inferioridade, este surge após um processo duplo: - 

econômico, inicialmente; -em seguida, pela interiorização, ou melhor, 

epidermização dessa inferioridade.  

Na segunda fala novamente aparece o desejo de “mudar tudo”, desejo 

semelhante ao do processo de metamorfose, que consiste numa mudança 

profunda e marcante pela qual passam certos animais na natureza. Aqui, nos 

sujeitos duplamente vitimados o desejo de mudança para outro estágio “o desejo 

de virar uma borboleta” é tão significativo e intenso quanto impossível e 

doloroso.  

É interessante observar que se fosse possível trocar os traços fenotípicos 

as crianças os trocariam por aqueles traços que representam a imposição e 

supremacia de uma estética branca, ‘’olhos azuis, cabelos louros, pele branca’’, 

com efeito, é a representação da estética construída pelo Ocidente, tomando a 

si próprio como arquétipo da beleza e produzindo significados para todas as 

etnias não-brancas que diferem  e se afastam dos valores  produzidos para si. 

Assim, a cor da pele adquire um valor simbólico construído pelas/nas relações 

sociais e culturais ao longo dos tempos, e continua sendo um elemento de 

diferenciação entre os povos, sempre legitimando a superioridade para pele 

branca e inferioridade para pele preto-negra ou não-branca. Assim o ‘’objeto da 

discriminação é ao mesmo tempo visível e natural-cor como signo 

cultural/político de inferioridade ou degeneração, a pele como sua identidade 

natural’’ (BHABHA, 1988, p.123).  
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Nas falas sobre a auto-percepção de estética, aparece com regularidade 

o que Gomes (2003, p. 82) nomeou de “dupla inseparável”: cabelo e cor da pele. 

A autora volta no passado, mais precisamente no contexto escravista, para 

buscar os significados da aparência física das pessoas negras e salienta que a 

tonalidade da pele e a textura do cabelo eram elementos definidores nas 

relações entre senhores e escravos, ou seja, quanto mais próximo da cor branca 

maior a proximidade da casa-grande e também maior a chance de ser alforriado, 

na mesma lógica o cabelo, que deveria ser liso. A expressão ‘’cabelo ruim’’ 

significa dizer que o seu cabelo esta fora do padrão de estética valorizado, que é 

ter ‘’cabelos lisos e compridos’’ esteticamente aceitável.  

As falas das crianças revelam que na escola também não encontram 

condições favoráveis para a construção de uma identidade positiva, pois são 

sistematicamente discriminados/as com apelidos e piadas em relação aos seus 

traços inerentes, e essa inferioridade paulatinamente torna-se aceita como uma 

verdade, ou seja, é a interiorização da inferioridade. A auto-percepção de 

estética das crianças expressa que o que entendem como beleza é aquilo que 

ela/as não possuem consideram-se feias por não serem o que gostariam de ser, 

em última análise, esse desejo é um recurso que funciona como uma forma de 

defesa, visto que são sempre perseguidos/as naquilo que constitui sua essência 

humana. Nesse sentido, “o paradoxo instalado é, basicamente: deixar de ser 

quem é para poder ser quem gostaria, sendo que o desejo do ideal é 

determinado de fora para dentro, e de forma estereotipada” (BAIBICH, 2001, p. 

121). 

Na fala de cada criança transparece um fenômeno encontrado por 

muitos/as pesquisadores/as quando entram no universo escolar para investigar 

as relações étnicas/raciais, a proliferação dos apelidos inseridos em 

basicamente duas categorias: animalidade e objetos inanimados. Diante disso, a 

captura do nome e sua ligeira substituição por um adjetivo pejorativo, 

desprezível, constituem-se num exercício para assegurar a unidade do grupo 

maior, uma vez que detectam a presença dessas crianças como seres 

invasores, sendo o nome o elemento fundamental da identidade de todo ser 
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humano, não resta dúvida que será atacado com o firme propósito de macular a 

identidade do sujeito, e principalmente, torná-lo um ser que se reconheça com 

olhos daqueles que os vêem como inferiores. Nesse sentido, a captura do nome 

das crianças negras consiste numa das formas de manifestação da intolerância, 

na qual tudo que é visto como uma ameaça é violentamente combatido. A 

definição de intolerância adotada aqui é mesma de Héritier (2000, p.24) que diz 

 

Em suas formas mais evidentes - exclusão ou o aniquilamento de 
grupos inteiros-, a intolerância é sempre, essencialmente, a 
expressão de uma vontade de assegurar a coesão daquilo que é 
considerado como que saído de Si, idêntico a Si, que destrói tudo 
o que se opõe a essa proeminência absoluta. Não se trata, 
jamais, de um mero acidente de percurso: existe uma lógica da 
intolerância. Ela serve aos interesses que se julgam ameaçados. 

 

Os apelidos expressam o desejo do grupo maior de manter a sua 

identidade grupal como a normal, desejável, positiva, para tanto, imputam ao 

grupo minoritário atributos depreciativos que desembocam num profundo e 

dolorido sentimento de inferioridade, os apelidos funcionam como armas 

destrutivas que dilaceram a identidade das vítimas, cujos efeitos podem 

desencadear a negação da própria natureza humana, pois o seu “eu” é diluído 

no caldeirão simbólico dos nomeados como animais e objetos.  Os apelidos são 

uma forma explícita de dar nome a inferioridade. O que vai da crença na 

insensibilidade a dor física, que seria própria dos africanos, à crença numa 

forma de insensibilidade afetiva em relação ao destino do próximo, à morte dos 

pais, dos filhos, recebida com indiferença, ou menos profundamente sentida 

(HÉRITIER, 2000, p.25). 
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6 TODAS SÃO TRATADAS DA MESMA FORMA, MAS UMAS SÃO 
MAIS BEM TRATADAS QUE AS OUTRAS 37... 

 
 

Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é 
vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que 
fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total 
desespero. A luta pela humanização, [...] pela afirmação 
dos homens como pessoas, como “seres para si”, não 
teria significação. Esta somente é possível porque a 
desumanização, mesmo que um fato concreto na história, 
não é, porém, destino dado, mas resultado de uma 
“ordem” injusta que gera a violência dos opressores e 
esta, o “ser menos. (FREIRE, 2003, p.30) 

 

 Neste capítulo busco analisar como se estabelecem as relações entre 

professores/as e as crianças negras quilombolas, bem como, as relações entre  

crianças brancas e negras no interior da Escola. Em suma, busco examinar as 

diversas situações que explicitamente revelam atitudes discriminatórias, 

racismo, intolerância e preconceito, tornando visíveis as manifestações desses 

fenômenos que adentram o espaço escolar e paulatinamente vão adquirindo 

status de normalidade, isto é, são naturalizados a ponto de não provocarem 

nenhum estranhamento, por parte dos/as envolvidos diretamente com a 

educação. No decorrer do texto apresento a voz das crianças negras 

quilombolas que sentem na pele e na alma a dor de ser diferentes, diferentes 

com a estampa da inferioridade. Tratam-se de revelações que a Escola 

pensa/sente/diz não existir. Entendo a Escola como um local privilegiado para o 

encontro e diálogo entre as diversas e diferentes culturas, no entanto, ela se 

constitui no palco de implícitos e explícitos conflitos raciais e culturais. Estes 

conflitos são abafados ou tem sua existência negada, pois a Escola parece 

                                                 
37 Referência à clássica obra de George Orwell, publicada em agosto de 1945, satirizando a 
Revolução Russa. No caso, tratava-se de animais cujo discurso de igualdade ocultava interesses 
espúrios de manobra de outros animais em privilégio próprio. “Qualquer semelhança, não é mera 
coincidência” (grifo da autora).  
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arraigada ao mito da democracia racial38 e se omite em face de situações 

evidentes de discriminação 39.  

Com efeito, combater atitudes discriminatórias e preconceituosas no 

espaço escolar constitui tarefa difícil e complexa, visto que para mais além do 

conhecimento teórico, é necessário que os profissionais da educação, destaca-

se aqui os/as que trabalham com as séries iniciais, se esforcem no sentido de 

olhar para si próprios e repensar/rever os preconceitos que carregam em relação 

às crianças negras ou em relação a outros povos e suas culturas. Entretanto, 

neste caso, o conhecimento, ainda é um instrumento muito eficiente, embora, 

não fundamente por si só os valores individuais e coletivos, “ele é capaz de 

afastar erros e preconceitos, desempenhando assim um papel libertador no 

exercício das escolhas morais” (PENA; BIRCHAL, 2006, p.17).  

Assim, é imperioso que a formação do professor passe a constituir-se 

também em uma educação antipreconceito. Uma educação, que além de 

sensibilizar as pessoas para as múltiplas realidades e perspectivas, também as 

intrumentalize com uma moldura crítica que as ajude a compreender as causas 

históricas, econômicas, sociológicas e psicológicas que albergam o preconceito 

em geral. (BAIBICH-FARIA 2005)40. 

De acordo com Crochik (1997, p.16), o preconceito consiste numa atitude 

de hostilidade nas relações interpessoais, sendo que o processo de socialização 

                                                 
38 Conforme Florestan Fernandes a democracia racial não passa, infelizmente, de um mito social. 
E um mito criado pela maioria e tendo em vista os interesses sociais e os valores morais da 
maioria. Assim, a democracia racial faz parte de um jogo ideológico, que pretende eliminar as 
desigualdades existentes entre os segmentos étnico/raciais brancos negros, afirmando todos são 
iguais, e esta idéia se disseminou no imaginário social, favorecendo o não reconhecimento de 
uma sociedade que discrimina, exclui  e obedece uma organização socioeconômica hierárquica. 
FERNANDES, F; BORGES, PEREIRA. J. B; NOGUEIRA, O. A questão racial vista por três 
professores. In: Revista USP, 68, 2005-2006, p.168-179.  
 
39 Fenômeno Fred Flintstone (BAIBICH, T.M. Os Flintstones e o Preconceito na Escola in 
EDUCAR, Dossiê Saberes e Práticas Escolares em Contextos Contemporâneos. No 19,  
Curitiba: Editora UFPR, 2002, p.111-129.) Wilma, a mulher de Fred Flinstone (personagens 
clássicos de Hanna Barbera) quando saia de casa e pedia a ele para varrer, ele escondia o lixo 
embaixo do tapete. Isto foi o que a autora verificou em uma Escola que se diz e se pretende 
socialmente engajada e justa no que se refere ao tratamento concedido às manifestações de 
preconceito. 
 
40 Palestra proferida no 1º  Fórum Municipal de Educação e Diversidade Étnico Racial de 
Curitiba. 
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pode tornar um indivíduo preconceituoso, pode torná-lo preconceituoso em 

relação a diversos objetos. Assim, conforme o autor,  

 

não se pode por isso se estabelecer um conceito unitário de 
preconceito, pois ele tem aspectos constantes, que dizem 
respeito a uma conduta rígida frente a diversos objetos e 
aspectos variáveis que remetem às necessidades especificas do 
preconceituoso, que são representadas nos conteúdos distintos 
atribuídos aos objetos. Na relação entre a identificação de 
características do preconceito e a diversidade de conteúdos que 
percebe em suas vítimas, se apresenta na base a relação entre 
indivíduo e sociedade, isto porque a fixidez de um mesmo tipo de 
comportamento se relaciona com estereótipos oriundos da 
cultura. Esta relação não é direta, pois o indivíduo se apropria e 
modifica estereótipos de acordo com as suas necessidades; 
contudo, as idéias sobre o objeto do preconceito não surgem do 
nada, mas da própria cultura.   

 

Especificamente, tratando do preconceito em relação à etnia negra, este 

está diretamente relacionado a tonalidade da cor da pele, obedecendo a um 

gradiente de cor, em cuja graduação quanto mais próxima da cor preta maior é a 

incidência do preconceito e da discriminação racial. Tal constatação foi 

investigada e confirmada por diversos pesquisadores/as das relações raciais no 

Brasil, ressaltando, que foi Oracy Nogueira em 1954, o primeiro pesquisador a 

estabelecer essa relação preconceito/cor, nomeando-o de “preconceito de 

marca”, o qual difere do “preconceito de origem” característico do contexto 

estadunidense, no qual quem descende de uma família negra (a menos de três 

gerações) a despeito de seus traços físicos é negro, portanto, é um preconceito 

de sangue. Já o preconceito de marca esta ancorado na aparência do indivíduo, 

ou seja, se houver traços negróides expressivos esse indivíduo é tratado como 

negro, porém, caso seus traços não remetam a negritude, ele é tratado como 

branco, ou muito próximo do branco. Conforme Nogueira (2006)41 há uma 

diferença entre a ideologia ligada ao preconceito de marca e o preconceito de 

origem, no primeiro a ideologia é, ao mesmo tempo, assimilacionista e 

miscigenacionista, no segundo é segregacionista e racista. 

                                                 
41 FERNANDES, F, BORGES PEREIRA. J.B NOGUEIRA, O. A questão racial vista por três 
professores. In: Revista USP, 68, 2005-2006, p.168-179.  
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Todos “os diferentes” tornam-se algum momento o alvo de idéias pré-

concebidas que povoam o imaginário social, e a partir dessas idéias vão sendo 

alicerçadas representações impregnadas de valores depreciativos, que atuam 

de forma direta ou indireta na estrutura psicológica dos vitimados. Assim, o 

preconceito tem como pilar o componente emocional, que conduz o sujeito a um 

afastamento da racionalidade, como no entender de Heller (2001, p.47) “o 

preconceito é um tipo de juízo provisório que permanece inabalado mesmo 

quando refutado cientificamente (...)”, portanto, o afeto ligado ao preconceito é 

uma fé irracional, uma crença cristalizada nos domínios das emoções humanas. 

Na mesma linha de pensamento Allport, em texto clássico sobre o Preconceito 

(apud Baibich, 2005, p. 10)42 conceitua o preconceito como um fenômeno 

irracional, como um pensar sobre outros sem suficiente garantia e na ausência 

de fatos que comprovem. Mais tarde ressalta que o preconceito é irracional 

devido a sua resistência à mudança, sendo, portanto, crenças não reversíveis 

quando expostas a novos conhecimentos.  

O preconceito funciona a partir daquilo que nossa mente já categorizou, 

consiste em pré-julgamentos que sempre se movimentam na direção de algo 

supostamente errôneo sobre os grupos humanos, ou seja, eles permitem o 

reconhecimento dos indivíduos através daqueles atributos falsos ou indesejados, 

aqueles que sinalizam quem são os diferentes, diferença vista como um desvio 

da normalidade.  No entanto,  

 

A mente humana necessita fazer usos de categorias [o termo sendo 
equivalente à generalização] para pensar. Uma vez formadas, as 
categorias são a base para os pré-julgamentos. Não há como impedir 
esse processo. A vida ordenada depende dele. (ALLPORT, apud 
BAIBICH-FARIA, 2005, p. 11)  
 
 

Considero relevante apresentar na íntegra as cinco importantes 

características do processo de categorização formuladas por Baibich-Faria a 

                                                 
42 ALLPORT, G.W. The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. Tal obra é 
considerada clássica nesse tema, foi republicada em 1958 e em 2000.  
 



 96 

partir da leitura de Allport, uma vez que esta pesquisa tem como foco de análise 

o preconceito, portanto, é necessário tentar entendê-lo de diversos ângulos; 

  

a) ele forma grandes classes e ramos para guiar os ajustamento da 

vida diária - “aperta-se” a tecla de um simples fato, já rubricado de 

forma familiar, e se age de acordo. Por exemplo: se o céu 

escurece, leva-se o guarda-chuva; 

b) a categorização assimila o maior número de dados ao ramo - a 

mente tende a categorizar os eventos do meio da maneira mais 

“grosseira” possível – compatível com o que se necessita para a 

ação. Por exemplo: negros são estúpidos, preguiçosos;  

c) uma categoria permite rapidamente identificar um objeto dado e 

fazer ajustes à velocidade da vida, mais suave e consistentemente. 

Por exemplo: como se veja uma pessoa de pele negra, será 

ativado de imediato o conceito de negro dominante na mente (se 

este for eminentemente constituído de atitudes e crenças 

negativas, vai-se imediatamente evitá-lo ou rejeitá-lo); 

d) a categoria satura tudo que ela contém com os mesmos sabores 

de idéias e emoções - algumas categorias são puramente 

intelectuais. A elas dá-se o nome de conceitos. Mas muitos dos 

conceitos têm um “sentido” adicional de “sentimento”. Por exemplo: 

não apenas sabe-se o que um turco, um japonês, um judeu, como 

tem-se um tom de sentimento favorável ou desfavorável que 

acompanha o conceito; 

e) as categorias podem ser mais ou menos racionais - leis 

científicas são exemplos de categorias racionais, são baseadas em 

experiências. Mesmo que não sejam 100% perfeitas, são racionais 

se têm uma alta probabilidade de predizer acontecimentos. 

Algumas das categorias étnicas são bastante racionais: negros têm 

pele escura, franceses falam francês; outras entretanto, não o são, 

como dizer são menos inteligentes ou que franceses são 
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moralmente negligentes. Por exemplo: numa determinada 

comunidade Guatemalteca há um forte ódio contra os judeus. 

Nenhum morador sequer viu um judeu em sua vida. Como isso 

acontece? Em primeiro lugar, a comunidade é fortemente católica. 

Os professores têm ensinado que os judeus são responsáveis pela 

morte de Cristo. Assim, a poderosa idéia emocional criou um hostil 

pré-julgamento contra os judeus. 

 

O preconceito é impeditivo de uma percepção macro da realidade, pois o 

indivíduo preconceituoso se encapsula hermeticamente em conhecimentos tidos 

como uma verdade incontestável, e não se permite romper esse 

encapsulamento, o que lhes possibilitaria ultrapassar o juízo provisório. A vítima 

do preconceito nutre um sentimento ambivalente, pois evoca atributos de si 

mesma que quer negar, ainda que, sinta a possibilidade de conviver com os 

“iguais”, é induzida a acreditar que é um “outro”, por apresentar características 

que remetem o desconforto para os “iguais”, portanto, sente que parece ser 

mesmo um “outro’’. Crochik (1997) menciona que esse sentimento ambíguo que 

determina o afastamento, é oriundo do medo do diferente, do desconhecido, 

onde o indivíduo preconceituoso afasta esse ‘’outro” por sentir que ele coloca em 

risco sua estabilidade psíquica. Conforme Johoda; Ackerman (apud Baibich, 

2001, p.22)43 em sentido restrito    

 

O ‘preconceito’ deve ser distinguido do pré-conceito e do pensar 
estereotipada. Representa uma subcategoria do pré-conceito, 
apóia-se no pensar estereotipado, sem confundir-se com um ou 
com outro. Do ponto de vista psicológico é (...) uma atitude de 
hostilidade nas relações interpessoais, dirigida contra um grupo 
inteiro ou contra os indivíduos pertencentes a ele, e que pretende 
uma função irracional definida dentro da personalidade. Daí se 
depreende que a verdadeira motivação do preconceito não surge 
das qualidades reais do grupo contra o qual se dirige. (...) Só 
cabe falar em preconceito no caso em que [as crenças e 
afirmações estereotipadas empregadas contra o outro sejam 

                                                 
43ACKERMAM, N.W & JOHODA, M. Psicoanálisis del antisemitismo. Buenos Aires: Paidós, 
1962.  
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consideradas] como racionalização de uma hostilidade irracional 
enraizada em sua personalidade.  

 

Do prisma da filosofia é Chauí (1997, p.118) quem reflete sobre o 

preconceito destacando que na filosofia esse fenômeno sempre foi combatido 

por ser considerado um obstáculo para o pensamento e para toda a ação 

política e ética. A autora arrola quatro marcas mais significativas do preconceito, 

sendo: 

� 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 os 

estereótipos, isto é, modelos gerais de coisas, fatos e pessoas por meio 

dos quais julga tudo quanto ainda não haja visto; 

� propenso a reduzir o desconhecido ao já conhecido e indubitável, o 

preconceito é o obstáculo maior ao conhecimento e a 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. 

 

No que se refere ao papel que a filosofia ocidental confere ao Outro  

acabando por reduzi-lo a um outro Eu, é possível perceber o quanto é 

insuportável admitir a diferença: 

 

...a filosofia ocidental coincide com o desvelamento do Outro, lá 
onde o Outro, ao se manifestar como ser, perde a sua alteridade. 
A filosofia esta impregnada, desde sua infância, por um horror do 
Outro que permanece Outro, por uma insuportável alergia. 
(LEVINAS apud BAIBICH, 2001, p.23) 
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O preconceito tem raízes históricas, socioeconômicas e culturais, 

portanto, não pode ser entendido como fenômeno que simplesmente se instala 

do nada na cabeça das pessoas. No ensaio Educação após Auschwitz, Adorno 

(2000) enfatiza que a “educação tem sentido unicamente como educação 

dirigida a uma auto-reflexão crítica” (p.121), que possibilite rever os mecanismos 

que engendram as vítimas do preconceito, que, em última análise, tornam-se 

perseguidoras de si próprias forçando a legítima defesa. Considerando a 

psicologia profunda como base de estudo da socialização, o autor ressalta que a 

formação de todo caráter ocorre na primeira infância, portanto, a educação deve 

se concentrar na primeira infância. Na mesma linha de pensamento Baibich, 

citando Adorno (2001, p. 24) argumenta que  

 

A formação do preconceito, além de conter em si a necessidade 
de tornar-se distinto do outro e de servir de âncora para a 
violência, parece, preferencialmente, ocorrer em tenra infância em 
famílias com condutas disciplinares rígidas. (...) Segundo Adorno 
(1950) o preconceito é uma herança da personalidade autoritária. 
Como criança, o sujeito com esse tipo de personalidade era 
inseguro, dependente, medroso e inconscientemente hostil em 
relação aos pais. Como adulto, possui uma grande raiva 
reprimida – devido a sua insegurança básica -, manifestada no 
deslocamento agressivo contra grupos minoritários e/ou pouco 
poderosos.   

 

Conforme Adorno (2000, p.135), agrada pensar que a chance é tanto maior 

quanto menos se erra na infância, quanto melhor são tratadas as crianças. (...). 

Ainda neste ensaio, o autor elucida que um “esquema sempre confirmado na 

história das perseguições é o de que a violência contra os fracos se dirige 

principalmente contra os que são considerados socialmente fracos” (ibid, idem, 

p.122). 

O Brasil por mais de três séculos, foi um país mantido pelo sistema 

escravista, e o último a abolir a escravidão. Estas desprezíveis características da 

formação histórica da nação brasileira inscreveram suas marcas na memória e 

vivências da população negra. A esta população foi atribuída a culpa e 
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responsabilidade pela sua escravização e também pelas condições 

socioeconômicas em que atualmente vivem na sociedade brasileira44.  

A invenção de diversos mecanismos para fortalecer e manter a visão do 

negro como um ser inferior emerge com firmes propósitos, especialmente, no fim 

do sistema escravista, pois o negro, “poderia querer alçar vôo em direção aos 

lugares dos brancos, poderia acreditar em sua cidadania e exigir direitos iguais, 

poderia crer que, de fato, era livre” (SANTOS, 2005 p.130). Nesse sentido, os 

anos de escravização confundem-se com a edificação do preconceito que tem 

sido uma muralha para positivação da identidade negra45. 

Na Escola falar de preconceito e discriminação é também ouvir a voz das 

crianças que sofrem cotidianamente com a sua diferença, aqui tratando das 

crianças negras quilombolas, vítimas de um preconceito racial perverso e 

paradoxal, que sempre sugere o abandono, a negação daquilo que realmente 

são. Trata-se de um preconceito que a escola pensa/diz não existir, mas essas 

crianças revelam a face mais dolorosa e aniquiladora de diversas formas de 

manifestações do preconceito, discriminação, racismo e intolerância em relação 

a sua pertença. Entendendo como Silva (2001)46 que a discriminação consiste 

na manifestação comportamental do preconceito, ou seja, é a materialização da 

                                                 
44 O estudo desenvolvido em 2001pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sob o 
título Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 1990, de 
autoria de Ricardo Henriques, mostra a existência de forma recorrente e estável, das 
desigualdade entre brancos e negros: Com os negros sempre em desvantagem. Mas além de se 
registrarem importantes diferenças nos vários recortes propostos, essas diferenças são de 
magnitude relevante. Mais do que isso, são estáveis ao longo da década, resistindo, inclusive, às 
melhorias observadas na maioria das condições de vida do país.  
 
45 O entendimento de identidade negra adotado aqui, é o mesmo defendido por Gomes (2004, p. 
09), que diz: Entendo a identidade negra como uma construção social, histórica e cultural repleta 
de densidade, de conflitos e de diálogos. Ela implica a construção do olhar de um grupo 
étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/raciais sobre si mesmos, a 
partir da relação com o outro. Um olhar que, quando confrontado com o outro, volta-se sobre si 
mesmo, pois só outro interpela a nossa própria identidade. A identidade negra é também uma 
construção política. Por isso, ela não pode ser vista de forma idealizada ou romantizada.  
Significa que, no contexto das relações de poder e dominação vividas historicamente pelos 
negros, no Brasil e na [Diáspora], a construção de elos simbólicos vinculados à matriz cultural 
africana tornou-se um imperativo na trajetória de vida e política dos/as negros/as brasileiros/as. 
 
46 SILVA, M.A. Formação de educadores/as para o combate ao racismo: mais uma tarefa 
essencial. In: CAVALHEIRO, E. (org). Racismo e anti-racismo na educação: repensando 
nossa escola. São Paulo: Summus, 2001. 
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crença racista em atitudes que efetivamente limitam ou impedem o 

desenvolvimento humano pleno daqueles indivíduos que pertencem a grupo 

minoritário, auxiliando na manutenção dos privilégios do grupo maior. Nesse 

momento, apresentam-se as vozes que falam sobre e de si, no espaço escolar.  

A seguir, duas falas referentes a forma de tratamento por parte das 

professoras: 

 

Sim, aqui todos nós somos bem tratados. Ninguém é tratado diferente. [sobre quem é 

mais elogiado?], com certeza as crianças brancas são mais elogiadas [por quê?] A 

professora elogia a gente também, mas é diferente. [Diferente como?] Ah, ela elogia se 

a lição está certa, [e as outras o elogio não é pra lição certa?] é, mas sempre ela diz, 

que maravilha que menina/o inteligente, lindo/a da professora. Bem. Gosto da 

professora, porque ela é legal.  

 
Sim, todo mundo é tratado do mesmo jeito. [sobre quem é mais elogiado?], elogios são 

mais pra brancas, [por quê?] porque sempre fazem tudo certinho. Bem. Gosto. [chamar 

atenção?] Da gente, porque a gente sempre erra mais nas provas. Eu converso bem 

pouco, por que a professora não gosta que converse.  

 

Na primeira fala observa-se a afirmação de um tratamento igual para 

todos “ninguém é tratado diferente”, porém quando a pesquisadora pergunta  

quem é mais elogiado pela professora, logo transparece a desigualdade numa 

afirmação contundente, “com certeza as crianças brancas são mais elogiadas’’, 

entretanto, ressalta que elas também são elogiadas, “mas é diferente, ela elogia 

se a lição está certa”, ou seja a criança percebe a diferença nos adjetivos 

utilizados para elogiá-las, pois elas não são elogiadas nos seus atributos 

pessoais, mas sim, enquanto alunos/as que conseguiram desempenhar os 

exercícios propostos de maneira satisfatória, enquanto, para as crianças 

brancas parece que além do elogio ao exercício, elas também são elogiadas nos 

seus atributos pessoais.47   

                                                 
47 Uns valem pelo que são, outros não valem pelo que são. Para maiores reflexões vale assistir o 
Documentário intitulado, Quanto vale ou é por quilo? 
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Na segunda fala evidencio o que já foi dito na primeira “sim todo mundo é 

tratado do mesmo jeito”, novamente quando a pesquisadora pergunta sobre os 

elogios aparece a afirmação de que os “elogios são mais pra crianças brancas’’ 

e isto é justificado pelo fato de “sempre fazerem tudo certinho’’. Provavelmente é 

menos dolorosa a racionalização, inconsciente, do que admitir que a diferença 

esteja no ser e não na performance (BAIBICH-FARIA; SOARES, 2008). O 

número de acertos nas provas de forma não satisfatória é uma justificativa para 

o fato das professoras chamarem mais sua atenção, admitindo ao final que 

“conversa bem pouco, por que a professora não gosta que converse’’. Ambas as 

crianças afirmam que são bem tratadas pelas professoras e que gostam de suas 

professoras. A criança que não se percebe como tendo direitos iguais, tende a 

normalizar a injustiça do Outro em relação a si. Gostar, sem ressalvas, da 

professora que não a trata como igual é um sintoma deste fenômeno.  

A seguir mais duas falas, ambas referentes a forma de tratamento das 

professoras: 

 

Todas são bem tratadas. Todas são elogiadas. É diferente, mas é elogio também. Para 

as crianças brancas ela fala que tem cabelos bonitos, são inteligentes, para nós está 

ótimo, muito bem.   

 

Sim, ninguém é tratado diferente. Os elogios geralmente são para os alunos brancos, 

porque eles têm as melhores roupas. Bem. Gosto. A professora de matemática é que 

mais abraça e beija os mais moreninhos, principalmente as gurias.  

 

Nesta fala como nas demais aparece o tratamento igualitário, “sim, 

ninguém é tratado diferente”. No que se refere aos elogios, diz que “todas são 

elogiadas’’, quando a pesquisadora pergunta se as palavras utilizadas para 

elogiar são as mesmas ou são diferentes, “é diferente”, mas isso parece não 

importar muito, pois ainda que diferente é “elogio também”. É possível perceber 

que o elogio para as crianças brancas remete mais a características ligadas a 
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inteligência e a beleza, ou seja, vai além do elogio para as atividades 

desenvolvidas com sucesso, “para as crianças brancas ela fala que têm cabelos 

bonitos, são inteligentes, para nós esta ótimo, muito bem’’. “Melhor o menos 

injusto do que a inexistência total pareceria ser a lógica afetiva subjacente que 

analisa “economicamente” o balanço emocional”. (BAIBICH-FARIA; SOARES, 

2008). 

Na segunda fala ocorre a repetição do que vem sendo dito até agora 

sobre o tratamento das professoras “ninguém é tratado diferente”. Na percepção 

dessa criança os elogios estão vinculados ao tipo de roupas que vestem, que 

são diferente das roupas vestidas pelas crianças brancas, cujas “roupas são as 

melhores’’. Também é interessante notar que essa criança sublinha o carinho e 

afeto da professora de matemática, quando diz “que a professora de matemática 

é a que mais abraça e beija os mais moreninhos, principalmente as gurias”. Isto 

corrobora o que a referida professora havia falado quando perguntou sobre o 

tema da pesquisa. O que esta criança diz constitui-se no que a professora define 

como tentativa de positivar a identidade dessas crianças. Mas é uma tentativa 

que não fica somente no plano do abstrato, é levada para a concretude, e as 

crianças percebem a importância dessa atitude e o quanto é significativa para 

suas vidas 48.  

Em relação aos elogios o que encontro é semelhante ao que Cavaleiro 

(2001, p.75) nomeou de “elogio à criança e elogio à tarefa”, todas são elogiadas, 

porém para umas as chances são bem mais escassas, ou quando aparecem é 

por parte de unicamente uma professora. É a partir dos elogios que se faz 

possível entender que aparentemente todas são tratadas da mesma forma, 

entretanto, umas são elogiadas duplamente, tanto pela atividade corretamente 

efetuada quanto por seus atributos pessoais. A seguir, mais duas falas ainda 

sobre a forma de tratamento das professoras:   

                                                 
48 Há um comentário de Paulo Mendes Campos sobre o Livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, 
citado em aula pela Profa. Tânia Baibich-Faria que diz mais ou menos assim: Vidas Secas 
porque lhes esturricou a miséria mas que desabrocharão à primeira chuva. Estes beijos da 
professora de matemática os senti, como chuva reafirmando que o solo das crianças pode e é 
também fértil. 
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Não são tratadas da mesma forma. Se for diferente é tratado diferente. Diferente nos 

cabelos, na cor. Me chamam de cabelo ruim, de “assolan”49, nem precisa contar para 

professoras elas vêem e não fazem nada.50  

 

Todos são tratados da mesma forma. [sobre elogios?] [silêncio longo], não presto 

atenção nisso. 

 

A primeira fala foge a regra, no que se refere ao tratamento igualitário, e 

sinaliza a coragem de assumir a existência de uma outra forma de tratamento, é 

a única que vai na contra-mão do que é dito pelas demais crianças quando 

pontua que “não são tratados da mesma forma. Se for diferente é tratado 

diferente’’, portanto, percebe-se que parece haver um marcador que estabelece 

a fronteira dos “iguais” e dos “diferentes”,  bem entendido, que esse marcador, é  

aquele que está diretamente conectado aos traços fenotípicos das crianças, pois 

quando pergunto diferente em que ou em relação a quem, ela me responde 

“diferente nos cabelos, na cor’’. Assim, é possível inferir que há um modelo de 

cor e cabelo valorizado e acolhido pela Escola, diga-se de passagem, que esse 

modelo se encontra cristalizado na sociedade, e adentra como não poderia 

deixar de ser, o espaço escolar.   

Na mesma fala aparecem os apelidos ditos na presença da professora, e 

talvez seja a atitude da professora diante desses apelidos pejorativos que leva a 

criança a perceber que se a professora não intervém é porque concorda, logo, 

ela também lhes trata como um “diferente inferior”. Como no entender de 

Cavalheiro (2000, p.10) “o silêncio do professor facilita novas ocorrências, 

reforçando inadvertidamente a legitimidade de procedimentos preconceituosos e 

discriminatórios no espaço escolar, e com base neste, para outros âmbitos 

sociais”. O apelido refere -se aos cabelos nesse caso, em outros à cor da pele, 

conforme Gomes (2003, p.148) 
                                                 
49 Esponja de asso, utilizada para limpeza dos utensílios domésticos.  
 
50 A atitude espectadora da Escola perante a violência da discriminação naturalizada para quem 
não é vítima dela, aqui denunciada pela criança, é uma das importantes estratégias da 
“banalização do mal” (ARENDT, 1998).  
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O cabelo transformado pela cultura como o sinal mais evidente da 
diferença social – o que demonstra o seu inegável valor simbólico 
– soma-se à cor para reforçar ideologias racistas. Nesse processo 
as cores “brancas” e “pretas” são tomadas como representantes 
de uma divisão fundamental do valor humano – “superioridade” 
“inferioridade”. As diferenças em relação ao valor estético 
“bonito/feio” – passam a ter um conteúdo político e ideológico e 
são utilizadas pelos racistas para dividir o mundo em partes 
opostas no julgamento do valor do ser humano.  
 

A segunda fala é curta e não foge à regra, ou seja, “todas são tratadas da 

mesma forma’’, quando tento conversar sobre os elogios, ela permanece em 

silêncio por vários minutos, e ao final responde que “não presto atenção nisso”. 

Outra forma de defesa é a negação, aqui caracterizada por um não fixar, não 

atentar, e, assim, um transformar o concreto em não existente. “Aqui, também é 

possível verificar certo “cálculo de economia afetiva”, na medida em que o falar 

sobre a dor representa ou a intensificação da mesma (“cutucar na ferida”) ou o 

perigo de denunciar, mediante o reconhecimento,  algo que não se deseja que 

seja percebido51. Sofrer a dor sem reconhecê-la para si ou para o Outro parece 

ser atitude mais prudente. Trata-se, enfim, de uma atitude de defesa, mais uma, 

o que se denota a enormidade do ataque vivenciado ou passível de ocorrer”. 

(BAIBICH-FARIA; SOARES, 2008). 

Analisando a relação professor/aluno Leite (1986, p. 42) salienta que 

 

Poucos alunos conseguem ser percebidos, ou poucos 
conseguem identificar-se através do professor: deste não 
recebem de volta a própria imagem, a fim de que possam saber 
quem e como são. Esse problema não seria, talvez, tão 
pernicioso se os professores conseguissem manter uma atitude 
de neutralidade diante dos alunos, sem manifestar preferências 
ou antipatias. (...) E essa relação afetiva, geralmente 
inconsciente, marca seus alunos.    
 
 

                                                 
51 Na natureza, segundo a veterinária Taís Rocha, Professora Mestre do Hospital Universitário 
da Universidade Tuiuti, são os gatos que mais escondem a dor e o mal-estar para não 
parecerem frágeis e suscetíveis a ataques de predadores. Quando chegam a parecer doentes, já 
estão, em geral, bem doentes, isto é, já não é mais possível esconder. 
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É comum a identificação de maneira mais fácil com aquilo que é familiar, 

e ao olhar para o outro, tentar buscar aquilo que é “normal”, porém esta 

“normalidade” não é encontrada. Assim, percebe-se a diferença, mas para que 

ela se constitua enquanto tal precisa ser definida, precisa de um rótulo, que 

estampe “quem são e como são” e na confecção desse rótulo a professora esta 

diretamente envolvida, pois, ao manifestar que uns são “bonitos e inteligentes” 

diz de maneira sutil e implícita quem são os feios e atrasados. Agora apresento 

e analiso as falas das crianças no que concerne ao tratamento pelas outras 

crianças. A seguir, temos duas falas: 

 

Nós brincamos todos juntos, mas qualquer coisa chamam a gente por apelidos. Me 

chamam de macaco, urubu, eu fico muito triste. Uma vez eu fui quase chorando contar 

para professora, mas ela não fez nada, disse que ele só estava brincando comigo e que 

o apelido não era de verdade. 

 

São. [todas são tratadas da mesma forma pelas demais]. [silêncio] Sim, eu mesma. Me 

chamam de assolan [apelido referente aos cabelos]. Já contei para professora pra 

diretora também, mas elas não fizeram nada.  

 

A primeira fala, diz que “qualquer coisa chamam a gente por apelido’’ esta 

criança revela que na brincadeira se houver algo que desagrade às crianças do 

grupo dos “mais iguais que os outros”, essas apelam para armas que não ferem 

fisicamente, mas são potentes o suficiente para imobilizar qualquer possibilidade 

de reação da criança vítima. Esses apelidos funcionam como verdadeiros 

“anestésicos”, impedindo a reação da criança, visto que, a essa altura ela já não 

se vê com os seus olhos, mas com os olhos daqueles que “irmãos entre si”, o 

discriminam, alijando-o e perseguindo-o. “Uma vez eu fui quase chorando contar 

para professora, mas ela não fez nada, disse que ele só estava brincando 

comigo e que o apelido  não era  de verdade”. Quantas crianças negras passam 

por essa mesma situação no espaço escolar? Não há como precisar um 

número, mas com certeza são muitas, mudam-se os cenários, mas os 
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personagens e suas maquiagens parecem ser os mesmos, bem como, os 

papéis desempenhados por cada um.  É importante observar, que a sua 

revelação sobre atitude da professora diante dos apelidos é confirmada pela 

própria professora, “também dizemos que elas não devem dar importância pra 

os apelidos, que eles não são verdadeiros”, lendo por outro ângulo, é o mesmo 

que ensinar essa criança a não reagir, ouvir calada e permanecer calada, se 

manter firme e sozinha na sua dor.   

Na segunda fala, a criança diz que todas são tratadas da mesma forma, 

mas talvez, o seu entendimento e das demais crianças entrevistadas acerca de 

um tratamento igual por parte das outras crianças, seja, o tratamento 

discriminatório. Quando pergunto se já viu alguém chamar outra criança por 

apelidos, ela permanece em silêncio por vários minutos, e depois responde que 

sim, e que ela própria, foi apelidada de “assolan” em referência aos cabelos. A 

ausência de atitude por parte da professora, é o indicativo da banalização da 

violência, da discriminação. A seguir, mais duas falas: 

 

Tirando os apelidos e as piadinhas, são. Se erras alguma coisa, nas brincadeiras 

mesmo, já dizem: -  tinha que ser o pretinho básico52 para errar, eu acho que quem 

mais discrimina são os próprios pretos, mas os brancos também. 

 
 Não. [não são tratadas do mesmo jeito]. Há uma separação dentro da sala de aula, 

elas [crianças brancas] não dizem que não aceitam fazer trabalho de dupla, mas dá pra 

sentir que elas não querem.  

 

                                                 
52 A expressão “pretinho básico” resulta da moda e do consumo, significando, nesta área, um 
vestido preto, sem maiores enfeites, que sirva para qualquer situação. É, portanto, nesta 
condição, um tipo de “clássico imprescindível”, um coringa. Note-se que vem aqui, de 
empréstimo, para falar de algo extremamente doloroso e injusto sem qualquer sombra de 
vergonha da parte de quem utiliza a expressão. A naturalização do privilégio branco, a 
banalização da injustiça e o espraiamento do capitalismo selvagem, invadem, sem-cerimônia, a 
humanidade dos vitimados, desumanizando-os. Coringas para a perseguição, nisto são 
transformadas cada uma das todas crianças negras. (BAIBICH-FARIA, 2008, orientação, não 
publicada).  
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Na primeira fala observa-se que o tratamento seria igualitário, se não 

fossem os apelidos e as piadinhas. O horário das brincadeiras, o qual deveria 

ser caracterizado pela alegria, pela diversão, e harmonia, é marcado por 

momentos tristes para muitas crianças negras, principalmente, quando os 

ataques procedem dos membros do próprio grupo perseguido. Mais uma vez o 

conteúdo dessa fala revela a manifestação do Auto-ódio, caracterizado pelo 

desejo de se livrar do grupo, atacando-o, visto que, “a agressão não pode se 

dirigir-se para o mais forte (no caso, a maioria que o discrimina) volta-se  (...), 

contra o próprio grupo da pessoa e contra ela mesma” (BAIBICH, 2001, p.104).  

A segunda fala diz que o tratamento pelas outras crianças não é 

igualitário. Também revela que dentro da sala de aula há uma separação, ainda 

que, disfarçada, no entanto, é possível de ser percebida, ou seja, é uma forma 

de segregação sutil atrelada a um “racismo difuso”, que conforme Borges 

Pereira (2001, p. 175) 

  

Ora se manifesta, ora não; ora se manifesta de uma forma, ora de 
outra; quase sempre obedece a um código moral, que decalcada 
em subterfúgios, procura negar a existência do próprio racismo. 
(...) Código das ambigüidades que impede as vítimas do racismo 
de se situarem perante o fenômeno e de medirem o alcance de 
seus anseios ou exigências. Ele é simplesmente desorientador. 

 
É nesse sentido que a luta e o combate contra o racismo e o preconceito 

entendidos como fenômenos que desembocam, inevitavelmente, na humilhação 

e no desprezo dos sujeitos vítimas, parecem não constituir agenda da Escola, 

visto que, são dissimulados e sutis. Na concepção de Wiesel (2000, p. 18) ‘‘o 

racismo sobreviveu e sobreviveu, e sobrevive, a qualquer objeção, é porque se 

apóia em uma intolerância selvagem, uma intolerância imbecil que escapa a 

qualquer crítica”, é imbecil a ponto de deixar o pensamento desarmado diante de 

tamanha imbecilidade. Em relação ao racismo brasileiro, Munanga (1996, p.215) 

assevera que ele “age sem demonstrar sua rigidez, não aparece à luz; é 

ambíguo, meloso, pegajoso, mas, altamente eficiente em seus objetivos”.   

  Percebo em todas as falas que os apelidos carregam uma carga 

preconceituosa de conotação racial, que faz a criança negra sempre lembrar da 
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sua pertença, mas de maneira constrangedora, gerando um profundo sofrimento 

e a dor por serem o que são. Estas crianças buscam numa tentativa 

desesperada de defesa aniquilar sua identidade tanto individual, quanto grupal, 

e os traços fenotípicos que as constituem, ou seja, passam a acreditar que 

aquilo que dizem sobre seu modo de ser, é uma verdade, e o que é pior, a 

incorporar e identificar-se com essas “verdades”. 

Constatei que a criança vítima é estimulada a não reagir diante dos 

apelidos racistas, é orientada a fingir que eles não existiram. Para a criança que 

discrimina nada acontece, sua atitude não é problematizada e nem explicada de 

maneira que reflita sobre o que fez. Sua atitude é considerada uma 

“brincadeira”, portanto, poderá repeti-la. A atitude da professora é o indício de 

uma não responsabilização perante essa situação e para a criança discriminada 

é o indício que ela está sozinha, que não há ninguém ali para defendê-la, às 

vezes já não recorre à professora, pois sabe que nada será feito a seu favor.  

O silêncio diante dessas manifestações explícitas de preconceito, racismo 

e discriminação contribui para manter e reforçar o sentimento de inferioridade e 

baixa auto-estima das crianças negras. Assim, entendo como Cavalheiro (2000, 

p.100) que ao silenciar, a escola grita inferioridade, desrespeito e desprezo. 

Neste espaço, a vergonha de hoje somada à de ontem e, muito provavelmente, 

à de amanhã leva a criança negra a represar suas emoções conter seus gestos 

e falas. Os apelidos pejorativos em relação às crianças negras não são vistos 

como empecilhos para sua construção identitária, “o orgulho da raça deve 

começar por elas’’, mas como ter orgulho da pertença, se ela lhes destina 

constante sofrimento e constrangimento. Ainda no se refere aos apelidos, é 

possível evidenciar que as crianças vítimas passam a atribuir esses apelidos 

àquelas que pertencem ao mesmo grupo, ao grupo minoria. Portanto, há uma 

identificação e valoração com os sentimentos e atitudes daqueles que 

discriminam, fruto de um desejo inconsciente de tornar-se um igual, isto é, fugir 

do grupo cuja pertença lhe ancora a um destino de sofrimento e dor. 

Considero importante apresentar na íntegra as lembranças da infância na 

Escola de uma criança branca, hoje um jornalista e escritor. Refiro-me a Marcos 
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Frenette (2000) que em seu livro Preto no Branco: a importância da cor da pele 

escreve sobre sentimentos e sofrimentos das pessoas-brancas e negras-, o que 

ele conta é usado aqui como uma forma, não somente para confirmar, mas 

também, de ilustrar que aquilo que as crianças negras revelaram faz sentido. 

Essa história é relevante à medida que expõe com muita coragem, emoção e 

contundência que o preconceito, o racismo e a discriminação são fenômenos 

que habitam os lares e a Escola, e principalmente, por ser o olhar de quem foi 

um Outro, e hoje, é um alguém que se mostra indignado, envolvido e 

comprometido de maneira crítica com as questões raciais. O capítulo no qual 

narra a sua história enquanto uma criança branca em relação às crianças negras 

é chamado de “A pequena matilha”.  

 

(...) Criança ainda, já me ensinavam a louvar a monotonia da 
brancura, enquanto ia confundindo a pele escura com ausência 
de dignidade e bravura. Durante os anos de minha primeira 
infância, muito antes de atingir uma idade em que pudesse pelo 
menos vislumbrar as possibilidades da razão, fui incentivado a 
utilizar minha cor como uma muleta para me firmar como pessoa. 
Aprendi que o menino negro que vinha – tomado por um 
entusiasmo indiferenciado do meu – particular das brincadeiras 
que preenchiam os longos dias de nossa infância não era um 
igual: ele era um preto. E nessa constatação residiam o alfa e o 
ômega da nossa discriminação. Não tínhamos nada mais a dizer 
dos negros a não ser que eram negros. Com essa maneira ao 
mesmo tempo inocente e perversa, mostrávamos que já se 
desenvolvia em nós um sentimento especial para a propagação 
da intolerância: o ódio à diferença. Sim, ainda éramos crianças, 
mas desde sempre receptivos a todo comportamento infame que 
pudéssemos aprender. E uma das coisas mais perniciosas que 
me ensinaram em meu curso básico de racismo foi a de manter 
uma distância física e espiritual da pele negra, pois ao menor 
toque poderia ser vítima de uma comunhão fantástica, que me 
modificaria para sempre. Eu me tornaria ‘’um deles’’, me diziam. 
Na esteira dessa irracionalidade, fui desenvolvendo uma limitação 
mental que me impedia de ver em meus colegas negros algo que 
fosse além da cor de suas epidermes. Assim, ao mesmo tempo 
em que me tornava prisioneiro de minha própria mediocridade, a 
qual era diariamente insuflada pelos adultos que deveriam estar 
me educando para a paz e para a solidariedade , forçava as 
crianças negras à minha volta a se aprisionarem em um 
mundo de incompreensão. Um mundo povoado por crianças 
inacreditavelmente sádicas, futuras herdeiras de um universo 
adulto cruelmente infantil. Mas o interessante é que nunca estava 
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sozinho em meus singelos atentados. Agíamos sempre em 
bandos. Crianças que éramos, também éramos anões morais. E 
a crueldade que exercitávamos nos trazia um reconfo rtante 
sentimento de superioridade. Era um alívio meio torpe poder 
olhar para nossas peles brancas, que víamos como futuros 
passaportes informais para as coisas boas do mundo. Era uma 
contida felicidade por não ser negro. Um júbilo ordinário por 
nunca correr o risco de - por um instante que fosse, e como que 
por efeito de um estranho mimetismo - sumir das vistas dos 
colegas numa noite escura em que se brincava de pega-pega, só 
a parte branca dos olhos escapando do breu... E como nos 
divertíamos quando esse mimetismo ocorria! 
Gostávamos de ter sempre um pretinho por perto para  nos 
sentirmos melhor que ele. À moda das matilhas  - pequenos 
monumentos que éramos à mentalidade de horda que suplanta a 
individualidade e a coragem -, apreciávamos a visão de uma 
presa inferiorizada. Mais de uma vez, em minha duvidosa 
inocência infantil, fiquei contente em perceber que tinha ferido 
a auto-estima de uma criança negra. Inconscientemente, 
mostrava aos adultos que me cercavam como estava aprendendo 
direitinho a arte da discriminação. A arte que eles dominavam 
com perfeição, e que se esforçavam magnificamente em passá-la 
a contento para suas crianças. Hoje, quando encontro meus 
antigos colegas de infância, concluo que até a mediocridade tem 
suas áreas de competência. Ao vê-los todos racistas -alguns 
assumidos, outros enrustidos, mas todos perfeitamente 
identificáveis em suas falas e atitudes -, percebo que foram muito 
bem educados pelas pessoas responsáveis pelo bom andamento 
de nossas infâncias. Dos que compunham nossa pequena e 
ingênua matilha, fui o único que escapou de uma vida marcada 
por um recorrente preconceito. Mas reconheço que foi uma 
escapada acidental. Não tive muito mérito nisso; tive apenas mais 
sorte. (p. 21-23) [grifos meus]. 

 

Nessa história, é possível perceber que a educação familiar está diretamente 

implicada na manutenção e proliferação do preconceito, portanto, a tarefa de 

combater e na medida do possível estirpar o preconceito não pode ficar somente 

nos limites da Escola, mas sim, chegar até os diversos lares, pois é no círculo de 

uma vivência comum, de uma visão de mundo particular-compartilhada, onde se 

recebem os primeiros ensinamentos da vida, e é baseado nesses ensinamentos 

que se inicia a vida em sociedade, isto é, a interação com indivíduos que não 

fazem parte do nosso círculo familiar. Assim, os valores familiares são refletidos 

nas atitudes das crianças, portanto, elas não aprendem sozinhas a “arte da 

discriminação”.   
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Nesse momento, apresento a concepção sobre preconceito e 

discriminação no espaço escolar, nas falas da diretora, vice-diretora e 

professora das séries iniciais. 

Inicialmente todas afirmam que na Escola não existe preconceito e 

discriminação em relação às crianças negras quilombolas tanto por parte das 

professoras quanto por parte das outras crianças. Sugeriram que essa questão 

fosse retirada da entrevista, alegando que não havia “por que” perguntar sobre 

algo que não existe. Na fala da diretora é possível evidenciar que a culpa de ser 

discriminado na Escola é das próprias crianças, quando diz: 

 

Elas próprias se discriminam, eu não sei porque, pois nem conheceram os parentes que 

viveram na época da escravidão. O orgulho da raça deve começar por elas.  

 

 No discurso da diretora transparece o que Cavalheiro (2000, p.67) 

nomeia de “o olhar que transforma vítimas em culpadas”, “elas próprias se 

discriminam”. Olhando por outro prisma, a rejeição aos iguais é uma 

manifestação do sentimento de Auto-ódio, desencadeando o processo de  

“defesa-ataque”, pois, “a dinâmica do Auto-ódio nutre uma relação direta com o 

sentimento do indivíduo de que a pertença lhe ancora o destino, impedindo-o de 

alcançar, com liberdade, objetivos próprios” (BAIBICH, 2001, p.120).  

No entender da diretora são as crianças que devem forjar os próprios 

mecanismo de orgulho a pertença, ao seu ver, isso é um processo natural, visto 

que ignora  o sofrimento dessas crianças diante da  inferioridade que lhes é 

imputada pelos Outros. Também parece que a Escola não tem nada a ver com 

as representações e saberes veiculados pelas práticas pedagógicas que 

concorrem para manter uma suposta inferiorização das crianças negras. Nesse 

sentido, “a escola tem se mostrado omissa quanto ao dever de reconhecer 

positivamente  a criança  negra” (CAVALHEIRO, 2000, p.101). 

A vice-diretora pontua que o fato dessas crianças não terem conhecido os 

parentes que foram escravizados não significa que elas não saibam sobre a 

história triste e sofrida de seus antepassados. Porém, diz que: 



 113 

Na escola todas são tratados de forma igual, a gente tem um cuidado muito grande 

quando acontece alguma coisa que parece estar relacionada a uma atitude 

preconceituosa por parte das outras crianças (brancas), pois fico com medo de falar 

alguma coisa que possa magoá-los ainda mais. Então procuramos contornar a situação 

elogiando elas e a raça, também dizemos que elas não devem dar importância pra os 

apelidos, que eles não são verdadeiros.  

 

A concepção de tratamento igualitário é repetida, parece um lema, a ser 

cumprido. É interessante notar que instantes anteriores, havia uma afirmação 

contundente sobre a inexistência do preconceito no espaço escolar, no entanto, 

na fala da vice-diretora ela sinaliza que há atitudes que “parecem” estar 

relacionadas ao preconceito. Isso se torna mais evidente quando se refere aos 

apelidos com muita naturalidade, vistos como “normais para faixa etária em que 

estão”. Portanto não há uma preocupação no sentido de combater, de 

desconstruir esses apelidos preconceituosos e sim, “um apaziguamento do 

conflito do que de modificação” (BAIBICH, 2002, p.126). Quando a vice-diretora 

diz “que elas não devem dar importância para os apelidos que eles não são 

verdadeiros” corrobora o que uma das crianças salientou sobre a forma de 

tratamento na Escola, explicitando a atitude das professoras em face a uma 

situação humilhante e constrangedora: os apelidos.  

A fala mais expressiva foi a da professora das séries iniciais, pois 

manifesta um preconceito explícito em relação às crianças negras quilombolas, 

quando digo que são elas os sujeitos da pesquisa:  

 

Com essas crianças acho que não vais conseguir muitas informações, elas quase não 

abrem a boca, e além do mais são muito atrasadas.  

 

A sugestão da professora foi que realizasse a pesquisa com outras 

crianças, sua intenção era ajudar a pesquisadora, pensado na questão da 

agilidade. Porque será que essas crianças estão quase sempre em silêncio? O 

silêncio, talvez, como uma forma de proteção ao sofrimento, elas vão se 
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anulando, vão interiorizando a inferiorização que lhes é atribuída. Conforme 

Munanga (2000, p.14) “na maioria das vezes os professores não estão 

preparados para lidar com as diferenças e muitos deles se mostram 

predispostos a não esperar o melhor resultado do estudante negro e pobre”.  

Podemos, no caso em questão neste estudo, inferir que a negação das 

professoras da realidade do preconceito - à medida que não o detectarem, ainda 

que possa ser interpretada como uma forma de defesa perante o sofrimento e a 

dor – promova ao final, uma conseqüência de ataque “auto sócio-imume”, pois 

que ataca também direta e indiretamente, as novas gerações de negros, visto 

que não os capacita a reconhecer e lutar contra ele. (BAIBICH-FARIA, 2008, 

conversa informal). 

Baibich (2002) em seu artigo Os Flintstones e o preconceito na Escola 

com base nas análises do trabalho empírico chama atenção para o fato de que a 

Escola, mesmo aquela que busca a convivência pacífica entre os diferentes, se 

depara “com a grande e aparentemente intransponível barreira da negação que, 

deliberadamente ou não, promove a manutenção do estado de preconceito bem 

como da geração de indivíduos preconceituosos” (p.111). Nesse sentido, a 

capacidade que a sociedade e também a Escola, tem de assinalar a não 

existência do preconceito, sendo que,  em muitos casos o não-existir configura 

uma estratégia para não trazer a tona esse fenômeno tão complexo, que se 

sabe existir, mas impera a crença de que admitir sua existência significa 

estimular sua proliferação, mas principalmente, por contrariar a idéia de que 

vivemos num país de democracia racial. Ainda de acordo com Munanga (1996, 

p.213) 

 

o preconceito é um dado universal; ele não é natural, é cultural, e 
todas as culturas são preconceituosas, incluindo a negra. Mas o 
problema do Brasil é que ninguém quer assumir abertamente 
esse preconceito, e quando ele se transforma em racismo 
enquanto ideologia que tem sua origem inventariada e conhecida, 
as coisas se complicam demais (...). Estamos num país onde 
certas coisas graves e importantes se praticam sem discurso, em 
silêncio, para não chamar atenção e não desencadear um 
processo de conscientização, ao contrário do que aconteceu nos 
países de racismo explícito.  
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 Também Borges, Medeiros e d’Adesky (2002) inferem que aceitar 

concepções falsas é um caminho mais fácil, pois, foge da reflexão, além do mais 

essas falsas concepções servem para naturalizar os privilégios, conforme os 

autores 

Os preconceitos fazem parte do nosso processo de socialização e 
é extremamente difícil erradicá-los do pensamento, pois a 
perspectiva crítica exige mais esforço do que a simples aceitação 
de idéias falsas, mas às quais estamos acostumados e que nos 
favorecem. Além disso, os preconceitos estão enraizados em 
todas as culturas, balizando as relações que cada uma delas 
estabelece com as outras e muitas vezes justificando o 
tratamento desigual e a discriminação de indivíduos e grupos. 
(p.53). 
 

E é essa atitude de negar, de esconder ou tentar camuflar o preconceito 

que obstaculiza o enfrentamento das suas diversas manifestações e da 

discriminação racial, pois dada sua inexistência, não há contra o que lutar. Tal 

opção é semelhante ao que Amaral (1988, p.20) chama de “postura de 

avestruz”, ou seja, “enfiamos a cabeça na areia para não ver o que não 

queremos”.  Ainda sobre a negação da ocorrência do preconceito, Baibich-Faria 

(2005)53 enfatiza que se trata de um fenômeno cruel, dado que invisível, cuja 

malignidade é severa, pois não tem rosto para ser identificado. É forte, profundo 

e persistente, o bastante para aprisionar, excluir, explorar e amputar vidas. Suas 

formas carecem de homogeneidade, indo da ignorância político-histórica à mera 

ingenuidade bem-intencionada, todas elas sendo igualmente danosas enquanto 

eliciadoras de injustiça social. 

Nesse contexto, considero relevante trazer uma breve reflexão sobre a 

cultura escolar tentando olhar para as im(possibilidades) das crianças negras 

quilombolas desenvolverem uma relação afirmativa e positiva em relação à 

pertença. Muitas lições ensinaram de maneira equivocada sobre a história do 

povo negro, sobre os motivos de escravizar os africanos e não os indígenas, 

entre outras lições que por meio da educação contribuíram para compor o 

imaginário social e a cultural da população brasileira. Portanto, a cultura escolar 

                                                 
53 Palestra proferida no 1º Fórum Municipal de Educação e Diversidade Étnico Racial de Curitiba. 
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pode favorecer a construção de uma identidade positiva e afirmativa, mas, 

também pode fornecer os mecanismos encarregados de fabricar os rótulos para 

marcar uma identidade como negada e inferior. Segundo Gomes (2005) o olhar 

lançado sobre o povo negro e sua cultura, no interior do espaço escolar, pode 

tanto valorizar identidades e diferenças, quanto pode estigmatizá-las, discriminá-

las, segregá-las e até mesmo negá-las. Entendo como Woodward (2000, p. 09) 

que a identidade é marcada pela diferença, entretanto a marcação dessa 

diferença torna-se problemática quando é sustentada pelos processos de 

segregação, discriminação, entre outros.   

 Compreendo que cultura e educação estão entrelaçadas, não há como 

pensar uma dissociada da outra no contexto educativo, ou seja, a reflexão de 

uma se encaminha para a outra e a cultura escolar, seleciona quais 

conhecimentos devem ser ensinados e como devem. De acordo com Forquin 

(1993, p.13-14), a justificativa fundamental para o empreendimento educativo  

 
é a responsabilidade de ter que transmitir e perpetuar a 
experiência humana considerada como cultura, isto é, não como 
a soma bruta (e aliás inimputável) de tudo o que pode ser vivido, 
pensado, produzido pelos homens desde o começo dos tempos, 
mas como aquilo que, ao longo dos tempos, pôde aceder a uma 
existência “pública”, virtualmente comunicável e memorável (...). 
Neste sentido, pode-se dizer perfeitamente que a cultura é o 
conteúdo substancial da educação sua fonte e sua justificação 
última: a educação não é nada fora da cultura e sem ela.   

 

Na concepção de Julia (2001, p.11) “a cultura escolar é como um conjunto 

de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar e um 

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos”. Partindo de outra concepção sobre a 

cultura escolar, Candau; Moreira (2003) entendem que ela apresenta uma visão 

monocultural que consiste numa problemática cada vez mais evidente “os 

outros”, “os diferentes” –“os de origem popular, os afrodescendentes, os 

rappers, os funkeiros etc.-, mesmo quando fracassam e são excluídos, ao 

penetrarem no universo escolar desestabilizam sua lógica e instalam uma outra 

realidade sociocultural”. Nesse sentido, parece que a Escola não esta preparada 
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para lidar com as diferenças, por isso, estabelece quem e o que pode circular 

por esse espaço, como um “igual”. Gomes (2001) questiona a ausência do olhar 

da Escola de forma positiva para a cultura de tradição africana, por que a Escola 

raramente reconhece a relação da cultura africana com música, a arte, a religião 

entre outros elementos culturais presente em nossa sociedade? Se esta relação 

adentrasse o espaço escolar não somente em datas comemorativas, a 

possibilidade dos alunos/as negros/as afirmarem a positividade de sua 

identidade e pertença seria um processo menos árduo54. 

Sobre os enfrentamentos nas relações entre diferentes indivíduos no 

interior da Escola, é Giroux (1999) quem afirma que: 

 

A marca da sociedade e de uma cultura dominante é impressa 
em uma variedade de práticas escolares, isto é, na linguagem 
oficial, nas regras da escola, nas relações sociais, na sala de 
aula, na seleção e apresentação do conhecimento escolar, na 
exclusão de capital cultural específico (p.94). 

 
Assim, a cultura escolar privilegia métodos pedagógicos que validam e 

legitimam a suposta supremacia da cultura européia, impedindo os sujeitos que  

compartilham valores culturais diferentes de encontrar os referenciais que 

contribuem para sua construção identitária. De acordo com Santomé (2003) a 

cultura é um dos caminhos pelos quais os sujeitos dão um sentido a sua vida, 

quando encontram ou expressam suas crenças, seus interesses, suas 

representações simbólicas, sendo portanto, possível dizer que cultura escolar e 

construção da identidade estão entrelaçadas. 

Nesse sentido, Santos (1996)55 nos instiga a pensar sobre o mapa 

cultural que vem orientado o espaço escolar, no qual a cultura eurocêntrica 

ocupa quase todo tamanho do mapa e só marginalmente, e sempre em função 

do espaço central, são desenhadas as demais culturas, como, indígenas, negras 

                                                 
54 Ler, Dissertação de Mestrado em Educação/UFPR, em fase final de elaboração de Claudemir 
Onasayo Figueiredo, sob orientação da Profa. Dra. Tânia Maria Baibich-Faria. 
    
55 SANTOS, B. de S. Para uma pedagogia do conflito. In: SILVA, H. da. et al (orgs). Novos 
mapas culturais, novas perspectivas educacionais . Porto Alegre: Sulina, 1996. 
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e culturas de minorias étnicas. A cartografia desse mapa evidencia uma linha 

fronteiriça bem demarcada, separando os “iguais” e os “diferentes”, 

considerando relevante para o alicerce identitário apenas o lugar dos “iguais”, 

isto é, os que estão posicionados no centro com características positivas e 

desejáveis.  

Assim, é urgente que a cultura escolar cartografe um novo mapa a partir 

dessa fronteira, pois ela não é o ponto onde algo termina, mas sim o ponto onde 

algo começa a se fazer presente Heidegger (apud Bhabha, 2001), e a entrada 

de conteúdos que possibilitem discutir e valorizar a história das diferentes 

matrizes culturais e raciais, - enfatizando aqui nesse estudo as matrizes culturais 

africanas/negras-, irá romper com essa linha demarcatória, iniciando uma nova 

relação entre as diversas culturas presentes no espaço.  

Nesta caminhada na luta e combate ao preconceito, a discriminação e a 

intolerância, fenômenos que perpassam os tecidos sócio culturais em diferentes 

tempos e espaços sempre seqüestrando o direito dos indivíduos serem o que 

são e quem são, considero de fundamental importância o conceito de “poder da 

imaginação”, desenvolvido por de Amóz Oz (2004) e que fala sobre a 

necessidade das pessoas desenvolverem o poder de imaginar-se no lugar do 

outro, a necessidade de imaginarmos uns aos outros, de nos deslocarmos para 

o lugar do outro, entende-se que é imperioso despertar esse sentimento no 

espaço escolar aliando mente e coração, como bem diz Baibich-Faria (2005) a 

atitude que me parece mais adequada  no sentido de que possamos aprimorar, 

nós educadores/as um pouco mais as armas do coração, das vísceras e do 

cérebro (equilibrada e concomitantemente) que nos habilitem a assumir atitudes 

pró-ativas para o combate ao preconceito, seja a de lançar novos olhares para 

dentro de nós mesmos e para nosso redor. [grifos da autora] 

É importante ressaltar, que a Escola embora reproduzindo muitas das 

desigualdades, dos preconceitos, das discriminações e intolerâncias que 

permeiam a nossa sociedade, é dialeticamente um espaço prenhe de 

capacidades de transformação da realidade da sociedade na qual esta inserida. 
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Além da necessidade da desmistificação da Democracia Racial cuja 

existência nos deforma, quiçá, como no dizer do poeta56, seja possível a 

contaminação coletiva que anuncie um novo padrão de justiça:  

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de 

outros galos. De um que apanhe esse grito e o lance a outro; (...) 

e de outros galos que com muitos outros galos, se cruzem os fios 

de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia 

tênue, vá se tecendo entre os galos.  

 

Nesse sentido, considero que a Escola como local de circulação das 

diversas e diferentes etnias deve fragilizar e desarmar situações que resultam 

com naturalidade na produção e proliferação do preconceito. Assim, é 

necessário e urgente que a Escola se envolva através de idéias e mecanismos 

concretos para o enfrentamento do preconceito, da discriminação e intolerância.  

A luta por uma Escola em que todos/as sejam respeitados/as em suas 

diferenças culturais/étnicas e que a educação seja inclusiva e plural, é um 

desafio e uma tarefa que envolve a todos nós educadores/as no que Williams 

chamou de ‘jornada da esperança’ em direção a ‘longa revolução’. Fazer menos, 

não nos envolvermos nesta tarefa, é ignorar a vida de milhões de estudantes 

[negros e aqueles pertencentes a minorias étnicas] (...) Não agir é permitir aos 

poderosos que vençam (...)  (APPLE, 1997, p.254). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 João Cabral de Melo Neto, Tecendo uma manhã. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: NÃO SER PARA SER 
 
 

Cada um de nós é uma península, metade ligada a terra firme, 
metade contemplando o oceano. Uma metade conectada à 
família, à cultura, ao país. A outra metade que deixem só 
contemplando o oceano. [...] A condição de península é a própria 
condição humana [...], em toda conexão humana, o que 
realmente temos é uma relação entre uma série de penínsulas. 
Nenhum deles [de nós] é uma ilha, assim como nenhum deles [de 
nós] pode fundir-se completamente com o outro. (OZ, 2004, p. 40)  

 
 

Esta Dissertação buscou investigar o que a Escola faz com a identidade 

das crianças negras quilombolas, considerando que essa identidade já se 

constitui como fragilizada, em seu ingresso na Escola, dadas as violências 

racistas da sociedade brasileira em geral enfrentadas ao longo de suas vidas. 

Como resultado da investigação, foi possível detectar manifestações do 

fenômeno do Auto-ódio, como uma reação de defesa desses sujeitos vítimas do 

preconceito, da discriminação, do racismo, da intolerância. Como referido em 

trabalho anterior (BAIBICH, 2001), ainda que constitua uma tentativa de defesa, 

o Auto-ódio, tal qual uma doença auto-imune, uma ferida identitária, promove, ao 

fim e ao cabo o ataque, o  esfacelamento identitário.  

Nesse sentido, as falas e o sentimento das crianças, em relação ao 

Quilombo, demonstram a necessidade, ora consciente, ora não,  de se “deslocar 

“para o lado do Outro sendo, portanto, a fuga para o território inimigo uma 

estratégia de defesa, visto que, ao se posicionar nesse território poderão saber 

se a pessoa com quem conversam é um Outro, ou é um mesmo57.  

Assim, as falas das crianças em relação ao Quilombo permitem identificar 

que a negação, o ocultamento, funcionam como uma forma de defesa que não 

se constitui num ataque a identidade individual, mas numa maneira de preservar 

os laços que os unem enquanto grupo “não é que eu me considero [quilombola] 

eu só não digo [assumir] que moro num quilombo”, ou seja, essa criança 

                                                 
57 O mesmo a que se refere este trabalho são aqueles/as que não pertencendo ao grupo oprimido se engajam 
no combate  as violências racistas em qualquer nível. Também constitui um mesmo aqueles/as que entre si 
compartilham e celebram as tradições e costumes do seu povo,  sabem quem são e o que representam aos 
olhos dos Outros.  
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percebe que o esconder, o não assumir para pessoas estranhas, é uma forma 

de manter a identidade, a despeito dos efeitos perversos que essa assunção 

poderá lhes causar.   

É pois, importante ressaltar que encontrar mecanismos para fugir do 

racismo e de atitudes discriminatórias não significa negar a pertença quilombola, 

mas sim, procurar formas de evitar o sofrimento que produz a discriminação. 

 Essa trajetória de esconder, de negar o que de fato os constitui enquanto 

coletividade, é o que Perez (1968) em seu livro La identidad reprimida ao 

estudar os conflitos que marcam a identidade judaica e negra, define como 

identidade reprimida “este aspecto da personalidade do negro ou do judeu que 

fica na sombra e que o mutila como homem na medida em que não pode 

desenvolver até o fim tudo o que potencialmente é” (p.09).  

O Quilombo que, paradoxalmente, nasce como resistência, mas 

permanece nas sombras, tem como necessidade vital desenvolver diversos 

mecanismos de disfarces; o apagamento de qualquer indício que possibilitasse 

aos Outros identificar aquele lugar como abrigo de escravos fugitivos58, portanto, 

o mimetismo foi/é uma forma concreta de sobrevivência do grupo, enquanto 

povo unido por uma mesma causa. Entretanto, esse mimetismo que outrora 

serviu como importante fator de proteção, transformou-se em fenômeno 

obstaculilzador tanto para a construção e afirmação identitária da nova geração, 

quanto para o orgulho de pertença, dado que, a intensidade da negação e do 

disfarçe de Outro é elevada a um grau máximo que se converte em ataque a si 

próprio e a identidade grupal. 

Nesse sentido, as falas das crianças sobre o Quilombo manifestam 

diferentes níveis e formas do fenômeno do Auto-ódio. A concepção do Quilombo 

esta imbricada naquilo que eles/as rejeitam e atacam constantemente, que é a 

                                                 
58 Não posso dizer ou afirmar que meus bisavós, fundadores do Quilombo, tinham noção de que 
estavam formando um Quilombo, mas há uma certeza, sabiam do que e porque estavam 
fugindo, a liberdade era o maior sonho, era o que os movia em meio a tempestades, frio e fome, 
era o que mantinha acesa a chama da vida.  Me permito assumir aqui, novamente na primeira 
pessoa, o orgulho de manter esta chama mediante a realização deste trabalho e dos que ainda 
estão por vir.    
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condição de pertença étnica - negro/a - e para aliviar o sofrimento de algo do 

qual não podem se livrar, nem esconder a ponto de tornar invisível, projetam 

essa condição para fora de si e para fora do lugar onde moram. Sim, eu moro no 

quilombo, mas é como se eu não morasse ali, quem mora no quilombo são as 

pessoas negras”, falas que expressam a manifestação do fenômeno de Auto-

ódio traduzido na auto-exclusão, na auto-rejeição. As crianças quando percebem 

que tanto a pertença étnica quanto a pertença ao Quilombo, são realidades que 

geram a rejeição e as atitudes discriminatórias dos Outros contra si, buscam 

romper e aniquilar os laços que permitem identificá-las com  essas mesmas 

realidades.  

Várias falas em relação ao Quilombo deixam transparecer um ódio pela 

condição de ser negro/a “dado um destino não escolhido e do qual há o desejo, 

consciente ou não, de escapar, na busca de um futuro que o livre desta conexão 

com o passado” (Baibich, 2001, p. 306). “Falam que o quilombo era o lugar dos 

escravos’’, portanto, a necessidade urgente de se desvincular de um passado 

que remete a humilhação, a dor, e que aos olhos dos Outros sentem que eles/as 

foram/são os culpados, dado, a sua condição étnica. Assim, inicia o processo de 

repressão da identidade em nível social, que implica diretamente na distorção da 

identidade em nível individual e grupal (Perez, 1968). 

Nesse sentido, a rejeição, o ódio visceral, que primeiro ataca ferozmente 

o grupo étnico e depois o Quilombo, por “representar uma associação de 

pessoas negras’’, paradoxalmente, contêm em si forças que transitam entre a 

negação e assunção identitária, que se mostra tímida, ressentida, sufocada, “eu 

não moro no quilombo’’, e, logo, “a gente sabe que mora num quilombo e que é 

negro”, portanto, existe um sentimento de repulsa acompanhado da afirmação 

de que sabem quem são, em suma, “não se trata de um não ser, mas de um não 

querer [poder] ser o que o que é” (BAIBICH, 2001, p.03).  

Os exemplos trazidos no início desta Dissertação, - o uso de Qboa no 

próprio corpo, o mel com leite nos cabelos - são atitudes fomentadas no espaço 

escolar, mediante o ataque sistemático e permanente, intencional ou não, que 

corroborando pela fragilidade identitária da criança vítima intensificam-se e 
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transformam-se em ataques que mutilam a personalidade. Nesse sentido, o 

sentimento de Auto-ódio constitui-se numa ferida na identidade, onde a vítima 

passa aceitar e se identificar com aquilo que os Outros dizem que ela é, sente a 

necessidade de eliminar partes que a constituem (como se fosse possível) na 

esperança de ser visto e aceito como um “igual”.  

Na Escola as falas das crianças no que se refere a auto-percepção 

estética expressam o profundo desejo se livrar de pedaços de si, - cor , cabelos -

o ataque, portanto, se dá no plano individual e traz em sua essência a 

desintegração, o esfacelamento, cujas partes se pudessem jogariam para 

sempre no lixo e colocando em seu lugar as partes desejadas, que lhes dariam o 

passaporte para uma vida sem sofrimentos emanados da cor e dos cabelos. 

Assim, seria uma pessoa com partes suas e partes de outras, representando, 

portanto, um mosaico étnico. É importante, ressaltar que o incômodo de serem 

quem são advêm tanto da fragilidade identitária, quanto dos efeitos nefastos da 

discriminação dos Outros, “se pudesse eu trocaria de cor e de cabelo, porque, 

nenhum colega meu, branco tem apelido de cor e nem de cabelos”. 

No que se refere a forma de tratamento e aos elogios na Escola afirmam 

que “todas são bem tratadas’’, “todas são elogiadas”, entretanto, nas falas é 

possível evidenciar que todas são bem tratadas, mas umas são mais bem 

tratadas que as outras, “é diferente, mas é elogio também, para as crianças 

brancas ela [professora] fala que tem cabelos bonitos, são inteligentes, para nos 

esta ótimo, muito bem”. Este fenômeno poderia ser denominado de 

naturalização da injustiça, forma pela qual a vítima, como mecanismo de defesa, 

quiçá para sofrer menos, preservando em parte sua condição narcísica 

considera o diferente sendo tratado como igual ainda que o perceba sendo 

tratado de forma diferente. Ressalte-se que o paradoxo só é visto pelo 

observador externo, dado que na lógica afetiva do sujeito vítima, cumpre papel 

de curativo da alma e para tal efeito deve permanecer como não existente 

(BAIBICH-FARIA; SOARES, 2008). 

Neste estudo considera-se que as causas que geram o sentimento de 

Auto-ódio, que vão do preconceito, do racismo, da discriminação, entre outras, a 
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fragilidade identitária, são resultantes de uma conjuntura histórica, social e 

cultural, portanto, as manifestações desse sentimento são de distintas ordens  

se dirigindo contra os valores culturais, o grupo, a família, contra religião e 

contra si mesmos.  Mesmo que as conseqüências do sentimento de Auto-ódio 

se encaminhem para a auto-aniquilação, auto-rejeição, auto-negação, é 

necessário enfatizar sempre, ainda que, seja visto como um paradoxo, este 

sentimento guarda em seu âmago chamas de vida, que em meio aos sopros de 

morte insistem em permanecer, reascendendo-se quando possível.  

O que nesta Dissertação tentei evidenciar utilizando diversas lentes 

teóricas, cujo papel foi o de ancoragem, foram os fenômenos que caracterizam 

uma identidade fragilizada, que, para sobreviver, necessita, muitas vezes, 

abdicar à própria identidade. Dialeticamente, esta sobrevida parece nutrir-se  

com as forças do mais profundo desejo de abandonar a condição de ser, visto 

que, essa é talvez a única, e também a última e trágica estratégia encontrada 

como mecanismo de defesa, diante da cruel e dolorida perseguição a pertença 

ética - negra e quilombola-.   
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