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RESUMO 

AZEVEDO, Aline da Silva. Reconstruindo identidades discursivas de raça na sala de aula 
de Língua Estrangeira [Dissertação de Mestrado]. Orientadora: Profa. Dra. Branca Falabella 
Fabrício. Rio de Janeiro: Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística 
Aplicada – Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2010. 

  

Apesar de vivermos em um país miscigenado, em que o ideário de misturas e 
democracia racial perpassa o processo de construção identitária dos alunos e da comunidade 
escolar, temos notícia, diariamente, de práticas sociais preconceituosas em relação à raça. A 
presente dissertação parte da ideia de que alunos negros no Brasil costumam ter suas 
experiências envolvendo racismo e estigmatização silenciadas no contexto educacional, 
devido a práticas pedagógicas institucionalizadas, que tratam de temas como discriminação e 
diferença de forma apenas periférica. Levando em conta tal cenário, o objetivo deste trabalho 
é investigar a possibilidade de (re)construção das identidades de raça de alunos em termos 
menos naturalizados e estigmatizados. Para tal, o estudo reflete sobre a operacionalização de 
uma proposta de intervenção encaminhada por uma professora-pesquisadora junto a seus 
alunos de 6º ano (5ª série) na sala de aula de Inglês como Língua Estrangeira, em uma escola 
municipal situada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa intervenção foi levada a 
efeito em oito aulas, nas quais os participantes eram estimulados a refletir criticamente sobre 
os sentidos tradicionalmente atribuídos às identidades negras, sem, contudo, incorrer na 
essencialização de uma negritude de caráter fechado – orientada por um tipo de ação 
denominado “essencialismo estratégico” (SPIVAK, 1993). Ancorado por uma visão sócio-
construcionista do discurso e das identidades sociais (MOITA LOPES, 2002), a qual 
pressupõe que o discurso é construtor de realidades e identidades sociais, por uma abordagem 
multiculturalista (BANKS, 2002) e por uma epistemologia pós-colonial (SANTOS, 2004), o 
estudo segue o paradigma interpretativista, tendo contornos de pesquisa etnográfica crítico-
intervencionista. Os dados gerados, analisados com o auxílio de ferramental analítico da 
Sociolinguística Interacional (GOFFMAN, 1979/ 1998; GUMPERZ, 1998), mostram que a 
sala de aula pode ser caracterizada como um fórum de reflexão sobre produtos culturais 
construtores de noções de verdades. Indicam, também, que, durante as inúmeras sessões 
reflexivas / debates encaminhados pelos participantes, os alinhamentos da professora como 
agente questionador e instigador terminaram por engajar os alunos em alinhamentos crítico-
reflexivos produtores de discursos menos aprisionadores em relação às identidades de raça. 
Tais discursos, rearticulando as relações de poder na sala de aula, encorajaram os alunos a 
atuarem em posições ativas de discordância, argumentação e contra-argumentação em relação 
ao discurso da professora, o que apontou para a oscilação entre o desafio e a reprodução de 
discursos coloniais. Entretanto, apesar de tal movimento pendular, o estudo sugere que 
discursos pós-coloniais podem se apresentar na escola como possibilidade de, explorando 
fissuras institucionais, fazer circular outros discursos e levar o alunado a produzir narrativas 
diferentes sobre si próprios e que a sala de aula de inglês pode ser um espaço de 
agenciamento, resistência e rearticulação das relações de poder. 

PALAVRAS-CHAVE: discurso; identidades de raça; multiculturalismo. 



ABSTRACT 

AZEVEDO, Aline da Silva. Re-constructing discursive identities of race in the EFL 
classroom []. Advisor: Prof. Dr. Branca Falabella Fabrício. Rio de Janeiro: Interdisciplinary 
Program of Post Graduation in Applied Linguistics – Faculdade de Letras da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 2010.

Despite the fact that Brazil is a multiracial country where ideas of mixed-race and social 
democracy are part of the identity process involving student communities at large, racial 
discrimination is frequently present in the daily routine of many schools. The present 
dissertation is based on the fact that black students in Brazil usually have their experiences 
involving racism and stigmatization silenced in the educational context due to pedagogical 
practices that deal with themes such as discrimination and difference in a superficial way. The 
aim of this study is to investigate the possibility of (re)constructing racial identities of male 
and female students in less naturalized and stigmatized ways. In order to do so, it discusses 
the implementation of an intervention project designed by a teacher-researcher which 
involved her 5th grade EFL students in a State school located in the metropolitan area of Rio 
de Janeiro. The intervention was carried out in eight classes during which participants were 
encouraged to critically reflect on the negative meanings traditionally associated to black 
identities. There was no intention, however, to essentialize an idea of blackness – having 
pedagogical actions been oriented by what I termed “strategic essentialism” (Spivak, 1993).  

Based on a socioconstructionist view of discourse and social identities (Moita Lopes, 
2002), by a multiculturalist approach to education (Banks, 2002) and by a post-colonial 
epistemology (Boaventura Santos, 2004), the study follows an interpretivist research 
paradigm, containing critical-interventionist  and ethnographic overtones. The data, analyzed 
using the analytic tools of Interactional Sociolinguistics (Goffman, 1979, 1998; Gumperz, 
1998), show that the EFL classroom can be characterized as a discussion and reflection forum 
regarding cultural products that integrate “regimes of truth”. Moreover, they indicate that the 
reflective sessions/debates involving the participants and the alignments of the teacher as a 
questioning and instigating agent were able to engage students in critical-reflexive positions 
producing more flexible discourses in relation to racial identities. Such discourses, 
rearticulating the power relations in the classroom, motivated students to negotiate positions 
of disagreement, argumentation and counter-argumentation, which oscillated between 
challenging and reproducing colonial discourses. However, in spite of this vacillation, the 
study suggests that post-colonial discourses can be used in schools as a way of spreading 
other discourses, leading participants to produce new narratives about themselves. 
Furthermore, it shows that the EFL classroom can be a place of agency, resistance and 
rearticulation of power relations. 

  
KEY- WORDS: discourse; identities of race; multiculturalism; strategic essentialism.

  



CONVENÇÕES UTILIZADAS NA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS1

= indica engatamento da fala 

. indica pausa breve 

... indica pausa mais longa 

- indica parada 

[ indica sobreposição de falas 

sublinhado indica ênfase 

MAIUSCULAS sinalizam ênfase acentuada 

[colchetes] identificam comentários da pesquisadora 
ou sinalização não-verbal 

(?) refere-se a transcrição impossível 

[1] sinaliza pausas mais longas [duração  
indicada entre colchetes] 

                                           
1 Adaptado de FABRÍCIO, 2007. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho lida com um tema há muito tempo silenciado e marginalizado em 

contextos educacionais: a discussão sobre a questão racial como parte da agenda pedagógica. 

 Procuro ser “socióloga de minhas circunstâncias” – termo emprestado de Boaventura 

Santos (2001) –, pois estou tratando de algo que me atinge diretamente: sou negra, múltipla, 

brasileira, casada, carioca, suburbana, sem filhos, protestante e professora de Inglês. Tais 

atributos identitários influenciaram o modo como esta pesquisa foi construída e formalizada. 

Nela, narro a experiência que vivenciei ao capitanear a implementação de um projeto 

de intervenção sobre a questão racial na sala de Inglês como Língua Estrangeira (L.E.), em 

uma turma de 6º ano (5ª série) de uma escola municipal da região metropolitana do Estado do 

Rio de Janeiro. O interesse pelo tema “raça” surgiu a partir do mal-estar que os discursos que 

circulam dentro do ambiente escolar começaram a me causar. Assim, o percurso aqui relatado 

envolveu a navegação pelas águas turbulentas de práticas racistas que incitaram minha 

vontade de ação: o desejo não só de realizar em minhas aulas uma intervenção pontual sobre 

raça, mas também de transformar uma dupla insatisfação que tinha: minha prática como 

professora de Inglês e os discursos preconceituosos que ouvia na escola em que trabalhava na 

época da pesquisa. 

Esclareço, a seguir, a motivação para minha atuação na referida instituição de ensino. 

1.1 AS ÁGUAS QUE ME LEVARAM À QUESTÃO RACIAL 

 Atualmente, trabalho como docente de Língua Inglesa em duas escolas públicas, 

situadas em regiões distantes entre si: uma escola municipal, localizada na região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (desde 2005) e outra estadual, situada na Baixada 

Fluminense (desde 2006), o que consome pelo menos 5 horas semanais em deslocamentos de 

ônibus. 

A pesquisa aqui apresentada foi realizada na primeira escola mencionada, que 

denomino “Escola Insatisfação” para os propósitos deste trabalho. Foi nesse espaço que, em 

março de 2005, despertei para a necessidade de repensar minha construção como negra, 

devido a experiências racistas que deflagraram as reflexões que agora partilho com o leitor.  
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Naquela ocasião, ao assumir a vaga de professora concursada, em meados de março 

(quando o ano letivo já havia sido iniciado), experimentei alguns embaraços: cheguei como 

professora efetiva para “tirar o lugar” de uma professora contratada que já atuava na escola, 

há alguns anos, como única docente de Inglês. Tal situação foi constrangedora, na medida em 

que fiquei responsável por turmas de 8º e 9º anos (7ª e 8ª séries), as turmas 701, 702 e 803, do 

turno da manhã, cujos alunos2 já vinham estudando com a outra professora desde a 5ª série. 

Constatei a total insatisfação dos jovens em relação à minha presença na escola, 

especialmente por parte da turma 702, considerada a mais indisciplinada da instituição.  

Após a segunda semana, comecei a ser chamada por eles de “Chica da Silva”, de 

forma muito agressiva e depreciativa, em alusão à heroína de uma novela – cujo título era o 

nome da personagem – que um canal de TV reprisava na época. Unidos na empreitada de 

fazer-me desistir da vaga de professora, os alunos da turma 702, e alguns da turma 701, 

seguiram chamando-me de “Chica”. Já os alunos da turma 802 se confessaram contrariados 

com minha presença, mas disseram que eu havia demonstrado ser uma pessoa “legal”. 

Essa não tinha sido a primeira vez em que eu vivenciava o sentido de racismo durante 

minha trajetória como docente. O primeiro evento em que fui tratada de forma racista ocorreu 

em uma das minhas primeiras turmas de monitoria do CLAC3, em 2002. Um dos alunos, 

aparentemente um pouco alcoolizado, estava de cabeça baixa na sala de aula, conversando 

muito com seus colegas. Procurei adverti-lo sobre seu comportamento inconveniente e, ao 

voltar-me para escrever no quadro de giz, ouvi lá do fundo da sala: “Tira ela daí e manda para 

o tronco!” Senti imensa dor ao ouvir esse comentário, porém, na época, o guardei para mim. 

Tal experiência não produziu qualquer questionamento de minha parte, apenas perplexidade, 

pois o aluno “branco” que havia me insultado já era estudante universitário seu discurso ainda 

remontava ao período escravocrata.  

Em relação à experiência com os alunos da escola em que atuo, fiquei triste, pois 

muitos dos que me insultaram também eram negros. De certa forma, hoje percebo que 

também tinha atitudes similares às deles quanto à questão racial, já que cresci me achando um 

pouco “superior” aos negros de pele mais escura ou de cabelos mais crespos que os meus. 

                                           
2 Obviamente, esses alunos são meninos e meninas; contudo, a contínua repetição “alunos e alunas” tornaria o 

texto cansativo e monótono, motivo pelo qual, embora discorde do caráter “machista” da Língua Portuguesa, 
utilizarei o termo “alunos” me referindo a ambos os sexos.  

3 O Curso de Línguas Aberto à Comunidade (CLAC), oferecido pela Faculdade de Letras da UFRJ, dá 
oportunidade para que os alunos da Faculdade de Letras estagiem como monitores de línguas.  
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Prossegui o ano letivo de 2005 e, durante os anos seguintes, ainda sentia ecoar nos corredores 

da escola a referência a mim como “Chica da Silva”.  

Além do acontecido comigo, poderia narrar aqui inúmeros exemplos de situações de 

discriminação racial presenciadas não só na “Escola Insatisfação”, mas também nas outras 

escolas em que trabalhei e fora delas, em contextos como salões de beleza, filas de banco, 

partidas de futebol etc. Em uma aula, certa aluna comentou: “Acho horrível preto de 

franjinha”; apesar de minha interpelação, ela persistiu: “Não adianta, professora, não dá pra 

preto ter franjinha.” Relato ainda o que pode ser consequência da ampla circulação de bonecas 

brancas disponíveis para crianças de diferentes etnias: ouvi de uma criança de 5 anos, negra 

de pele escura: “Tia, minha mãe falou que quando eu crescer vou poder ser loura, vou poder 

pintar o cabelo.” 

Percebo hoje que essas experiências de racismo, adicionadas às reflexões que fui 

fazendo, levaram-me a abandonar a autodescrição de mulata, de mestiça, e assumir minha 

condição de mulher negra. Enquanto me construía como mulata, ignorava que era negra de 

fato e procurava modos de “tirar meus pés da cozinha”4. Entendi também que tanto a escola 

como a sociedade em geral são racializadas5. Exemplo disso é o fato de que, não raro, quando 

alguém queria se referir a mim, utilizava os termos “aquela escurinha”, “aquela mulatinha”, 

“aquela moreninha”, ou até “aquela Chica da Silva”, como fui chamada pelos alunos. Tal 

reflexão impulsionou meu retorno aos estudos. 

Havia terminado a graduação em Letras na UFRJ em 2002 e uma pós-graduação latu 

sensu em Linguística Aplicada (L.A.) na UFF em 2004. Em 2005, apenas trabalhei na “Escola 

Insatisfação”, embora ocasionalmente frequentasse palestras, workshops e encontros de 

professores. Sentia falta de produzir algum conhecimento e deixar de ser mera consumidora 

de pesquisas.  

Em fevereiro de 2006, prestei concurso para professor e, tendo sido aprovada, fui 

convocada a assumir um cargo de docente na rede estadual no município de São João de 

Meriti. Lá encontrei pessoas que estudavam sobre raça, especialmente a professora Shirley 

                                           
4  Equivalente a “ter um pé na África”, a expressão “ter os pés na cozinha” indica que a pessoa tem ascendência 

negra.
5 Um dos inúmeros exemplos desta racialização é uma pesquisa da Unesco, realizada em 2006 e publicada na 

Folha de São Paulo, que relata que 22% dos negros são alvo de ofensa. A pesquisa enumera os xingamentos 
comuns utilizados contra os negros: “macaco”, “escrava”, “picolé de asfalto” e “cabelo duro” que ocorrem na 
escola. Duas afirmações chamaram minha atenção ao lê-la: a do ativista negro Ivanir dos Santos, de que os 
xingamentos afetariam o desempenho e a auto-estima dos alunos, e a da coordenadora da pesquisa, Miriam 
Abramovay, de que “professores e diretores interferem pouco entre os alunos” (ABRAMOVAY, 2006).  
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Bastos, que fez mestrado sobre a questão racial na área de História, além de ser militante de 

questões raciais na escola e na comunidade em que atua. Ela me incentivou a voltar a estudar 

e me emprestou livros cuja leitura resultou no desenvolvimento de um projeto de pesquisa de 

mestrado, apresentado ao Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada, no qual ingressei em 2007. 

As reflexões feitas durante o primeiro ano do curso de Mestrado, as reuniões de 

orientação e as participações no grupo de pesquisa Salínguas6 me levaram a um 

“reposicionamento” em relação às minhas crenças. Ao participar de discussões sobre o caráter 

fluído e fragmentado de nossas identidades sociais, e ao perceber que essa construção se dá 

via discurso, não sendo determinada por aspectos como a cor da pele, entendi que sou negra 

porque me construo como tal, por opção política, e não em razão da quantidade de melanina 

que a coloração de minha pele denuncia. Passei a ter um olhar mais atento para os 

acontecimentos contemporâneos e a tentar exercer maior reflexividade a respeito deles, 

pensando na minha responsabilidade como professora em tempos tão conturbados. 

Foi então que, seguindo sugestão do Professor Doutor Luiz Paulo da Moita Lopes, me 

candidatei e fui selecionada para participar de um curso de atualização em Diáspora Africana, 

realizado na UERJ em agosto de 2008. Lá, tive a oportunidade de reencontrar Rogéria Costa 

de Paula, ex-participante do Salínguas, agora doutoranda pela Unicamp, e também de 

conhecer pesquisadores do Departamento de Antropologia da Universidade do Texas que se 

propõem problematizar a questão racial no Brasil e nos EUA.  

 Conheci ainda ativistas negros de diferentes regiões do Brasil cuja postura quanto à 

questão racial era um tanto radical: a única possibilidade de arma na luta antirracista seria o 

retorno à África. Naquela oportunidade, ao frequentar o curso, eu me sentia como uma 

“estranha no ninho”7, primeiramente em razão do alto nível das discussões com mestres, 

mestrandos e doutorandos em diversas áreas do conhecimento, como Antropologia, História, 

Ciências Sociais etc., e, em segundo lugar, em virtude da postura que alguns deles adotaram: 

após um encontro em que discutíamos a respeito da questão identitária, Rogéria e eu nos 

posicionamos a favor de uma noção de identidade “negra” fragmentada, o que significa que 

                                           
6 O Projeto Salínguas tem-se centrado também na construção de conhecimento sobre processos identitários em 

contextos de letramento escolar. Preocupa-se com a construção social das identidades sociais de gênero, 
sexualidade, raça e profissão por meio da análise de narrativas orais e conversas em tais contextos. Na área de 
letramentos não-escolares, o Projeto tem analisado textos midiáticos escritos e eletrônicos (internet, TV, 
cinema) e os posicionamentos identitários que tais textos disponibilizam. 

7 Alusiva ao filme Um Estranho no Ninho, protagonizado por Jack Nicholson, a expressão se refere a se estar 
rodeado de pessoas com as quais não se tem pontos de contato ou comunhão de ideias. 
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para ser “negra” de fato não é preciso retornar à África; mas as demais pessoas preferiram o 

silêncio ao debate. 

O que poderia nos unir trouxe, mais uma vez, conflito, separação. A postura foi: se 

quiser se unir a nós na luta contra a discriminação, você precisa se libertar das armas do 

branco; senão, nada feito. Os ativistas ali presentes eram totalmente contrários ao emprego do 

que denominavam “estratégias de branqueamento”. Caso uma mulher negra não assumisse 

seu “cabelo natural”, isto significaria que ela ainda estaria se rendendo ao colonizador.  

Essas experiências me levarem a refletir sobre a possibilidade de propor, em uma de 

minhas turmas na “Escola Insatisfação”, uma intervenção que levasse os alunos a refletirem 

criticamente sobre os sentidos tradicionalmente atribuídos às identidades negras. Nesse 

caminho – do ressentimento paralisador à ação –, enfrentei alguns desafios que me levaram a 

determinadas escolhas. A primeira delas foi me preparar para a intervenção de duas maneiras: 

repensando a tradição de ensino de L. E. no Brasil e entrando em contato com a literatura já 

existente sobre a questão racial na escola. 

1.2 PROCURANDO UM CAMINHO EM ÁGUAS APARENTEMENTE CALMAS

O contexto da sala de aula de L.E., especificamente na de Língua Inglesa, parece ser 

permeado por um panorama de alienação e apagamento de questões sociais, apesar da 

publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira, em 1998, que, 

propondo práticas mais responsivas às demandas da contemporaneidade, sublinha a 

importância da preocupação com a formação do aluno como cidadão e, consequentemente, 

com a utilização de textos contendo temas relevantes para o mundo social. Mesmo após mais 

de dez anos de publicação do documento, em muitas instituições de ensino públicas ou 

privadas, o ensino da Língua Inglesa frequentemente se limita à exaustiva repetição do verbo 

to be. Já estamos no século XXI e o panorama de ensino do Inglês em grande parte de nossas 

escolas ainda segue atrelado ao ensino de gramática e da cultura da língua-alvo, apresentando 

visões estereotipadas e naturalizadas sobre os falantes dessa língua (MOITA LOPES, 2007). 

Como corolário, trabalha-se com a ideia do falante ideal, com o privilégio da visão de 

linguagem como sistema e com o apagamento do sujeito social (Ibid.). As práticas 

instrucionais se realizam então por meio do ensino da linguagem “pela linguagem”, ou seja, 

da utilização de frases isoladas, como “John and Mary went to the cinema”, sem referências à 
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realidade dos alunos, tais como quem são eles, em que contexto vivem, por que estudam 

Inglês, que marcas identitárias trazem. 

Além disso, discursos baseados em mitos a respeito do aprendizado da Língua Inglesa, 

como “Não sei nem Português, quanto mais Inglês” ou “Não tenho aptidão para aprender 

línguas”, ainda ecoam por muitas escolas do Brasil. Na mesma direção, pesquisas mostram 

que o ensino de Inglês atinge aqui índice abaixo do esperado, o que é facilmente sinalizado 

em conversas informais sobre as experiências de grande parte dos alunos das redes pública e 

particular de todo o País (ALMEIDA FILHO, 2004). É como se grande parte dos professores 

ficasse refém de condições de trabalho adversas envolvendo: turmas lotadas, carga horária 

reduzida em sala de aula, status de “submatéria” da L.E., entre outros fatores. 

O rápido esboço de tal cenário aparentemente calmo – que não comporta situações de 

embate como as vividas por mim na “Escola Insatisfação” – afasta, ou mesmo bane, a 

princípio, qualquer possibilidade de se abordar questões identitárias em geral, e raciais em 

particular, na sala de aula de L.E. Entretanto, outros estudos acenam com propostas concretas 

de transformação desse panorama. É crescente, por exemplo, o número de pesquisadores que 

se dedicam a investigar as relações raciais em Educação: Abramowicz (2006), Cavalleiro 

(2000), Gomes (2002), Moita Lopes (2002), Ferreira (2006), Oliveira (2003), Munanga 

(2001) e Silva (2007). No âmbito do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada da UFRJ, pesquisas como as de Costa de Paula (2003), Palmeira (2006) 

e Boaventura (2008) também problematizam a questão racial na escola. Dentre esses 

trabalhos, faço referência a alguns que influenciaram certas decisões quanto à intervenção 

implementada na “Escola Insatisfação”. 

Identifiquei-me muito com o trabalho da Professora Aparecida de Jesus Ferreira8, da 

Universidade Estadual do Oeste, no Paraná, por ser ela mulher negra, como eu, e estudar a 

questão racial nas aulas de Inglês, língua da qual sou docente. A referida pesquisadora vem se 

dedicando a estudar a questão racial na formação de professores e publicou uma obra que traz 

reflexões para professores de Língua Inglesa. As reflexões por ela propostas me inspiraram a 

propor uma intervenção com meus alunos, a partir da realidade deles, sobre a temática “raça”. 

Para isso, incluí materiais que faziam parte do cotidiano dos mesmos, como séries de TV, 

letras de música, tirinhas etc., conforme relato na seção 5.2. 

                                           
8 Ela é Linguista Aplicada, Doutora em Educação de Professores pela University of London, Reino Unido e 

Professora Adjunta da Unioeste. 
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Já as pesquisas de Costa de Paula (2003), que investiu na reconstrução das identidades 

de raça e gênero através da leitura e de conversas sobre textos midiáticos; de Palmeira (2006), 

que trabalhou a questão racial com alunos do 1º ciclo do ensino fundamental, sugerindo que 

as crianças constroem suas identidades de raça calcadas em discursos que propõem os negros 

como inferiores; e de Boaventura (2008), que se utilizou de textos televisivos na reconstrução 

das identidades de raça dos alunos, me indicaram que movimentos de reflexão sobre os 

sentidos naturalizados de raça são possíveis em sala de aula, podendo levar a algum tipo de 

desestabilização, mesmo que sutil. 

Inspirada por tais leituras, decidi que o projeto de intervenção por mim planejado 

trabalharia com a possibilidade de ressignificação da construção inferiorizada do sentido de 

negritude, com vistas ao resgate da autoestima e da condição de humanidade de nós, negros.

Devo esclarecer que se trata não de militar para que as práticas de discriminação racial cessem 

por coação, porque é crime9, mas de propor uma mudança das práticas colonialistas que 

persistem, refletindo sobre os discursos vigentes e tentando problematizá-los de alguma 

forma. Por isso, ao longo de todo o trabalho, lanço mão de um essencialismo estratégico 

(Spivak, 1993) invocando um “nós” para poder tratar dos processos de criação e reprodução 

da dinâmica polarizada entre identidade e diferença, “nós” e “eles”, “eu” e o ”outro” etc. 

 Se, de acordo com Moita Lopes (1996, p. 182), concebo que ensinar uma L.E. é 

ensinar a engajar-se na construção social do significado, na construção das identidades sociais 

dos alunos, nesta proposta de intervenção resolvi não me eximir da reflexão sobre nossa 

responsabilidade, como professores, pelos discursos preconceituosos que auxiliamos a 

reproduzir em sala de aula. Um caminho foi, ao adotar uma orientação multicultural10, apostar 

na diversidade e nas misturas como possibilidades de movimentação do repertório usual em 

relação à orientação de identidades de raça. 

Após ter narrado as águas que me levaram a me interessar pela questão racial, situo 

aqui meu posicionamento quanto ao ato de pesquisar. Conforme estudiosos como Freitas 

(2003, p. 29), que concebe a pesquisa nas ciências humanas sob uma perspectiva sócio-

histórica, entendo que pesquisar é “uma relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem” 

                                           
9 A Constituição de 1988 já assumia o racismo como crime inafiançável e também as leis como a no 7.716/1989, 

a Lei Caó, que previa a punição a crimes de preconceito de raça ou cor. Ela foi alterada pelas leis nº 8.081/90 e 
9.459/97, que ampliam a punição por crimes de discriminação de “raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional” (SOLEIS, 2009). 

10 A visão multicultural que orienta o trabalho baseia-se em Banks (2002) e será explicitada na seção 4.1. 
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(Ibid., p. 29). No ato de pesquisar, há, nos termos de Bakhtin (2003), “um diálogo entre 

sujeitos”, que não estão mudos e amarrados pelas garras da neutralidade científica.  

Assumo, assim, que toda a pesquisa é autobiográfica (SULLIVAN, 2002). Ao 

pesquisar, fazemos escolhas pessoais na decisão do objeto de pesquisa, na geração de dados, 

nos instrumentos de análise a serem utilizados. O trajeto por mim percorrido deixa claro que, 

como pesquisadora, estou totalmente imbricada no conhecimento que produzo: sou negra e 

trato de um tema que me atinge diretamente – a questão racial. 

Trabalhei sob uma perspectiva qualitativa, pois, segundo Moita Lopes (1994, p. 32), é 

preciso tratar de questões relativas à linguagem e ao ser humano qualitativamente, com o 

objetivo de particularizar e interpretar os significados, a fim de, assim, obter uma visão mais 

complexa da realidade social.

Compreendo a vida e o ser humano como sistemas complexos, segundo  Hryniewicz 

(1999), e concordo com Brandão (2002), quando argumenta que as dimensões da vida, como 

seres humanos e culturas, “são diversas o bastante para caberem dentro de um mesmo molde 

de busca do conhecimento” (Ibid., p. 44). Portanto, ao produzir conhecimento a respeito de 

seres humanos, não posso assumir a noção de verdade única ou portar os óculos do 

cientificismo, pois, segundo Chauí (2002, p. 272), “o humano é o subjetivo, o afetivo, o 

valorativo, o opinativo. Como transformá-lo em objetividade, sem destruir sua principal 

característica, a subjetividade?” Para dar conta de sistemas complexos, é necessário lançar 

vários olhares, sob diferentes ângulos, e trabalhar “o caráter interpretativo dos sentidos 

construídos” (FREITAS, 2003, p. 28).  

Entendo a verdade como relacional (BAKHTIN, 2003) e como processo; de acordo 

com Freitas (2003), percebo que a pesquisa a ser realizada não é “a verdade”, mas uma 

possível interpretação da realidade social, e que chegarei não a conclusões definitivas, mas 

sim a possíveis encaminhamentos da reflexão que me propus realizar. Assim, neste trabalho 

não pressuponho estar falando de verdades absolutas, mas sim estar erigindo uma 

possibilidade de construção de inteligibilidade sobre o tema. 

Considero que o tema “raça” encontra espaço na L.A., pois, segundo Holmes (1992), a 

pesquisa escolar nessa área do conhecimento se volta ao tipo de linguagem à qual os alunos 

estão sendo expostos, entendendo a linguagem como “veículo de transmissão de estruturas de 

poder” (Ibid., p. 44), ou seja, dos discursos racistas que desumanizam negros e outras 

minorias, por exemplo. 
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Em um momento em que a L.A. é vista como transgressiva e indisciplinar, realizar 

pesquisa neste campo é embarcar na “jornada de redescrições”, da desaprendizagem, da 

mudança de lógica, e da produção de conhecimento comprometido ética e politicamente com 

a transformação social (FABRÍCIO, 2006). 

Este trabalho pode ser caracterizado, então, como transgressivo, por “sair na 

contramão” do que é considerado conhecimento válido e por tratar de um tema polêmico e 

apagado, na grande maioria das salas de aula, sob uma perspectiva que foge da procura “da 

verdade”, da causa e do efeito. Nele, procuro ensaiar uma navegação em direção ao que 

Pennycook (2001) argumenta como sendo elemento central da Linguística Aplicada crítica: 

“[... ] explorar a linguagem em contextos sociais que vai além de meras correlações entre 

linguagem e sociedade e ao invés, levanta mais questões críticas relacionadas a acesso, poder, 

disparidade, desejo, diferença e resistência” (Ibid., p. 6). 

Pretendo, afastando-me da simples denúncia ou lamento, partir para práticas que 

possibilitem algum nível de transformação. Dessa forma, creio que o presente trabalho 

assume contornos de pesquisa etnográfica crítico-intervencionista, por estar voltado para o 

aspecto da mudança e de negociação identitária pelo qual eu e os demais participantes da 

pesquisa passamos.  

Minha investigação foi orientada pelas seguintes perguntas:  

1. Como os participantes da pesquisa percebem a dinâmica das relações raciais no 

Brasil? 

2. Que possibilidades de experimentar os sentidos de negritude são disponibilizadas 

em nossas discussões?  

3. Como essas possibilidades impactam o processo de construção identitária ao longo 

da intervenção? 

A fim de construir uma resposta possível a estas indagações, recorri a um aparato 

teórico que me auxiliasse a refletir e construir conhecimento sobre as questões que me 

instigavam, e a operacionalizar a pretendida intervenção. O trajeto percorrido está organizado 

no presente texto em oito capítulos, tendo sido o capítulo introdutório dedicado à explicitação 

das motivações que me levaram à investigação da questão racial em um contexto educacional 

específico. 
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No Capítulo 2, proponho a discussão sobre a propalada extinção do conceito de raça, 

questionando os interesses que subjazem ao debate em questão. Apresento, também, um breve 

panorama histórico sobre a construção inferiorizada dos negros. 

No Capítulo 3, apresento a articulação de uma visão pós-colonial e de uma abordagem 

sócio-construcionista do discurso e das identidades sociais como possível alternativa para a 

navegação nos mares sociais da atualidade. 

No Capítulo 4, reflito sobre os desafios enfrentados pela escola de hoje e apresento a 

posição multicultural, guiada pela bússola pós-colonial, como possibilidade de construção de 

uma escola e de um ensino de Língua Inglesa mais responsivos aos dilemas colocados pela 

contemporaneidade.  

No Capítulo 5, situo o contexto de pesquisa, apresentando os participantes que nela se 

engajaram e explicitando o design da intervenção implementada, associando-a ao processo de 

ensino de inglês com foco na leitura. 

No Capítulo 6, discuto a metodologia de pesquisa e o ferramental analítico utilizados 

na geração e na compreensão dos dados: processos de contextualização da fala (GUMPERZ, 

1998) e alinhamento (GOFFMAN, 1979/1998). 

No Capítulo 7, procedo ao movimento analítico, debruçando-me sobre a observação 

dos micromovimentos discursivo-identitários dos participantes, com o intuito de detectar 

tanto ações orientadas por discursos naturalizados sobre as identidades de raça como 

momentos de desestabilização, mesmo que fugazes ou sutis. 

No Capítulo 8, respondo às minhas perguntas de pesquisa; esse capítulo serve de 

moldura para a apresentação de minhas considerações finais, apresentadas no Capítulo 9.  
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2 DA HIERARQUIZAÇÃO RACIAL À PROBLEMATIZAÇÃO DAS IDENTIDADES 

DE RAÇA 

Raça é uma categoria discursiva em torno da qual 
se organiza um sistema de poder socioeconômico, 
de exploração e exclusão – ou seja, o racismo 
(HALL, 2000, p. 105). 

A noção popular sobre raça é transmitida através 
de estereótipos, da mídia, de piadas, das redes 
sociais, do sistema educacional, das práticas de 
consumo, dos negócios e pelas políticas do Estado. 
Logo, a raça tem grandes implicações materiais 
para os brasileiros (TELLES, 2003, p. 306).  

Mesmo perante todo o estigma de inferiorização que ainda perdura em relação aos 

negros, ainda há correntes que proclamam o fim do questionamento das identidades de “raça” 

e a extinção deste termo. Tal situação leva-me a iniciar o presente capítulo questionando este 

sentido de extinção, tão discutido ultimamente na mídia.  

2.1 RAÇA: CONCEITO EM EXTINÇÃO? 

Diferentes autores discutem na contemporaneidade as relações discursivas envolvidas 

em práticas de discriminação racial e na operacionalização do conceito de raça. Muniz Sodré 

(CABRAL, 2008), por exemplo, cita o filósofo Roland Barthes para afirmar que toda língua é 

fascista. Segundo Cabral (Ibid.), o conceito de raça, apesar de já ter sido abolido pela 

Genética e pela Antropologia, por exemplo, persiste no discurso e no uso que as pessoas 

fazem dele. Por isso, considera ele que raça é uma noção forte, que ainda perdura no 

imaginário e nas práticas sociais. 

Já Telles (2003, p. 113), advogando ponto de vista semelhante, argumenta que o 

conceito de raça é importante porque frequentemente determina como as pessoas tratam umas 

às outras; ou seja, a discriminação e a desigualdade racial dependem da classificação racial 

feita por terceiros. Segundo ele, raça é um conceito relacional, ambíguo, situacional e 

inconsistente. 
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Levando em consideração tais abordagens, alinho-me a um posicionamento teórico 

que entende raça como construção social e como significado produzido em nossas práticas 

discursivas situadas em contextos sócio-históricos, compreendendo que ninguém nasce 

branco ou negro, mas é construído como tal, no contexto de jogos de linguagem que associam 

percepção fenotípica e atributos identitários específicos. As palavras do pensador Stuart Hall 

sintetizam de forma elucidativa o ângulo orientador da presente investigação: 

Em temos discursivos o racismo possui uma estrutura metonímica, as 
diferenças genéticas ocultas são deslocadas ao longo da cadeia de 
significantes através se sua inscrição na superfície do corpo, o qual é visível. 
É a isso que Fanon se referia ao falar de epidermização ou do “esquema 
corporal” (HALL, 2003, p. 92). 

  

Entretanto, tal ótica, que significa uma ruptura com percepções tradicionais sobre a 

questão racial, não é hegemônica e, convivendo com posturas antagônicas, tem alimentado 

polêmico debate sobre a persistência ou a extinção do conceito de raça. 

Como exemplo disso, poderíamos citar posicionamentos como o do antropólogo 

francês Lívio Sansone (2004), que propõe não a extinção do termo “raça”, mas o emprego da 

ideia de “processos de racialização”, já que as pessoas são racializadas nas práticas sociais. 

Contrariamente, entendo que se trata não de racializar a sociedade, mas de entender como o 

conceito “raça” vem construindo injustiças sociais e sofrimento. 

Tal compreensão leva-me, a despeito da existência de correntes opostas ao emprego 

do termo “raça”, a concordar com Telles (2003) em sua afirmação de que a extinção do 

conceito possibilitaria que a injustiça continuasse a ocorrer de forma desenfreada, já que, 

apesar de sua problematização pela Genética e por outras áreas, ele continua em uso, 

construindo toda sorte de hierarquização entre pessoas.  

Outra reflexão suscitada pela possível extinção do termo “raça” poderia versar sobre a 

quem interessa tal empreitada, e quais interesses a sociedade brasileira estaria defendendo ao 

extinguir o termo. D'Adesky (2005) observa um paradoxo nos defensores do fim da ideia de 

raça biológica: ao mesmo tempo em que os opositores do sistema de cotas falam de um país 

miscigenado, o que supõe a mistura de raças, assumem que raças não existem e que pensar em 

raças seria dividir o País em “preto” e “branco”. São essas ambiguidades que a sociedade 

brasileira precisa estar disposta a debater, a fim de pensarmos em alternativas que a tornem 

pelo menos um pouco mais igualitária em relação ao acesso a direitos sociais, educacionais, 

culturais, econômicos e políticos, por exemplo. 
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A seguir, passo a discutir sobre as denominações para a negritude no Brasil, uma 

faceta da trama do preconceito que cria modos para que os negros no País fujam de sua 

condição de inferioridade. 

  

2.2 MUITAS DENOMINAÇÕES PARA A NEGRITUDE: RAÇA COMO COR 

A noção de cor dos brasileiros equivale ao conceito 
de raça, pois está associada à ideologia racial que 
hierarquiza pessoas de cores diferentes (TELLES, 
2003, p. 302). 

[...] no país que se “joga com a cor”, de maneira a 
utilizá-la como instrumento em diferentes 
situações sociais e mesmo políticas (SCHWARCZ, 
2001, p. 66).    

Enquanto perdura o debate quanto à extinção ou não do termo “raça”, percebemos 

que, na vida social, nós, brasileiros, utilizamos aspectos como a cor da pele e a textura do 

cabelo para classificar as pessoas racialmente. Como aponta Telles (2003, p. 16), no Brasil a 

raça se baseia principalmente na cor da pele e na aparência física, e não na ascendência, sendo 

a pele e os traços étnicos negros revestidos de valores negativos11. Dessa forma, no Brasil é 

desejável ser branco, já que a negritude é considerada um estigma do qual muitos procuram 

fugir. 

Remeto-me a minha própria experiência familiar, pois tenho um irmão mais “escuro” 

e costumava achar que ele era “mais negro” do que eu. Vejo atitudes semelhantes a essa em 

diversos contextos (no trabalho, na escola, na família etc.), uma vez que, entre indivíduos de 

cor negra, parece haver concorrência pelo cabelo "melhor”, pela pele mais clara, na tentativa 

de escapar do padrão “africano”. Esse padrão pode ser considerado uma falácia, pois, segundo 

Du Bois (1915), não há como se fixar um tipo de negro, já que a “a cor varia amplamente, 

nunca é negra e frequentemente torna-se marrom ou amarela. O cabelo varia do encaracolado 

ao pixaim” (Ibid., p. 8). 

De acordo com autores como Valente (1987), a fuga de um padrão negro remonta ao 

período escravocrata, tempos em que quanto mais a cor da pele se aproximasse do padrão 
                                           
11 Há correntes contrárias a existência do racismo no Brasil, lideradas por pesquisadores como Ali Kamel, 
Yvonne Maggie e Peter Fry, que propõem a “desracialização” do país. 
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branco, maior distinção social alcançaria o negro escravizado. Talvez, como resquício desse 

imaginário, em pleno século XXI, os negros de pele mais escura ainda fujam de um “padrão 

de pele negro”, o que justificaria as 136 cores apontadas no censo do IBGE de 197612, citadas 

por Schwarcz (2001), funcionando como estratégia discursiva para se fugir do estigma 

“negro”, que vão desde “clara” a “amarela”, “cabocla”, “mulata”, “mulatinha”, “pouco clara”, 

“queimada de praia”, “sarará” etc.  

Esses termos, considerados reveladores da ideologia da miscigenação, são ambíguos e 

variáveis, já que uma pessoa pode ser considerada “morena” por uns e ser classificada como 

“negra” por outras. Ao analisar alguns desses termos, a autora comenta: “A identificação 

racial é muitas vezes uma questão relacional no Brasil” (SCHWARCZ, 2001, p. 72), variando 

de acordo com o contexto. Conforme aponta Sansone a respeito de estudo realizado em 

Salvador, há termos relativos à cor: 

[...] que refletem uma preocupação ainda mais intensa com as normas 
somáticas. Na família (“sou mais escuro ou mais claro que meus irmãos”; 
“saí mais ao lado branco ou preto da família”), no grupo (“negrão”), nas 
brigas e insultos (“isso é coisa de preto”), no carnaval e no universo da 
religião (“cultura negra”, baiano e baiana) e ainda nos termos de afeição 
(neguinho ou negrinha) (SANSONE, 2004, p. 68).  

Segundo as análises de Sansone (2004) e Schwarcz (2001), percebemos as águas 

turbulentas em que uma pessoa negra navega simplesmente por existir: para evitar passar por 

situações de humilhação, procurará afastar-se do padrão negro, escolhendo várias 

denominações raciais dentro da gama de possibilidades que lhe são apresentadas. Alguns dos 

termos oferecidos à sua escolha, como preto, negro, afrodescendente, apresentam diferentes 

conotações. 

De acordo com Sansone (2004, p. 59), o termo “preto” se refere à “cor negra real” e 

“negro” passou de termo ofensivo a vocábulo de afirmação étnica.  

Já o termo “afrodescendente” parece ser considerado mais “politicamente correto". 

Haveria fatores que interfeririam na decisão de uma pessoa em construir-se como negra: 

“Chamar a si mesmo de negro, preto, pardo ou escuro não depende exclusivamente da cor, 

mas também da idade e, até certo ponto, do nível de instrução” (Ibid., p. 87). 

Percebemos, portanto, que construir-se negro na sociedade brasileira e no mundo 

requer um posicionamento politizado em relação às normas valorativas vigentes. Muitos 
                                           
12 Em pesquisa realizada em 1998, foram obtidas 146 categorias de cor. O IBGE utilizou o critério “cor ou raça”, 

e não apenas “cor” ou apenas “raça”. 
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negros, como o rei do futebol Pelé ou a jornalista e apresentadora Glória Maria, são 

comumente criticados por não serem politizados, por serem “pretos de alma branca”. 

Ressalto, porém, que, ao fazer uso da expressão “construir-se como negra”, defendo 

não uma noção essencializada de negritude, mas um posicionamento no qual a ideia de “raça” 

é um aspecto da identidade multifacetada da pessoa que não pode ser ignorado, já que, no 

Brasil, a identidade social é em muitos casos determinada pela cor da pele, atribuição feita 

antes mesmo de uma pessoa negra abrir sua boca. Portanto, nesta intervenção, a fim de 

possibilitar a reconstrução identitária dos participantes da pesquisa e o aumento de sua auto-

estima, lanço mão de um essencialismo estratégico que segundo Spivak(1993) seria uma 

espécie de solidariedade temporária com o propósito de  possibilitar a ação dos grupos 

subalternos. 

Convém apontar que o emprego do termo “negro” para denominar pessoas de ambos 

os gêneros também é passível de discussão, pois carrega em si a marca do gênero, masculino; 

porém, o movimento feminista tem reivindicado a inserção da mulher negra como ator social 

que tenha voz na sociedade. Hoje, a mulher negra ocupa ainda uma posição bem pouco 

privilegiada na população, ficando atrás do homem negro na vida social, pessoal e 

profissional. 

Valente (1987) aponta a tripla discriminação sofrida pelas mulheres negras: sexual, 

social e racial. Em pleno século XXI, nós, negras, somos ainda consideradas inferiores por 

sermos mulheres, objeto sexual (desde os tempos de colônia) e, majoritariamente, pobres. 

Pesquisas sobre a situação de mulheres negras no Brasil, como a realizada pelo IPEA 

(BRASIL, 2008), revelam que elas recebem os menores salários e muitas não têm carteira de 

trabalho assinada (ABRAMOVAY, 2006). Somos, assim, apontadas por sofrermos duplo 

preconceito: o de raça e o de gênero. E, caso a mulher negra seja pobre, o preconceito ainda é 

triplo, por incluir a classe social.  

A pesquisa do IPEA citada por Abramovay (2006) indica ainda que 41,7 % dos negros 

se encontram abaixo da linha da pobreza, em oposição a 19,5 % dos brancos. Segundo o texto 

que a acompanha, “o mito da democracia racial seria derrubado por esses dados” (Ibid.). Não 

só por esses dados, mas pela constatação da marcada assimetria numérica de negros em 

relação a brancos nas universidades, nos cargos de poder e nos corpos que circulam na TV, 

por exemplo. 
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Entendendo, portanto, a necessidade de tornar cada vez mais visível a derrubada do 

mito da democracia racial, faço na seção seguinte uma breve reflexão a respeito da relação 

entre o mito e o status peculiar do racismo no País, denominado por alguns “racismo à 

brasileira”. 

  

2.3 O CASO BRASILEIRO: O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O 

“RACISMO À BRASILEIRA” 

Brasil cordial 
Raiva do racismo? 

relaxe, 
e a manha? 

aqui a raiva não ganha 
o jeitinho dá samba 

acaba em gol 
e corre-corre pras loiras 

geladas ou não 
Consciência afro, pirraça 

e o Brasil rechaça 
aqui é beleza pura 

o equilíbrio da mistura 
antepassados, passado 

raspe 
alise 

espiche 
a cor que muda é moda 

não enfeza, enfeita o mundo 
O nó é ser pobre, não preto 

negue tudo que seja negro em tudo 
não é melhor se ver na tevê 

ser sucesso da vez? 
Já pensou? "E agora com vocês... " 

(MINKA, 2000, p. 66) 

A fim de iniciar a reflexão a respeito do mito da democracia racial, recorro a 

Callinicos (2000), que traça um paralelo entre o racismo no Brasil e na Península Ibérica:  

O racismo na Península Ibérica teve como base uma legislação de fundo 
religioso, o “Estatuto de Pureza de Sangue” que foi utilizado de início 
principalmente contra os novos cristãos (judeus convertidos), passando mais 
tarde a englobar na lista das “raças” de “sangue infecto”, negros, mulatos, 
mouros, indígenas e ciganos, ao lado dos judeus. Assim, uma lei 
discriminatória de essência religiosa converteu-se numa legislação racista 
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contra todos aqueles considerados “impuros” [“impureza” considerada 
hereditária pelos Tribunais da Inquisição], e serviu de justificativa para os 
atos bárbaros cometidos tanto na metrópole quanto nas colônias 
ultramarinas. Essa legislação racista só foi abolida em Portugal no século 18, 
pelo Marquês de Pombal, mas o racismo prosseguiu se renovando, 
assumindo subsequentemente a aparência “racional” e “científica” do 
darwinismo social e de teorias abertamente racistas como as apresentadas 
por Gobineau (CALLINICOS, 2000, p. 3).  

Percebemos que a inferiorização, inicialmente baseada na alegada pureza de sangue, 

foi assumindo várias facetas até se materializar em teorias abertamente racistas e funcionava 

como estratégia para justificar o comércio de pessoas. No Brasil, também circulavam ideias 

de inferioridade sobre negros e índios. Para cá, como colônia de exploração, os portugueses 

vinham em busca de riqueza, e, como na época a emigração era vedada às mulheres 

portuguesas, a busca pelas mulheres índias e africanas tornou-se inevitável, como aponta 

Telles (2003). 

Segundo esse autor, em 1755 o Rei de Portugal encorajava o povoamento da colônia 

brasileira através do matrimônio com as nativas, algo repudiado pela Igreja Católica. Porém, 

devido à hierarquia racial estabelecida pela economia escravocrata, as relações entre colonos 

brancos e mulheres brasileiras negras e índias eram marcadas pela desigualdade. Desse modo, 

a mestiçagem no Brasil foi, em grande parte, gerada por estupros e violência sexual, através 

de uniões formais e informais. A dominação das mulheres não-brancas era determinada pela 

inferioridade de seu sangue, por sua impureza, pela cor da pele, além do gênero – sendo elas 

consideradas inferiores, portanto. 

Telles (2003, p. 43) assevera que, nesse panorama de dominação, antes do século XIX, 

o conceito de raça era utilizado para afirmar a origem dos indivíduos. Porém, na segunda 

metade do referido século, às vésperas da abolição da escravatura, a ciência validaria uma 

suposta superioridade dos “caucasoides” frente aos não-brancos, especialmente aos africanos, 

considerados “impuros”, e a raça passou a ser empregada na hierarquização das pessoas. O 

autor aponta o fim do século XIX como o início do estudo sobre raça no Brasil, ao surgir a 

preocupação com as implicações que ela teria no desenvolvimento do País. Áreas de produção 

do conhecimento, como as ciências biológicas e criminais, e os eugenistas atribuíam a negros 

e mestiços a inferioridade, a degeneração. Por isso, o País, segundo Gobineau (apud TELLES, 

2003), estaria condenado ao subdesenvolvimento, devido à presença de grande número de 

negos e mulatos. 
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Para intelectuais como Silvio Romero (apud TELLES, 2003), no entanto, a 

miscigenação poderia significar o crescimento do Brasil e trazer benefícios raciais futuros, já 

que ela significaria a “diluição” dos negros em uma população de maioria branca e mulata. 

Apesar de posicionamentos antagônicos, a solução adotada pelo Estado Brasileiro foi a 

política do embranquecimento implementada nas primeiras décadas do século XX, que 

estimulava a vinda de imigrantes europeus para “clarearem” a população miscigenada. Com o 

fim da imigração, novamente surge a preocupação com o futuro racial da nação brasileira. 

Conforme relato de Telles (2003), na Primeira Conferência de Eugenia no Brasil, 

ocorrida em 1929, a miscigenação passou a ser considerada como algo saudável e a ter caráter 

não-degenerativo para a população. A citação abaixo sintetiza bem a relação entre as 

mudanças de visão quanto à mestiçagem e suas consequências:    

Num contra-movimento, nos anos 30, o mestiço passa a ser louvado como 
símbolo de nossa identidade. Primeiro a desvalorização, depois a exaltação 
[... ] Temos aqui o fértil terreno para a constituição do racismo silencioso, o 
peculiar racismo à brasileira – uma visão negativa do afro-descendente e um 
discurso contrário que tenta negá-la. Assim, está constituído o espinhoso 
terreno no qual é gestada a identidade do brasileiro afro-
descendente (FERREIRA, 2002, p. 75).

Tal visão é corroborada por Telles (2003), que atribui ao País, em razão de suas 

especificidades, um racismo à brasileira: do mesmo modo como a sociedade vê o negro como 

inferior, ela se nega a assumir que tem preconceito. 

O autor aponta que Gilberto Freyre, apesar de não ter criado a ideia de “democracia 

racial”, foi quem popularizou, com Casa Grande e Senzala, o termo que influenciou o 

pensamento sobre raça no Brasil até os anos 90 e ainda hoje parece perdurar na ideia de 

mestiçagem como “característica nacional positiva” e de Brasil como “berço da democracia 

racial”. De acordo com essa ideologia, índios, negros e brancos convivem harmoniosamente 

em um paraíso tropical isento de discriminações. 

Concordo com Cavalleiro (2000) no sentido de que se deve denunciar a ideologia da 

democracia racial como uma “falácia que serve para encobrir as práticas racistas e isenta o 

grupo branco de uma reflexão sobre si mesmo” (Ibid., p. 29). Talvez em virtude dessa dupla 

perversidade apontada pela autora, o mito da democracia racial seja tão eficaz na perpetuação 

de uma sociedade desigual. 

Compreendo que a reflexão a respeito da peculiaridade do racismo no Brasil – um 

racismo que não se assume como tal – pode trazer ganhos para percebermos os modos sutis 
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como a trama do preconceito é construída – trama esta que tem suas origens em tempos 

antigos. É a uma breve reflexão histórica sobre a construção da inferioridade dos negros que 

me dedico na próxima seção. 

2.4 LANÇANDO UM OLHAR, SOB PERSPECTIVA HISTÓRICA, SOBRE A CONSTRUÇÃO 

INFERIORIZADA DOS NEGROS: POSSÍVEIS EFEITOS DO COLONIALISMO. 

Na tentativa de refletir sobre a questão racial e os “regimes de verdade” que a regulam, 

entendo que se faz necessário recuperar sua história como possibilidade de gerar 

entendimento a respeito dos processos de construção de ideias sobre a inferioridade da “raça 

negra”. 

A atribuição de negatividade à “raça negra” diz respeito às práticas históricas 

relacionadas a processos de escravidão, colonização e exploração que remontam a tempos 

longínquos. Silva (1994), por exemplo, afirma que ideias preconceituosas sobre os negros têm 

raízes na Antiguidade Clássica. Apontando que os negros eram tratados como monstros pela 

história Grega, ele cita um trecho de Kabengele Munanga13 a respeito dos escritos ocidentais 

sobre a África dos séculos XV a XVII, nos quais os negros eram descritos como “gente sem 

cabeça” ou “com chifre na testa”. Segundo aquele autor, Aristóteles entendia a escravidão 

como parte da natureza e cria na existência de duas raças de homens: “uma para mandar e ser 

servida, outra para servir e ser dominada” (Munanga, 1984). Portanto, como justificativa da 

escravidão, o outro, dito “negro”, foi rebaixado a uma condição de inferioridade. 

Robinson (2000), analisando o período compreendido entre os séculos XVIII e XVI, 

aponta que o tráfico de pessoas da África se encontrava interligado às origens das nações 

europeias. Segundo o autor, não haveria estado-nação europeu sem a racialização. Ele afirma 

que o radicalismo europeu ocidental de Marx e Engels, ao colocar a Europa como centro da 

civilização, é incapaz de entender o lugar das comunidades não-europeias no mundo; Marx 

não tinha como perceber que o capitalismo necessitava da exploração de classes e 

comunidades não-brancas. Não haveria capitalismo sem a exploração de comunidades não-

brancas. 

                                           
13 O autor faz referência ao artigo “Raízes científicas do mito do negro e do racismo”. 
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Dessa forma, o racismo hegemônico seria uma invenção europeia. A classe 

trabalhadora inglesa necessitou da coisificação, da outrificação do outro de pele escura, do 

não-hegemônico que deveria ser escravo. Isso se dava através da supervalorização da noção 

de sangue, do território específico. Um pouco desse ideário de superioridade branca é 

sintetizado por Cabral (2008, p. 14): 

A crença no Homem Universal, modelado pelo paradigma da branquitude, é 
a origem do racismo europeu: a pele branca equivale ao Oeste absoluto, 
fonte da verdade e da valoração estética. Raça é assim, o outro, 
transformação violenta da Cultura em Natureza. Aliada à coisificação e à 
construção do negro  como o “outro”, perdura no imaginário de muitos 
negros em sociedades ocidentais um desejo pelo branqueamento, como 
busca por sair de sua condição subalterna. 

Como uma tentativa de fuga desta condição subalterna e fuga do padrão “negro” 

temos o ideal de branqueamento, tão presente na sociedade hoje, que vem recebendo novas 

acoplagens: cremes de branqueamento, alisamentos e alongamentos de cabelos, casamentos 

com pessoas brancas no intuito de clarear os filhos e tornar seus cabelos “duros” menos 

crespos e, se possível, “lisos” etc. Talvez por isso, o país da democracia racial e da 

miscigenação é campeão em tratamentos de beleza e cirurgias plásticas, o que sinaliza a 

insatisfação com a aparência.          

Tal insatisfação é relatada por bel hooks (2005, p. 1): 

Conversando com grupos de mulheres em diversas cidades universitárias e 
com mulheres negras em nossas comunidades, parece haver um consenso 
geral sobre a nossa obsessão com o cabelo, que geralmente reflete lutas 
contínuas com a autoestima e a autorrealização. Falamos sobre o quanto as 
mulheres negras percebem seu cabelo como um inimigo, como um problema 
que devemos resolver, um território que deve ser conquistado. Sobretudo, é 
uma parte de nosso corpo de mulher negra que deve ser controlado. A 
maioria de nós não foi criada em ambientes nos quais aprendêssemos a 
considerar o nosso cabelo como sensual, ou bonito, em um estado não 
processado. 

O relato de hooks (2005) expressa bem essa insatisfação com o cabelo crespo, que 

precisa se adequar ao padrão branco. Segundo a autora, a insistência de muitas de nós, 

mulheres negras, em nos adaptarmos a esse padrão parece ser fruto da insegurança que 

sentimos em relação ao nosso valor na sociedade da supremacia branca14. 

A luta pela suposta “redenção” foi novamente posta em discussão por ocasião da 

eleição do presidente Barack Obama, dito o primeiro presidente negro americano. Hoje, em 

                                           
14 No movimento negro, o cabelo crespo ao natural é considerado instrumento de resistência ao padrão branco. 
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pleno século XXI, a cor de sua pele certamente é um traço de sua “corporeidade”, que importa 

por não ser o padrão, ou por ser um padrão “redimido” pela miscigenação, já que a mãe de 

Obama era branca, de classe média alta e americana. Ilustram tal fato declarações como:  

1) a do diretor da Ku Klux Klan, Thomas Robb, de que Obama havia se tornado o 

primeiro presidente “mulato”, e não-negro, dos Estados Unidos por ter sido criado em um 

ambiente branco (Muniz, 2008); e  

2) a de Roberta McCain, mãe de John McCain, candidato branco que disputou as 

eleições com Obama, de que este seria um negro que teria raízes brancas: “Vamos, ele 

estudou em Harvard pago por pessoas como eu, enquanto que minha filha não pôde nem 

pensar em estudar lá. Ele é mais branco do que eu e você" (“Obama... ”, 2008). 

Ambos são considerados brancos e estariam autorizados a dizer o lugar do “diferente”, 

os modos como nós, negros, podemos chegar aos lugares que não seriam destinados a negros. 

Eles parecem ser detentores das “chaves do privilégio social”, ao insinuarem que, para um 

negro chegar a uma posição de destaque, precisaria passar pela redenção de Cã, seja 

embranquecendo através dos lugares “brancos” por onde circula, seja pelo tom miscigenado 

de sua pele. 

Em narrativa similar à bíblica, o escritor Martiniano Silva (apud MUNANGA, 1984, 

p. 40) cita em artigo uma narrativa, escrita por sábios talmúdicos do século VI, que faz 

referências aos atributos físicos dos negros amaldiçoados: 

E já que você me desrespeitou [...] fazendo coisas feias na negrura da noite, 
os filhos de Canaã nascerão feios e negros! Ademais, porque você torceu a 
cabeça para ver a minha nudez, o cabelo de seus netos será enrolado em 
carapinhas e seus olhos serão vermelhos; outra vez, porque seus lábios 
ridicularizaram a minha má fortuna, os deles incharão; e porque você 
descuidou de minha nudez, eles andarão nus, e seus membros masculinos 
serão vergonhosamente alongados! Os homens dessa raça serão chamados 
negros, seu ancestral Canaã os mandou amar o roubo e a fornicação, 
juntarem-se em bandos para odiar os seus senhores e nunca dizer a verdade. 

  

Em uma sociedade como a brasileira, na qual perduram muitos valores judaico-

cristãos, percebemos que os mesmos termos empregados nessa descrição tão remota ainda 

permanecem em nossos discursos: a referência a nós, negros, como feios, de cabelo 

“carapinhado”, de lábios grossos e com membros sexuais avantajados.    

A aparência é alvo de discriminação na medida em que se foi construindo na 

sociedade a ideia de que o outro, denominado negro, é inferior. Hall (2003) aponta que, no 
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racismo contra o negro, ao contrário do que acontece em outros tipos de discriminação, como 

o antissemitismo e o sexismo, existe materialização das diferenças genéticas, que se 

evidenciam na cor da pele, no cabelo, nas feições do rosto etc. 

Para a hegemonia branca, diferentemente do modelo americano, no Brasil não há 

práticas de segregação; aqui se “acolheu” o negro e, juntos, brancos, negros e índios 

convivem harmoniosamente num “paraíso tropical”. Entretanto, apesar do caráter mais 

“ameno” de nosso racismo, hoje, apesar de já não haver escravidão instituída, as práticas 

racistas parecem ser mais sutis e, quanto mais se se distancia do “grau de brancura ideal”, 

quanto menos branco, mais as diferenças aparecem (HARDT; NEGRI, 2001, p. 204). 

Oracy Nogueira (1998, p. 199) assevera que o preconceito no Brasil seria de marca, 

baseado na cor da pele e em características como textura do cabelo e tamanho do nariz, e não 

de origem, como ocorre nos EUA, onde negro é quem tem ascendência africana15. O autor 

aponta esse preconceito como de “ideologia ambivalente”, já que à aparência são mescladas 

outras marcas identitárias, como classe, por exemplo. 

O posicionamento de Nogueira é questionado por autores, como Silva (1994), que se 

recusam a considerar que inexista, além do preconceito relacionado ao fenótipo, referência de 

preconceito às origens africanas. Alinho-me a Silva (Ibid.), ao considerar que o preconceito 

tem as duas facetas: a de marca e de origem, pois remete tanto às marcas do corpo quanto às 

origens africanas, consideradas primitivas, exóticas e inferiores. 

É reflexo desse preconceito, que considero de marca e de origem, o estigma da 

excentricidade, da “outrização” que o corpo negro carrega. Caso nos remetamos ao período da 

escravidão, por exemplo, percebemos que uma das grandes armas para tolher essa 

excentricidade era a conversão de negros e indígenas ao catolicismo. 

Gilroy (2001, p. 162) considera a “distintiva expressão corporal das populações pós-

escravas como resultado das brutais condições históricas”. É conveniente ressaltar que as 

expressões de resistência negra eram tolhidas, e, como solução, os negros escravizados 

optaram por disfarces. A capoeira, por exemplo, é considerada por muitos uma luta disfarçada 

de dança. Valente (1987, p. 18) aponta ainda que, impedidos de cultuarem seus deuses, os 

africanos se escondiam atrás das máscaras dos santos. 

                                           
15 Telles (2003, p. 303) aponta que raça nos EUA é definida por regras de hipodescendência; qualquer pessoa 

com um pouco de ascendência negra é considerada negra. 
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Tais disfarces citados por esses autores vêm recebendo novas acoplagens; exemplo 

deles é a impossibilidade de manifestar a “negritude”, como relatado recentemente em 

programa de TV de grande audiência no País16.. Na ocasião, foi apresentada uma reportagem 

sobre “covering” ou “discriminação disfarçada”, na qual um jovem negro teve que cortar suas 

trancinhas afro a fim de conseguir emprego em um shopping. 

Outro autor que chama a atenção para o grau de mobilidade dos negros na sociedade 

brasileira é D'Adesky (2006, p. 96), ao refletir sobre os tipos de mulheres negras que a TV e a 

mídia em geral “permitem” que circulem, por se assemelharem a um padrão ocidental, de pele 

mais clara e de cabelos compridos. Fatos como esse perduram até hoje devido ao paternalismo 

branco, que os “autoriza” a dizer que um negro feito aos moldes do colonizador tem a “alma 

branca”, por exemplo. Esses exemplos mostram como a circulação dos negros na sociedade 

brasileira é cerceada pelos padrões brancos. O grau de mobilidade que os negros têm depende 

de sua habilidade em se disfarçar, para se adaptar.

Áreas como o esporte e a música são interpretadas por Valente (1987, p. 18) como 

“brechas de ascensão social dos negros, permitidas pelos brancos”. Essa suposta brecha é 

justificada por uma alegada “habilidade natural” do negro, que seria mais veloz, mais 

resistente, e estaria autorizado a circular pelos locais chancelados pelo branco. 

Apesar de alguns avanços, como a própria exibição do programa “covering” e a 

frequente tematização de situações de preconceito na TV, o cineasta Joel Zito Araújo17, em 

pesquisa a respeito da construção dos negros na TV, ressalta que por muito tempo o negro 

desempenhou papéis subalternos, ou era retratado como malandro, e a mulher como o 

protótipo da sensualidade. Considero que ainda navegamos de maneira lenta em direção a 

discursos mais multiculturais na TV; contudo, com a mobilização da sociedade poderemos 

avançar para discursos menos aprisionantes. 

Parece-me que essa ideia de redenção permanece presente no imaginário brasileiro, 

pois não é raro que uma pessoa negra que circule em ambientes “brancos” ouça discursos 

como “você não é tão negra assim, você é mulatinha”. Percebemos também que a categoria 

“raça” não opera sozinha, mas sim entrelaçada a outros fatores. Ou seja, um negro pode vir a 

                                           
16 Programa “Fantástico”, da Rede Globo, apresentado em 8 de abril de 2007, com o título de Minorias e 

Direitos Civis, parte da série “Novos olhares”. 
17 Doutor em Ciências da comunicação pela ECA/USP e com pós-doutorado na University of Texas, em Austin, 

nos Estados Unidos, autor de A negação do negro no Brasil, livro em que faz uma análise da presença de 
negros na TV e no cinema, e do documentário Vista minha pele, utilizado nesta intervenção. 
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ter a pele “clareada”, dependendo das outras facetas de sua identidade, como a classe social, 

por exemplo. É como diz o provérbio: “O dinheiro embranquece”. 

As ideias acima apontadas sinalizam o quanto as “águas”, por assim dizer, da questão 

racial são turbulentas e entrelaçadas a processos sócio-históricos bastante antigos. 

Focalizando tal movimento, o próximo capítulo discute a influência dessas construções da 

identidade de raça na contemporaneidade e os “mares” pelos quais elas navegam.  

3 A NAVEGAÇÃO COMO METÁFORA PARA A REFLEXÃO SOBRE 

CONTEMPORANEIDADE 

O dilúvio informacional jamais cessará. A arca não 
repousará no topo do monte Ararat. O segundo 
dilúvio não terá fim. Não há nenhum fundo sólido 
sob o oceano das informações. Devemos aceitá-lo 
como nossa nova condição. Temos que ensinar 
nossos filhos a nadar, a flutuar, talvez a navegar 
(LÉVY, 1999, p. 14).  

A metáfora do dilúvio informacional é utilizada por Lévy (1999) a fim de se referir à 

rápida circulação de informações e discursos na contemporaneidade. Fazendo um paralelo 

com o dilúvio bíblico protagonizado por Noé, o autor profetiza que, mais do que quarenta dias 

e quarenta noites, o segundo dilúvio, o informacional, é eterno. 

Como “Noés da contemporaneidade”, muitos de nós continuaríamos procurando novos 

“montes Ararats” para aportar nossas arcas, ou tateando em busca de um resquício de fundo 

sólido que forneça alguma estabilidade para a navegação que se efetiva de forma turbulenta. 

Em face do “redemoinho” atual, este capítulo tem por objetivo traçar um breve 

panorama do mundo contemporâneo, exercendo um pouco da “reflexividade” proposta por 

Giddens (1995, p. 9), i. e., interrogar as formas sociais e pensar nos futuros potenciais. Nosso 

interesse é refletir a respeito dos possíveis efeitos identitários da construção discursiva de raça 

na contemporaneidade e a respeito das possibilidades de experiência social propiciadas pelos 

discursos sobre o tema que circulam em espaços como a mídia, o ciberespaço e a escola. 
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Além da metáfora do dilúvio proposta por Lévy (1999), diversos teóricos atribuem 

características como “aceleração”, “descontrole” e “liquidez”, como atributos do mundo 

contemporâneo18 – momento ao qual Bauman (2000) se refere como Modernidade Líquida.  

Argumentando que um atributo crucial da modernidade líquida é a “relação cambiante 

entre espaço e tempo” (Ibid., p. 15), o autor enfoca a natureza fluida, em constante mudança, 

da vida moderna. O “sólido” é o que persiste ao tempo, não muda; o “líquido” é a leveza, a 

mobilidade no tempo e no espaço. Entretanto, muitos dos nossos “sólidos”, i. e., os conceitos 

da tradição, não foram desfeitos no “derretimento da modernidade” e continuam, perduram. 

Dessa forma, a atualidade descrita pelo sociólogo é um mundo em que a rapidez das 

informações, a pluralidade de discursos, a coexistência de referências e a “liquefação” de 

muitas ideias solidificadas trazem perplexidade constante, possibilitando “novos roteiros de 

subjetivação” (ROLNIK, 1997, p. 20).  

Ao refletir a respeito dos processos subjetivos contemporâneos, Rolnik argumenta que 

a globalização traz dois movimentos concomitantes: “ao mesmo tempo em que intensifica as 

misturas e pulveriza as identidades, implica também a produção de kits de perfil-padrão de 

acordo com a órbita do mercado” (Ibid., p. 20). Segundo essa autora, esses kits estão à venda, 

de modo que as identidades locais, sofrendo níveis diferenciados de desestabilização, dão 

lugar a identidades locais globalizadas, caracterizadas fortemente, entre outros aspectos, pelo 

atributo de consumidor. 

De acordo com Bauman (1999), nossa sociedade é uma sociedade do consumo, um 

consumo descrito como desenfreado, sem descanso. Os indivíduos são envolvidos em 

constante jogo de consumo que os torna eternamente insatisfeitos. A respeito da relação entre 

a questão identitária e o consumo, assevera Fridman (2000, p. 81):  

Na sociedade atual, a identidade se constitui em um ambiente que aciona o 
desejo e estimula prazeres cambiáveis, em vez da repressão que acompanhou 
e delimitou a interioridade dos indivíduos na modernidade. As pessoas se 
veem permanentemente solicitadas a fazer escolhas no universo das 
novidades ininterruptas do consumo. 

Na sociedade do consumo, somos a todo o momento convocados a experimentar 

novos kits identitários, e as opções de escolha são, a cada dia, maiores. Poderíamos dizer, 

                                           
18 Apesar das muitas possíveis denominações para o momento atual, como “modernidade líquida” (Bauman, 

2000); “modernidade tardia” (Giddens, 1991); “modernidade recente” (Chouliaraki; Fairclough, 1999); 
“capitalismo acelerado” (Gee, 2000), “império” (Hardt; Negri, 2001) etc., neste trabalho opto pelo emprego do 
termo “contemporaneidade”. 
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utilizando um termo de Bauman, que somos “colecionadores de experiências e sensações” 

(1999, p. 91). Dessa forma, caberia a nós, educadores interessados em tematizar questões de 

identidade e diferença na escola, investigar que tipos de experiências são chanceladas pela 

mídia, pela família e pela escola, entre outros, e que efeitos identitários ocasionam.  

Num país que não se afirma racista, e que insiste em se denominar “democracia 

racial”, a contemporaneidade pode ser um momento privilegiado para a problematização dos 

mecanismos de controle e para a circulação dos corpos negros, dos “kits identitários” 

disponíveis para compra e que parecem autorizar a permanência de nossos corpos em 

ambientes “brancos”, como o “covering” ou “disfarce”, conforme discutido no capítulo 

anterior (cf. Seção 2.4). 

Se os corpos negros ainda lutam por espaço na TV, se no século XXI é ainda a 

primeira vez que o papel de protagonista numa novela de horário nobre em uma emissora de 

grande audiência em rede nacional é atribuído a uma mulher negra19, fica claro que os corpos 

negros ainda carecem de visibilidade e de reconhecimento de sua humanidade. Como aponta 

um importante pensador da Diáspora Africana, é importante que hoje a sociedade perceba os 

negros “como agentes, como pessoas com capacidades cognitivas e mesmo com uma história 

intelectual – atributos negados pelo racismo moderno” (GILROY, 2001, p. 40). 

A despeito do fato de estarmos nos tornando cada vez mais multiculturais – uma vez 

que atravessamos práticas cada vez mais diferenciadas, como argumenta Moita Lopes (2007, 

p. 51) – em tempos contemporâneos, há correntes que parecem contribuir para a manutenção 

de sólidos, convivendo com aquelas que trabalham na liquefação em relação à questão racial. 

Tais sólidos podem ser entendidos como resquícios de um ranço monocultural (c.f. Cap. 4) 

que ainda perpassa nossas práticas de produção de sentido. Em meio ao segundo dilúvio, 

muitos Noés ainda procuram lugares seguros para aportarem e dizerem: “Passou, foi só uma 

turbulência”.  

Na mídia, por exemplo, referências sólidas e líquidas partilham o mesmo espaço 

discursivo sobre a questão racial: ora a dicotomia naturalizada – negritude vs. branquitude – é 

mantida, como é o caso da novela supracitada, que traz uma protagonista negra mas não 

discute a questão racial, ora parâmetros mais líquidos e híbridos apresentam discursos que 

problematizam estereótipos e essencialismos.  

                                           
19 Papel interpretado pela atriz Thais Araújo na novela “Viver a Vida”, de Manoel Carlos (Rede Globo, 2009). 
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Outro exemplo de espaço em que parece haver convivência de perspectivas 

calcificadas e movimentos mais contemporâneos é o ambiente virtual. A pesquisa de Simões 

(2009), que analisa uma comunidade do Orkut em que a “branquitude” é exaltada através da 

inferiorização da alteridade negra, e a de Pinheiro (2008), que analisa o discurso de um rapaz 

(Johnny) que se constrói na Internet como menina (Rose) – ambas defendidas no Programa 

Interdisciplinar de Linguística Aplicada da UFRJ –, mostram como o ambiente virtual pode 

suscitar maneiras diversas de construção identitária: mais normatizada (primeiro estudo) ou 

mais livre do peso da tradição (segundo estudo). Assim, no ambiente virtual uma pessoa pode 

ser negra e construir-se como branca; pode ser muitos “eus” ao mesmo tempo, pois não está 

diretamente exposta ao olhar aprisionador e hierarquizante do outro; ou pode ainda criar 

comunidades em que assume “livremente” ter atitudes racistas. É por tal razão que o 

ciberespaço pode ser considerado um ambiente em que práticas híbridas podem ocorrer de 

forma mais concreta.  

Apesar de tais práticas híbridas, a experiência social cotidiana envolve discursos e 

referências paradoxais que podem limitar um agir mais livre e criativo. Tomemos como 

exemplo o caso do Brasil e a contradição com a qual nos defrontamos no caso da questão 

racial: se, por um lado, temos “orgulho” de ser mundialmente conhecidos como o país do 

samba, das mulatas e do sincretismo religioso, onde os discursos estatais, acadêmicos e 

populares celebram, como aponta Sansone (2004), a fusão de elementos como o candomblé, a 

capoeira e o batuque, por outro lado, há movimentos que procuram abafar os gritos por maior 

representatividade dos corpos negros.  

Como correntes que parecem trabalhar na manutenção de águas “mais tranquilas” 

quanto à questão racial aponto: a homogeneização dos discursos e privilégio dos cânones 

eurocêntricos, até mesmo na própria universidade – espaço que deveria repensar cânones; 

movimentos contrários à adoção de políticas de cotas; a falta de representação de negros e de 

outros grupos considerados “minoritários” na mídia, entre outros.  

Tais correntes convivem com um fluxo que parece direcionado para águas mais 

multiculturais e desafiadoras. Em tempos da vitória do primeiro homem negro a governar os 

Estados Unidos, poderíamos no Brasil parodiar o presidente Lula e afirmar que “nunca antes 

na história deste País” se fez tanto em termos da promoção de debates quanto à questão racial: 

a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 
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2003; a Lei n. 10.639/2003 e sua ampliação, a Lei n. 11.645/200820; a adoção da política de 

cotas em algumas universidades públicas; o debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial etc. 

Vivemos, portanto, tempos propícios para o surgimento de oportunidades para que as 

“vozes das minorias”, de negros, movimentos de GLBTS etc., reivindiquem seus espaços 

frente aos discursos hegemônicos.  

Afirma Canagarajah (2002, p. 47) que a globalização pós-moderna trabalha através 

das localidades, apropriando as diferenças; essas localidades geram uma resistência que deve 

ser “gerenciada estrategicamente” com novo modus operandi. A guisa de exemplificação, 

poderíamos citar como ações resultantes de movimentos a favor de águas mais multiculturais 

a adesão cada vez maior de empresas ao discurso da diversidade21; políticas de ações 

afirmativas, como a progressiva adoção de cotas raciais nos níveis superior e médio; 

movimentos de protesto a favor da garantia da presença de negros em eventos, como o 

promovido pela Educafro22 na aclamada São Paulo Fashion Week. Tais fluxos compõem um 

cenário complexo no qual direções múltiplas apontam para uma diversidade de rotas. 

Em razão dos rumos variados das correntes existentes, considero que a escola e nós, 

professores de Inglês, não poderíamos nos imaginar fora das turbulentas águas da 

contemporaneidade e deveríamos nos sentir desafiados e instigados a navegar por águas mais 

multiculturais e híbridas, pois, atendendo ao convite de Lévy (1999), devemos ensinar nossos 

filhos e nossos alunos a aprenderem as estratégias a utilizar durante a navegação: nadar, 

flutuar, assumir a condução do barco, mudar a direção do percurso etc.  

Concordo, então, com Marisa Vorraber Costa (2001), no sentido de que, em tempos 

contemporâneos, se construa uma escola que se afaste da tradição humanista ocidental, 

admitindo um “sujeito urdido nas tramas da linguagem e da cultura” (Ibid., p. 44), um sujeito 

descrito como múltiplo, não-acabado. Então, uma escola mais responsiva ao momento atual 

poderia trabalhar com “a possibilidade de um sujeito mais humano (não um semideus, nem 

                                           
20 A lei 10.639/2003 trata da inclusão no currículo da rede oficial de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira” e foi alterada pela lei 11.645/2008 que propõe a temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”. 

21 Pesquisas como a de MYERS (2003) mostram a iniciativa de grandes empresas como a ABN Amro (Banco 
Real), IBM, Xerox, Kodak, Basf, etc. na construção de práticas de diversidade.   

22 Organizações da sociedade civil, como Ibase, Geledés, Fase, Criola, Educafro (Educação e Cidadania de 
Afrodescendentes e Carentes) entre outras, têm promovido debates e trabalhado pela maior inserção do negro 
na sociedade. Na edição da SPFW deste ano, a Educafro promoveu um desfile-manifesto para que as marcas 
pudessem “colorir” seus castings (GELEDÉS, 2009). 
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um super-homem) com muitas faces, muitas fronteiras, muitos limites descentrados, em 

permanente reconstrução em uma incessante hermenêutica de si mesmo” (Loc. cit.).  

Na seção seguinte, discuto a visão pós-colonial, que assumo como provocadora de 

águas mais agitadas em relação ao tratamento da diferença na escola. 

3.1 BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA A NAVEGAÇÃO: A VISÃO PÓS-COLONIAL 

O colonialismo não se satisfaz em prender o povo 
nas suas redes, em esvaziar o cérebro colonizado 
de toda forma e de todo conteúdo. Por uma espécie 
de perversão da lógica, ele se orienta para o 
passado do povo oprimido e o distorce, desfigura, 
aniquila. Esse empreendimento de desvalorização 
da história de pré-colonização assume hoje sua 
significação dialética [... ] a mãe colonial defende 
o filho contra ele mesmo, contra o seu ego, contra 
a sua fisiologia, sua biologia, sua infelicidade 
ontológica (FANON, [1961]2005, p. 44). 

Eu negro 
você branco 

uma diferença 
não uma exclusão 
a não ser que você 

insista no controle das regras 
escolhendo meu lugar 
permitindo minha vez 
só quando lhe convém 

Eu negro 
Você branco 

Vantagem sua 
Prejuízo meu 

enquanto não compreenderem 
não ser possível pensar em nós 

impedindo minha voz 
Eu negro 

você branco 
de que jeito no mesmo barco 

se convivo com tua branquice 
enquanto proíbes minha negrura? 

Eu negro 
você branco 

amigos 
só se as opiniões tiverem peso igual 

só quando deixar de exigir 
minha adesão total 

à sua lógica incompleta 
se respeitar minha especificidade 

haverá compreensão 
e aprenderá comigo 

as verdades acumuladas do lado de cá 
então, 
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eu negro 
você branco 

mais próximos 
da verdade de todos nós. 

(MINKA, 2000, p. 23)  

Retomando as ideias defendidas na seção anterior, percebo que a contemporaneidade 

oferece espaço para que questionemos os rumos dados às culturas das ditas “minorias”, como 

os negros, as mulheres e os índios, e assumo a certeza de que o pós-colonialismo pode 

oferecer uma alternativa possível para a navegação rumo a uma escola e uma sociedade mais 

sensíveis à diversidade.  

O pós-colonialismo, segundo Machado (2004, p. 19), remete ao “fim do colonialismo 

do século XX, aquilo que marcou a experiência de grande parte da África e de grandes 

extensões da Ásia”. Segundo o autor, ele surgiu da grande necessidade de “se dar voz aos 

indivíduos fora do primeiro mundo” (Loc. cit.). Por sua vez, Robinson (1997, apud

PAGANO; MAGALHÃES, 2005, p. 22) define o pós-colonialismo como  

[...] um estado de cultura ou de estudos culturais, emergente do colonialismo 
e seus efeitos, preocupado com problemas de identidade de grupos conforme 
reproduzidos na linguagem [...], aberto à diversidade de todos os tipos e com 
restrições a soluções simplistas para problemas complexos [...] 

Ou ainda, na concepção de Boaventura Santos (2004, p. 8), o pós-colonialismo seria:  

[...] um conjunto de correntes teóricas e analíticas, com forte implantação 
nos estudos culturais, mas hoje presentes em todas as ciências sociais, que 
têm em comum darem primazia teórica e política às relações desiguais entre 
o Norte e o Sul na explicação ou na compreensão do mundo contemporâneo.  

Alinho-me a esses pesquisadores, já que essas definições expressam minhas 

preocupações neste trabalho: propor questionamentos sobre referências coloniais persistentes, 

refletir sobre a construção de novas sociabilidades e investir em possibilidades de 

agenciamento na escola – apesar das marcas que o colonialismo imprimiu nos corpos 

colocados à margem, marcas estas construídas em práticas de dominação. 

Ao optar por utilizar o termo “pós-colonial”, remeto-me a um questionamento 

proposto por Boaventura Santos (2004, p. 8): até que ponto estaríamos vivendo em sociedades 

pós-coloniais? O autor afirma ainda: “O fim do colonialismo enquanto relação política não 
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acarretou o fim do colonialismo enquanto relação social, enquanto mentalidade e forma de 

sociabilidade autoritária e discriminatória” (Loc. cit.).

Se de fato o colonialismo ainda está presente nas mentes e práticas, o emprego do 

termo “pós-colonialismo” como forma de posicionamento político pode significar um modo 

de percepção de nichos de atuação. Estou ciente, entretanto, das críticas feitas a tal construto 

no sentido de que ele indicaria uma situação que de fato não se efetivou em muitos lugares 

que foram colônias, como o Brasil, e que permaneceriam nesta condição ainda hoje. Não 

obstante, apesar da repulsa ao emprego do termo, percebo que sua não-utilização poderia 

significar uma resignação à condição vigente. Se a colonização ainda não terminou de fato, 

talvez possa ser desarticulada nas práticas cotidianas.  

Partindo, portanto, da premissa de que estamos em tempos de crítica pós-colonial, 

recorro a Machado (2004), ao afirmar que o que caracterizaria uma posição pós-colonial seria 

o questionamento profundo de “uma relação de insuficiência representacional, ou seja, uma 

incapacidade crônica dos sujeitos de expor suas próprias narrativas sobre os fatos” (Ibid., p. 

20). Em outras palavras, é refletir sobre o silenciamento dos povos colonizados, que tiveram 

suas narrativas elaboradas pelo outro.  

Machado (Ibid., p. 24) cita Edward Said e Frantz Fanon como autores centrais da 

crítica às grandes narrativas ocidentais. Segundo aquele autor, a crítica de Said (1990) ao 

“Orientalismo” abriu espaço para a crítica sistemática dos discursos coloniais, os quais 

operam com uma série de dicotomias essencializadas como oriente vs ocidente, brancos vs

negros, entre tantas outras.  

Já os estudos de Fanon ([1961]2005), relidos pelos pensadores sobre os processos de 

subjugação da alma dos nativos colonizados, denunciam as marcas coloniais impressas nos 

corpos negros. Retomando o primeiro trecho da epígrafe, o autor pensa no processo de 

descolonização africana. De maneira que pode ser considerada áspera e direta, ele reflete a 

respeito dos danos causados pela colonização aos “condenados”, nós negros, denunciando a 

perversidade da “mãe colonial”, que trabalha tanto no interior do “colonizado” quanto no seu 

exterior, na sua pele, na sua fisiologia.   

Almeida (2000, apud Machado, 2004, p. 23) nos auxilia a traçar as principais 

características dos estudos pós-coloniais:  

• repúdio de todas as narrativas mestras, sobretudo da mais eloquente delas, a da 

modernidade; 
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• crítica ao eurocentrismo nelas implícito; 

• repúdio de toda história fundacional;  

• repúdio de qualquer fixação do sujeito do terceiro mundo e deste como categoria; e, 

• afirmação das identidades do terceiro mundo como relacionais, mais do que 

essenciais, mudando a atenção da “origem nacional” para a “posição de sujeito”. 

Acredito ser necessário que essas características façam parte de uma prática escolar 

que se construa como pós-colonial, mas que, não se limitando a se lamuriar pela condição de 

pós-colonização, parta da denúncia para a ação. Isto é possível se levarmos em conta que os 

discursos pós-coloniais não se limitam a desmascarar o discurso dominante, apresentando-se 

como possibilidade de explorar suas fissuras de forma a produzir narrativas diferentes (cf. 

PAGANO; MAGALHÃES, 2005, p. 22). 

Trabalhar nessas fissuras possibilitaria a produção de olhares de estranhamento e 

questionamento das narrativas aprisionadoras calcadas no eurocentrismo e na fixação das 

identidades – como, por exemplo, as manifestações do colonialismo implicadas na crença de 

que os negros são naturalmente “escravos”, e não escravizados (VALENTE, 1987, p. 11). 

Somada a isto, há em parte da historiografia brasileira a descrição de negros como 

passivos e, portanto, sujeitos à dominação. Dando respaldo a essa percepção, o registro 

histórico de ações como o escamoteamento ou destruição dos documentos que registravam as 

revoltas dos negros como armas colonialistas, contribuíram para manter a “tese e a estrutura 

ideológica que justificam a escravidão” (Loc. cit.). 

Percebemos, portanto, que a “mãe colonial” mencionada por Fanon vem agindo de 

maneiras variadas na manutenção da fabricação da ideia negativa de negritude, construindo o 

corpo, a performatividade, a cor da pele e os cabelos negros como exóticos, inferiores e alvos 

constantes do olhar classificador do outro (cf. Cap. 2).  

Considero que adotar um pensamento pós-colonial não significa somente adotar uma 

posição de denúncia, nem promover ódio racial ou eterna lamúria a respeito dos possíveis 

danos ou efeitos do colonialismo. Pelo contrário, creio que tal perspectiva serve de reflexão 

sobre como nós, negros, fomos construídos discursivamente e continuamos a orientar nossas 

ações por essas narrativas. 

Portanto, o posicionamento pós-colonial defendido neste trabalho é o de não entender 

a colonização por um viés único de dominação, pois percebo que, a despeito da violência da 
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dominação, o contato com o dominador possibilitou trocas que podem ser encaradas como 

benéficas. Apesar da violência do colonialismo, o contato com outras culturas possibilitou a 

nós, negros realizarmos trocas, influências mútuas e intercâmbios que não podem ser 

considerados somente negativos. Retomando as ideias de Gilroy, devemos olhar não para as 

raízes, mas para as “rotas”, que nos fazem ser o que somos. 

O termo “mímica”, criado pelo teórico pós-colonialista Homi Bhabha, é utilizado por 

Brah e Combes (2000, p. 11) para se referir ao hibridismo que ocorre no contato entre sujeito 

e cultura colonial:  

[...] porque a cultura colonial não pode ser totalmente reproduzida em sua 
própria imagem, cada replicação, (ato do mímesis) envolve necessariamente 
uma mudança um gap onde o sujeito colonial inevitavelmente produz uma 
versão hibridizada do original. 

Como exemplos de hibridismo, Brah e Combes citam a reapropriação da Língua 

Inglesa em muitos países africanos. Da mesma forma, o trabalho de Sansone (2004) aponta 

haver recriação e mercantilização dos objetos e símbolos africanos em Salvador e na região 

que circunda o Recôncavo Baiano. Enfatizando que ritmos como o funk assumem 

características próprias em diferentes regiões do Brasil, ele considera que a globalização, ao 

invés de criar homogeneidades, geraria “a criação de variedades locais da cultura negra 

jovem” (SANSONE, 2004, p. 208). 

Brah e Combes (2000, p. 11) sugerem ainda que se atente para hibridização; 

argumenta que ela é intrínseca ao discurso colonial e alerta para a questão do agenciamento 

(PARRY, 1994; SPIVAK, 1993; CHAKRABARTY, 1992 apud BRAH; COMBES, 2000, p. 

11) no sentido de “[... ] reconhecer o agenciamento como uma escolha consciente e como 

modo de resgatar o sujeito colonial da condição de vítima perpétua ao referir-se a sua 

habilidade de agir como progenitores de resistência contra o colonialismo de modos 

diferentes” (Loc. cit.).  

Percebo como ganho de uma epistemologia pós-colonial justamente essa possibilidade 

de agenciamento e de resistência proposta por Brah e Combes. Uma boa arma para sairmos 

das águas da lamentação sobre uma suposta aniquilação de nossa “cultura” seria perceber a 

sobrevivência das culturas negras, que resistiram, influenciaram e até hoje influenciam outras 

culturas.  

Tal possibilidade de agenciamento se baseia não em águas que delimitem uma 

separação entre brancos e negros, mas naquelas que, retomando o poema de Jamu Minka 
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citado na epígrafe, clamam por um diálogo mais simétrico, no qual todas as partes possam se 

ouvir; fronteiras erigidas com base em marcas raciais possam ser implodidas; e narrativas 

hegemônicas da diferença pelas quais circulamos na TV, no ciberespaço, na escola e na 

família possam ser esvaziadas de sentidos negativos, possibilitando o reconhecimento de 

nossa humanidade partilhada. Para tal, é preciso repensar as noções “sólidas” de linguagem e 

de identidade da tradição. 

Na seção seguinte, apresento as noções de discurso e identidades sociais que possam 

nortear a construção da prática escolar como navegação por águas responsivas à 

contemporaneidade. 

3.2 RECONSTRUINDO AS NOÇÕES DE DISCURSO E DAS IDENTIDADES SOCIAIS: UMA VISÃO 

SÓCIO-CONSTRUCIONISTA COMO POSSIBILIDADE DE OUTRO TIPO DE NAVEGAÇÃO

Como seres sociais, estamos sempre em 
movimento no processo de vir a ser socialmente, 
não existindo, por conseguinte, a essência de que 
represente o cerne de quem somos. Assim, a 
aparente homogeneidade das identidades sociais 
(gênero, raça, sexualidade, classe social, etc.) é 
operacional. Ser branco, de acordo com essa 
abordagem, seria um processo contínuo de se 
posicionar discursivamente como tal frente ao 
outro e ser ratificado por ele – o que não exclui o 
fato de a branquitude poder ser constituída em 
outras bases (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2004, 
p, 11) 

E fui aos poucos descobrindo que eu era a Preta 
marrom, uma menina negra. Ser negra é como me 
percebem? Ou como eu me percebo? Ou como 
vejo e sinto me perceberem? Tenho um amigo que 
só às vezes é preto. Que fica preto quando vai à 
praia no verão. Mas ser negro é muito mais que ter 
um bronze na pele (LIMA, 1998, p. 8) 

Nesta seção, reflito a respeito dos ganhos de uma visão sócio-construcionista do 

discurso e das identidades sociais como possibilidade de navegação por práticas mais 

reflexivas. Entendo o sujeito da modernidade como descentrado, sem identidade fixa, cujo 

caráter é múltiplo, dinâmico e fragmentado (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2004, p. 13). De 

acordo com tal ótica, a ideia de “raça” não opera de modo isolado na identificação de uma 
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pessoa, mas está imbricada em outros traços de sua identidade, como classe social, gênero e 

sexualidade. Na visão de discurso e das identidades sociais respaldada por este trabalho, 

vivemos no eterno “movimento de vir a ser” citado no primeiro trecho da epígrafe. Segundo 

ela, ninguém nasce negro ou branco; somos referidos como tal a partir de convenções, criadas 

socialmente, que englobam uma gama de atributos identitários, envolvendo noções de beleza, 

inteligência, status social, capacidade etc. Desse modo, uma pessoa que em determinado 

contexto é considerada “negra feia”, em outro pode ser vista como “morena sexy” ou “preta 

interessante”, dependendo de onde se fala e de com quem se fala.     

A perspectiva sócio-construcionista enfatiza o caráter fabricado de nossas identidades 

sociais, advindas de processos corpóreo-discursivos, que, como já discutido, são históricos. 

Ela questiona uma premissa naturalizada de padrões classificatórios que supostamente 

descrevem a essência de grupos de indivíduos geralmente objetificados por oposições binárias 

como brancos e negros, ricos e pobres, heterossexuais e homossexuais etc. 

Reflito, a partir de Silva (2000, p. 89), que é necessário sair dos binarismos: “a 

possibilidade de ‘cruzar fronteiras’ e de ‘estar na fronteira’, de ter uma identidade ambígua, 

indefinida, é uma demonstração do caráter ‘artificialmente’ imposto das identidades fixas”. O 

autor argumenta que identidade e diferença são fabricadas no contexto de nossas relações 

culturais e sociais; são, portanto, ativamente produzidas e têm de ser nomeadas (Ibid., p. 76). 

Essa nomeação, conforme apontam Fabrício e Moita Lopes (2004, p. 13), seria fruto dos 

valores da modernidade, que, como discutido na seção anterior, ainda nos orienta, sendo 

“geradora de muitos padrões de normatividade” (Loc. cit.). Segundo os autores, nos processos 

de socialização aprendemos a funcionar com padrões binários, situando em posições de 

privilégio e em assimetrias sociais os brancos, os homens e os heterossexuais, por exemplo. 

Afirma ainda Silva (2000, p. 81): “Onde há diferenciação, aí está presente o poder.” 

Portanto, “dominantes” e “dominados” estão inseridos em um jogo mútuo de vantagens e 

desvantagens. Assim, a identidade dita normal não é considerada “uma identidade”, mas “a

identidade”. Só ela é verdadeira e real, e só ela deve ser empregada como parâmetro para 

classificar as outras. O autor aponta que, numa sociedade na qual impera a supremacia branca, 

por exemplo, “ser branco” não é considerado uma identidade étnica ou racial (SILVA, 2004, 

p. 83). O outro é o negro, o não-branco.  

Moreira (2008) nos ajuda a questionar esse caráter naturalizado da produção da 

diferença: “O processo de produção da diferença é um processo social, não algo natural ou 

inevitável. Mas, se assim é, podemos desafiá-lo, contestá-lo, desestabilizá-lo” (Ibid., p. 44). 
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Concordo com o autor em que um dos modos de questionar a produção da diferença é 

apontá-la como um processo social, sócio-historicamente constituído, que pode ser contestado 

/ desestabilizado, e não como algo inevitável. Essa seria uma forma de resistência. 

Assim, embora os sujeitos em posição de privilégio determinem e diferenciem quem é 

o outro, esse outro, refém de construções alheias, tem sempre a possibilidade de circular por 

outros discursos, podendo assim produzir outras histórias sobre si mesmo, histórias diferentes 

das que está acostumado a ouvir. Nas relações entre negros e brancos, por exemplo, apesar do 

caráter dominante do hegemônico, o branco, há espaços para a resistência dos negros. 

Argumenta Moita Lopes (1998, p. 310): “A escolha de nossas múltiplas identidades não 

depende de nossa vontade, mas é determinada pelas práticas discursivas, impregnadas pelo 

poder, nas quais agimos embora possamos resistir a estas práticas.” 

Com base nesse ângulo sócio-construcionista, percebo que as resistências aos sentidos 

naturalizados são movimentos discursivos, que podem levar à rearticulação da rede de 

significados habitualizados. Se o não-branco é o “outro”, isto se dá via discurso, mas é via 

discurso que a possibilidade de resistência é instaurada. Seguindo a visão foucaultiana, 

ninguém é dono do poder; ele é exercido. E a resistência faz parte do poder, pois onde há 

poder há resistência (FOUCAULT, 1989, p. 105). Ao propor a imbricação poder–saber–

subjetividade, o autor explora o caráter de construção do mundo social; portanto, a 

estabilidade observável do poder é um efeito de sentido provisório. 

Foucault também nos convida a perceber que, ao participarmos de uma rede e de uma 

correlação de forças, temos responsabilidade ativa na manutenção ou na rearticulação das 

relações de poder23. Como diz Pennycook (2001, p. 28), seguindo uma orientação 

foucaultiana, devemos entender o “poder” de modo a percebê-lo como algo “socialmente 

construído e mantido”, e não como algo que um indivíduo tem. O autor aponta que adotar 

esse posicionamento político dá dimensão dos modos como o poder pode ser compartilhado, 

apreendido e redistribuído. 

O movimento de questionamento de padrões de normatividade das identidades, 

sobretudo por grupos tidos como “minoritários”, vem crescendo na contemporaneidade, 

sinalizando ações de resistência. Fabrício e Moita Lopes (2004) mostram o papel dos 

movimentos sociais de liberação das mulheres, dos negros, dos gays e lésbicas na politização 

da vida social, pois “Ao questionarem modos cristalizados e antiéticos de desempoderar 

                                           
23 Reflexões feitas a partir de anotações de aula do curso Discursos de Identidades, em 18 de abril de 2007, 

ministrado pela Profa. Dra. Branca Falabella Fabrício. 
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aqueles historicamente inferiorizados, também têm fornecido contribuição singular para a 

compreensão das identidades sociais” (Ibid., p. 13). 

Essas “minorias” emergem de modo a perturbar a lógica naturalizada de que o normal 

é o homem branco, heterossexual e católico. 

No caso da presente investigação, situada no contexto educacional, tal abordagem 

coloca de imediato uma questão: a escola pode atuar como espaço de resistência? A 

perspectiva defendida por Skliar (2003) responde à pergunta positivamente. Segundo o autor, 

é necessário que no tratamento da diferença haja “uma nova relação com a mesmidade”; não 

se trata de aceitar o outro, mas a única aceitação possível é aceitá-lo “na soberania de sua 

diferença, no insondável de seu mistério, em sua distância, em seu ser-sempre-irredutível” 

(Ibid., p. 149).  

Da mesma forma, pesquisadores como Blackburn e Clark (2007) assumem que a 

contemporaneidade é um momento que nos desafia a tratar os projetos políticos de forma 

concreta: “considerar o trabalho de questionamento que transforma o político em concreto e 

modos explícitos – modos de traçar conexões entre o local e o global e criar oportunidades 

para agência, ação e mudanças” (Ibid., p. 1 – tradução minha). 

Tal posicionamento nos convida a partir para a ação concreta, perspectiva, a ser 

discutida no Capítulo 4 (Seção 4.2). Retomando a discussão a respeito do tratamento da 

diferença, se, como criaturas da linguagem, o que somos depende do olhar do outro, nos 

termos de Skliar, “somos reféns do outro”, ficamos à mercê do olhar do hierarquizador do 

outro. Dependendo da plateia, somos aquilo que é produzido nos jogos de diferenciação. 

Portanto, se o ser “negro” para muitos está calcado em características fenotípicas, como a cor 

da pele e a textura do cabelo, por exemplo, a escola poderia colaborar para que alunos, 

professores e toda a comunidade escolar produzissem discursos para além da naturalização, e 

para que novos olhares, não-estigmatizantes, contribuíssem para a fabricação da diferença. 

Talvez um dos possíveis modos de tornar a agenda da escola sensível à questão racial 

seja dar maior atenção ao sistema de nomeação dos sujeitos que circulam nela e fora dela. 

Para isso, a comunidade escolar deveria estar disposta a refletir a respeito do papel ativo da 

linguagem na produção da realidade. 

Considero, porém, que não basta mudarmos o sistema de nomeação sem que ele venha 

acompanhado por um conjunto de mudanças que inclua a revisão de crenças naturalizadas na 

mídia, na escola e na família. No contexto escolar, isso poderia ser realizado por meio da 
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problematização de quem é considerado minoria e da historicização dos construtos que 

produziram e produzem a ideia de minorias “selvagens” ou de “menos gente” do que o tido 

como “hegemônico”. Tal proposta é muito diferente da simples celebração das diferenças, tão 

em voga em algumas vertentes24 do multiculturalismo. 

Portanto, quando um aluno chama um colega negro de “feijão” ou de “macaco”, ele 

está não somente “brincando”, mas também, conforme aponta Silva (2000, p. 93), “reforçando 

a negatividade atribuída à identidade negra” – além de, ao repetir esse enunciado, estar ainda 

contribuindo para a “eficácia produtiva dos enunciados performativos” (Ibid., p. 94). 

O autor afirma: “É de sua repetição, e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, 

que vem a força do ato linguístico desse tipo de produção de identidade” (SILVA, 2000, p. 

95). Ao repetir, “citamos” novamente; segundo ele, isto reforça o caráter atribuído às 

identidades. O autor argumenta, porém, que essa “repetição pode ser interrompida, 

questionada e contestada” (Loc. cit.). A escola pode ser um local onde essa repetição pode ser 

de fato problematizada, discutida, e não silenciada. 

Se, conforme apontam Fabrício e Moita Lopes (2004, p. 17), há estreita relação entre 

nossas práticas discursivas, os regimes de verdade nos quais elas estão inseridas e o processo 

de construção identitária, resta-nos refletir a respeito de que tipos de discursos sobre os corpos 

negros têm circulado nas salas de aula e intervir nesses discursos, tornando a escola um 

espaço reflexivo sobre as práticas discursivas que nos constroem. 

Cabe a nós, professores, ressignificarmos nossas salas de aula como comunidades 

reflexivas, a fim de gerar compreensões sobre os modos como a linguagem que utilizamos 

pode produzir hierarquizações, preconceitos, estigmas e toda sorte de verdades que, no caso 

das ditas minorias, impigem sofrimento. Tal orientação pode contribuir para que, no espaço 

escolar, as relações de dominação e exclusão possam ser reconstruídas. 

Conforme discutido na seção anterior, uma posição pós-colonialista está voltada ao 

“repúdio de todas as narrativas mestras” e aos sólidos herdados da Modernidade que ainda 

persistem – narrativas estas que surgem e surgiram em meio às relações de poder em que 

estamos inseridos. O que pretendo neste trabalho é investir em possibilidades de resistência, 

                                           
24 Como exemplos de correntes multiculturalistas que se limitam a celebrar as diferenças, MCLAREN (1997) 
aponta as seguintes vertentes: conservadora, que lida com um conceito de “cultura universal”e não problematiza 
as diferenças; a humanista liberal, a qual considera que haveria uma “igualdade natural” entre as diversas 
culturas e etnias, mas não discute a inexistência de oportunidades iguais para todos; e a liberal de esquerda, que 
propõe que o reconhecimento da igualdade racial solucionaria os problemas de diferenças. 
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entendendo que, para tal, se torna necessário operar com uma visão sócio-construcionista do 

discurso e das identidades sociais, pois, segundo ela, o mundo social, estando atrelado às 

nossas práticas de significação, não seria pré-configurado, podendo, portanto, ser 

reconstruído. 

Continuo a empreitada de investir em possibilidades de resistência traçando um 

sucinto panorama de como percebo o “navegar” da escola na contemporaneidade. 

4 DESAFIOS: A ESCOLA AINDA NAVEGA EM “MAR DE BRIGADEIRO”

A vertiginosa sucessão dos acontecimentos tornou 
obsoletos nossos conteúdos e nossas práticas 
educacionais (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 11) 

A metáfora escolhida para se referir ao modo como muitas escolas parecem navegar na 

contemporaneidade é a de um “mar de brigadeiro”, cujas águas calmas evocam uma 

superfície sem turbulências, na qual muitos “faróis” boiam “tranquilos”, em seu equilíbrio 

instável, orientando nossa direção.  

Como exemplos desses “faróis sólidos” no campo da Educação, podemos citar os 

parâmetros da disciplina, da normalização e do controle – práticas educativas que fabricam 

indivíduos (FOUCAULT, 1989; LAROSSA, 2001).  

Poderíamos citar ainda, como importante “farol sólido” presente na instituição escolar, 

o trabalho com noções de verdade, i. e., a eleição de “cânones” da cultura como “os 

legítimos” a serem ensinados. Tal postura segue uma visão eurocêntrica, que privilegia os 

centros de saber, seja na escolha dos conteúdos e valores do currículo, que refletem a história 

da ciência e da cultura ocidental, seja na forma unilateral e teórica como transmite esses 

conteúdos e no modo mecânico de exigir sua aprendizagem (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 35). 

É por tal razão que pesquisadores na área da Educação, como Candau (2002) e Pérez 

Gómez (2001), por exemplo, criticam a lógica monocultural organizadora do contexto 

educacional. Recorro a Semprini (1999, p. 85) para sintetizar algumas características dessa 

lógica, que trabalha com as seguintes visões: 
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• uma visão de linguagem e realidade como domínios apartados; a realidade existiria 

independentemente das representações humanas;  

• uma visão de sujeito como reduzido a suas funções intelectuais e cognitivas e 

transformado em “máquina de pensar”; 

• uma visão de conhecimento como objetivo, na qual está embutida a crença na a 

verdade, na possibilidade de conhecê-la e na ciência como solução para problemas; 

• uma visão isomórfica e hegemônica de cultura e comunidade, que, ao apagar as 

diferenças, naturalizando-as, concebe os sujeitos sociais, e suas ações, segundo um 

padrão normativo.  

Ao trabalhar sob esse viés monocultural, a escola simplesmente ignora o caráter de 

construção dos discursos e das identidades sociais, orientando-se para a diluição das 

diferenças. Dessa forma, lidando com padrões fixos, ela funciona como instituição 

propagadora de sentidos pré-configurados, ao trabalhar com noções de uniformidade e 

homogeneidade (“os homens são assim”, “os negros são assado” etc.); assim, ela mantém as 

hierarquizações como se fossem processos naturais, apagando a responsabilidade que temos 

pelos discursos que produzimos. Ambiente pouco problematizador das categorias sociais com 

as quais trabalhamos, a escola termina por constituir-se como ambiente carente de 

reflexividade e de senso crítico. 

Entendo, então, que, se a escola continuar atendendo à lógica monocultural, a 

implementação de mudanças será inviável, já que essa perspectiva, ao lidar com padrões 

fixados de mérito, competência e desempenho, não valoriza as diferenças.  

Atendendo ao convite de bell hooks (1994, p. 12) de valorização das diferenças na 

escola, considero que educadores devem enfrentar os “achismos” que têm delineado as 

práticas de ensino em nossa sociedade, para criar novas formas de conhecimento e diferentes 

estratégias de compartilhar o conhecimento, cabendo a eles ressignificar suas salas de aula 

como comunidades reflexivas plurais, geradoras de compreensões sobre os modos como a 

linguagem que utilizamos pode produzir hierarquizações, preconceitos, estigmas e toda sorte 

de verdades – que, no caso das identidades de raça, seriam os estigmas de negros como mais 

propensos para o trabalho braçal, mais talentosos para a música ou os esportes etc. 

Os desafios de uma escola que pretenda tomar rumo inverso ao monocultural e 

mergulhar em águas multiculturais parecem começar pela reflexão de seus professores em 

relação às crenças que subjazem à sua prática pedagógica: crenças em relação não só ao 
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processo de ensino–aprendizagem, mas também às noções de linguagem, identidade e 

produção de conhecimento e à articulação de tudo isso com o mundo social. 

A escola precisa operar com outra noção de linguagem e discurso, entendendo a 

linguagem como ação social e nossas práticas discursivo-identitárias como sócio-

culturalmente construídas. Não há contextos sociais prontos e acabados; eles são produzidos 

ativamente em nossas interações diárias. Entender a linguagem como prática social é 

compreender que podemos intervir no mundo social e fazer escolhas; é também entender 

“cultura” pelo viés interpretativista de Geertz (1989, p. 4), abordando “o homem [sic.] como 

um animal amarrado a teias de significação que ele mesmo teceu”. Tal perspectiva concebe a 

multiplicidade de sentidos, abarcando as diferenças e os dissensos como normas. 

Costa (2001, p. 44) argumenta que, no momento atual, surgem novas formas de 

problematizar a Educação a fim de “desconstruir as assertivas da modernidade” e percebê-la 

sob outro paradigma, o que sugere que, na “fluidez” da contemporaneidade, ideias “sólidas” 

do contexto educacional se liquefaçam e que nós, professores, aceitemos o desafio proposto 

por Pérez Gómez (2001, p. 46): “construir um novo marco intercultural” junto da instituição 

escolar. Como esse marco pode ser inaugurado? 

Talvez os educadores devessem ser instrumentalizados a pensar sobre questões de 

diversidade e diferença antes de entrarem em sala de aula. No que concerne à questão 

específica das identidades de raça, estudos como o de Ferreira (2006) – focalizando o 

tratamento da questão racial na escola, especialmente nas aulas de Língua Inglesa – defendem 

a ideia de que uma forma mais eficaz de se trabalhar a diversidade na sala de aula depende da 

formação de educadores desde seus cursos de graduação: 

Professores/as que tentaram ensinar a temática raça/etnia não usaram 
estratégias anti-racistas (que desconstruíssem o racismo). Os resultados 
indicam que os professores/as não foram instrumentalizados para se utilizar 
do letramento crítico e consequentemente propiciarem aos seus alunos a 
verem o aprendizado de línguas estrangeiras (Inglês) como um instrumento 
para a prática social (FERREIRA, 2006, p. 184). 

Ressalto que a tarefa de sair do paradigma monocultural, que perpassa toda a formação 

de educadores e suas experiências como discentes, requer constante revisão da prática em sala 

de aula, incluindo a escolha de discursos que circulam nas aulas através de textos e imagens, a 

fim de que as diferenças não sejam apagadas ou estereotipadas. Essa tarefa exige também que 

o caráter múltiplo de nossas identidades sociais possa ser problematizado: por exemplo, quais 

são as implicações de ser negro e rico ou negro e “favelado” no mundo social. 
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Possivelmente, para que possam fazer de suas aulas locais para discussões de assuntos 

de relevância no mundo social como a questão racial, os professores devam, conforme aponta 

Gomes (2002, p. 41), entender o “peso da cultura escolar no processo de construção das 

identidades sociais”.   

Essa autora argumenta que é na escola que aprendemos muito mais do que conteúdos e 

saberes; aprendemos “valores, crenças, hábitos e preconceitos raciais de gênero, de classe e de 

idade” (Loc. cit.).  Ela aponta que a escola não está isenta de deixar marcas profundas nos 

negros, ao emitir opiniões sobre seus corpos e cabelos, marcas estas que, segundo a autora, 

não se restringem ao discurso. Elas “impregnam as práticas pedagógicas, as vivências 

escolares e sócio-culturais dos sujeitos negros e brancos” (Loc. cit.). 

Outros pesquisadores, como Ferreira (2002), apontam a escola como a possível 

responsável pela desvalorização das matrizes negras, por apresentar uma figura caricatural do 

negro19. O autor comenta: 

Assim, a escola, em vez de ser um lugar de reversão do problema, estimula 
os estereótipos sociais relativos a essa população e a submissão do afro-
descendente aos valores brancos [...] As noções de beleza são derivadas de 
uma estética “branca”, usada como “referência correta”, positiva, racional e 
bem desenvolvida, levando, em decorrência, a uma desvalorização da 
estética negra, encarada como exótica, emocional e primitiva, qualidades 
consideradas “menores” (FERREIRA, 2002, p. 75). 

A posição do autor é corroborada por Gomes (2002, p. 44), que também reitera o papel 

da escola na intensificação de estereótipos: “Existem, em nossa sociedade, espaços sociais, 

nos quais o negro transita desde criança, em que tais representações reforçam estereótipos e 

intensificam as experiências do negro com o seu cabelo e o seu corpo. Um deles é a escola.” 

Visões estereotipadas sobre os negros, mostrando-os como portadores de uma 

sexualidade exacerbada ou como naturalmente predispostos a sambar e cantar bem, 

associando seu talento aos esportes ou música, assim como a associação de parcela das 

mulheres negras a “mulatas fogosas”, como a Globeleza, são alguns discursos que podem se 

tornar alvo de discussão na escola. 

Ferreira (2006a, p. 55) aponta, dentre as estratégias a serem utilizadas para combater o 

racismo, a discriminação e o preconceito na escola, a teoria racial crítica e a educação 

antirracista25. Segundo essa autora, a primeira, a critical race theory, tem sido empregada 

                                           
25 Para maiores detalhes a respeito destas teorizações encontra-se Ferreira (2006), que traz um quadro dos 

requisitos para a teoria racial crítica e educação anti-racista e sugestões de estratégias organizacionais, 
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especialmente nos EUA para tratar das experiências dos afro-americanos. Dentre outros 

aspectos, ela “vê o racismo como endêmico” e “desafia a opressão racial e o status quo

usando a técnica de contar histórias (storytelling)” (Loc. cit.). 

 Já a segunda “nomeia assuntos de raça e justiça social, igualdade racial / étnica, 

assuntos relacionados a poder, exclusão e não somente atentos a aspectos culturais” 

(FERREIRA, 2006a, p. 57). Ela tem como representantes no Brasil pesquisadores como 

Eliane Cavalleiro, Jacques D’Adesky, Kabengele Munanga e a própria professora Aparecida 

de Jesus Ferreira.  

 Nessa perspectiva, considero que esta intervenção, ancorada na proposta multicultural 

de Banks, tem características da educação antirracista, tais como inclusão de materiais de 

ensino que deem vozes às minorias, encorajamento a que os alunos expressem suas opiniões e 

questionamento do status quo. 

A próxima seção reflete de forma mais profunda sobre a possibilidade de navegação 

em direção a águas multiculturais. Nela, traço um panorama desse campo da produção do 

conhecimento em Educação e apresento a proposta de educação multicultural que norteou a 

presente intervenção. 

4.1 REMANDO AO ENCONTRO DE ÁGUAS MULTICULTURAIS: UMA ESCOLA MAIS RESPONSIVA 

AO MOMENTO ATUAL

A posição multicultural apóia-se sobre uma 
mudança de paradigma, ela invoca a instabilidade, 
a mistura, a relatividade com fundamentos de seu 
pensamento.  A análise monocultural aparece 
assim como muito infinitamente mais simples e 
tranqüilizadora (SEMPRINI, 1999, p. 89). 

“Multiculturalismo” é um termo polissêmico, como aponta Candau (2005). Autores 

como Mclaren (1997), Semprini (1999), Candau (2002), Canen (2005) e Banks (2002), entre 

outros, têm teorizado a respeito desse campo de produção do conhecimento. Apesar de seus 

                                                                                                                                       
curriculares e pedagógicas a serem consideradas por escolas que trabalham com os referenciais de educação 
anti-racista e da teoria racial crítica. 
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enfoques diferenciados, vários pontos em comum unem a perspectiva multicultural subjacente 

a seus trabalhos:  

1) a preocupação com uma prática transformadora da ordem social vigente;  

2) o abandono da ótica monocultural ainda imperante em muitos contextos educacionais;  

3) o foco nas lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos; e  

4) a organização dos sujeitos sociais em relação à diferença. 

Candau (2005, p. 23) diz que, mesmo entre críticos e seguidores, o multiculturalismo 

pode ser entendido como “uma estratégia de lidar com as diferenças, seja no âmbito político-

social, cultural ou educacional”. Se levarmos em conta que, na contemporaneidade, o contato 

exacerbado com o outro torna a reflexão sobre como lidar com as diferenças um tópico 

relevante, a noção de movimento e transformações constantes não pode ser desconsiderada. 

Dessa forma, a preocupação com mudanças sociais, em geral, e educacionais, em 

especial, faz parte da agenda multicultural acima referida. Canagajarah (2002, p. 48), por 

exemplo, ao refletir a respeito daqueles envolvidos com a Educação nos tempos atuais, sugere 

que é necessário “desenvolver pedagogias transformadoras que ajudariam a construir 

relacionamentos mais igualitários em educação e sociedade”. 

Advogando perspectiva semelhante, Fabrício (2006) aponta como caminho para 

operacionalizar pedagogias transformadoras a validade de uma agenda educacional ética e 

política, comprometida com a formação de cidadãos que não se limitem a ventriloquar 

discursos cristalizados que circulam na mídia, família e escola, mas sejam críticos e reflexivos 

sobre a sociedade diversa em que vivem. 

A perspectiva multicultural considera ser necessário que a escola seja compreendida 

como um espaço voltado aos problemas de identidade produzidos via linguagem. Assim, 

entendo que a operacionalização de uma perspectiva multicultural na sala de aula – contexto 

focal da presente investigação – envolve também processos de redescrição identitária, 

conforme explicitarei adiante. 

Nas visões mais críticas do multiculturalismo, a questão identitária é considerada 

central, como afirmam Canen e Canen (2005, p. 42): 

A identidade é percebida como construção, realizada nos diversos espaços 
discursivos, que incluem a escola, a mídia, a família, o trabalho, a 
organização e outros, onde narrativas e discursos presentes, explícitos e 
implícitos, transmitem mensagens que contribuem para o constante 
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ressignificar dessa identidade, seja ela em termos raciais, de gênero, de sexo, 
de religião, de linguagem e outros marcadores identitários. 

Pensar em multiculturalismo, segundo os autores, é compreender o caráter plural das 

identidades e um desafio ao congelamento de tais identidades e a visões dicotômicas que 

separam, por exemplo, homens e mulheres, brancos e negros. Portanto, não se trata de separar 

as pessoas por suas diferenças e categorizá-las, etiquetá-las. 

Convém ressaltar que uma proposta multicultural não pode ser viabilizada se não 

atentarmos para a epistemologia subjacente à ótica multicultural, norteada pelas seguintes 

visões:  

• a linguagem é vista como vinculada ao mundo social, tendo uma natureza sócio-

construcionista, e os significados que atribuímos às coisas, às pessoas e a nós mesmos 

são entendidos como fabricações sociais (FABRÍCIO; MOITA LOPES, 2004, p. 16); 

• o conhecimento é encarado não como acesso a “verdades”, mas como entendimento 

dos regimes de verdade orientadores de nossas ações; 

• linguagem e cultura são compreendidas como constitutivas, o que convida à 

investigação dos artefatos culturais e das formas como eles operam nas visões de 

mundo e nas constituições de sujeitos;  

• o sujeito da modernidade é entendido como descentrado, sem identidade fixa, e 

dotado de identidades múltiplas, dinâmicas e fragmentadas; 

• os padrões de normatividade da modernidade são postos em xeque; 

• a noção de comunidade como categoria fixa e monolítica, presente na tradição, é 

redefinida em favor de uma noção de cultura fluida, descontínua e não-homogênea; e 

• a produção contemporânea de sentidos é inseparável de uma variedade de processos 

multisemióticos de letramento (letramentos oral, computacional, religioso, televisivo, 

midiático etc.). 

Feitas as primeiras considerações necessárias rumo à navegação por águas mais 

multiculturais, aludo a Costa (2001, p. 43), ao alertar para a necessidade de uma educação que 

leve em conta as subjetividades dos sujeitos: 

Programas de TV, catálogos de propaganda, revistas, literatura, jornal e 
cinema – para citar apenas alguns exemplos dentre a parafernália de 
produtos culturais circulantes no nosso universo cotidiano – são textos 
culturais que operam constitutivamente em relação aos objetos, sujeitos e 
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verdades de seu tempo. O caráter produtivo que assumem na invenção de 
sujeitos e no exercício de processos de subjetivação deve justificar que não 
os negligenciemos em nossos estudos.  

Considero que trazer esses produtos culturais para nossas salas de aula pode ter como 

ganho a problematização dos discursos naturalizados e dos estereótipos presentes no mundo 

social26.  

Tais considerações nortearam o planejamento da intervenção na “Escola Insatisfação”. 

Além delas, privilegiei a proposta do educador americano James Banks (2002), ao apontar 

que a empreitada em direção a uma prática mais sensível à diversidade pode passar por quatro 

níveis de abordagem de mudança curricular:  

• um nível mais elementar, que dá ênfase a contribuições de diferentes culturas sem 

afetar o currículo formal;  

• uma abordagem aditiva, na qual se acrescentam certos conteúdos nas diversas 

disciplinas sem alterar a base;  

• um enfoque transformador, em que o currículo é reestruturado em sua base e se 

trabalha com diversas tradições culturais; e  

• um enfoque na ação social, que procura favorecer a relação entre teoria e prática, 

promovendo a extensão da transformação curricular à possibilidade de desenvolvimento de 

projetos que incluam diferentes grupos sociais. 

Banks (2002) propõe cinco dimensões da educação multicultural que podem servir 

como referência para práticas em sala de aula mais sensíveis à diversidade. Elas aparecem 

interligadas em um quadro esquemático e podem ser resumidas como abaixo: 

Integração de conteúdo propõe que professores utilizem exemplos e conteúdos advindos de 
culturas e grupos variados, associem os conteúdos ao mundo social 
e aproveitem as ideias dos alunos 

Construção do conhecimento argumenta em favor da desconstrução da noção de conhecimento 
como verdade, perturbando os regimes de verdade vigentes  

Redução do preconceito sugere o trabalho com temas tabus (como,  por exemplo, gênero, 
sexualidade etc.) e com ideias essencializadas em relação à raça e à 
etnia 

Pedagogia da equidade preconiza a atenção a diferentes possibilidades de construção de 
sentido, a diferentes estilos de aprendizagem e à diversidade de 

                                           
26 Fiz uso deste procedimento em minha intervenção, detalhada na Seção 5.2.
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manifestações cognitivas,  motoras, corporais e artísticas  

Cultura escolar e estrutura social 
que reforcem o empoderamento 
de diferentes grupos 

indica a reestruturação de toda organização da escola a fim de que 
vários grupos étnicos, raciais e sociais caminhem em direção a 
maior equidade e poder na escola 

A perspectiva de Banks (2002) foi eleita para nortear esta intervenção em razão de ter 

seu foco específico na questão racial, propondo para a questão da identidade e diferença um 

tratamento que não se limite ao trabalho aditivo com tematizações eventuais, que possa mexer 

com toda a estrutura da escola, pois, para gerar algum impacto nas visões que se pretende 

inaugurar, não é suficiente restringir-se a uma tematização eventual das relações raciais 

(FABRÍCIO; MOITA LOPES, no prelo). 

A seguir, esboço uma possibilidade de construção de novas rotas de navegação no 

campo de ensino de ILE no Brasil, orientada por uma “bússola” pós-colonial e multicultural. 

4.2 ENSINO DE ILE NO BRASIL: UMA “BÚSSOLA” PÓS-COLONIAL E MULTICULTURAL

[...] reconceituar o ensino de Inglês como Língua 
Estrangeira como práticas locais situadas, através 
das quais professores e alunos podem redefinir 
crenças do senso comum e produzirem novas rotas 
por uma dialética global–local (FABRÍCIO; 
SANTOS, 2006, p. 79). 

Orientada por perspectivas pós-coloniais e multiculturais e seguindo o rumo proposto 

por Santos e Fabrício na epígrafe acima, proponho-me, nesta seção, a considerar novas rotas 

para o ensino de Inglês como L.E. Entendo-a como um espaço de reflexão sobre cânones 

cultura e política. As autoras advogam que “a sala de aula de Língua Estrangeira pode ser 

lugar de produção ativa e criativa de significados socialmente relevantes no que diz respeito 

ao papel do Inglês na nova ordem global.” (Santos e Fabrício, 2006, p. 79).  

De modo semelhante, Moita Lopes (2008) argumenta que não se deve ignorar o peso 

da sócio-história do Inglês, observando-se como essa língua funciona em nossas sociedades e 

culturas híbridas. O ensino de Inglês poderia valorizar e proporcionar apropriações locais da 

língua e inaugurar práticas híbridas, pois através desse ensino se pode ter acesso a “a outros 
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discursos sobre o mundo e sobre quem somos ou podemos ser” (MOITA LOPES, 2008, p. 

317). 

Blackburn e Clark (2007, p. 12) também apontam para o papel único que a Língua 

Inglesa exerce nos processos de globalização e como o letramento nesta língua pode ser 

utilizado para o fortalecimento local. Elas argumentam que se deve fazer das aulas de Inglês 

um espaço de resistência que contribua para a mudança social, estabelecendo relações entre o 

global e o local. 

Conforme já explicitado na Introdução, habitualmente o ensino de Língua Inglesa se 

faz de modo alienado de questões sociais, segundo os aspectos enumerados a seguir:

• foco no nível sistêmico da linguagem;  

• trabalho com a linguagem de forma descontextualizada, deslocada da sócio-história; 

• temas pasteurizados, que não acarretam polêmica; 

• pouca diversidade;  

• perspectiva normativa e prescritiva; 

• promoção da cultura dos países de Língua Inglesa; e 

• inexistência de trabalho com letramento crítico. 

Considero que manter uma prática “alienada”, alheia a questões da 

contemporaneidade, é também uma atitude política, tão política quanto incluir em nossas 

agendas as demandas contemporâneas. Neste trabalho, corroborando Siqueira (2009, p. 92), 

assumo o caráter político da prática do professor de L.E., “adotando uma pedagogia de L.E. 

que entenda a educação como um processo imerso em relações de poder, negociação e 

contestação, que promova o questionamento dos silenciamentos e das tensões que ainda 

permeiam as narrativas e discursos hegemônicos [... ]”. 

A partir das reflexões acima expostas, talvez nós, professores de Inglês dispostos a 

navegar por práticas mais reflexivas no tratamento da língua que ensinamos, possamos 

abordar esse posicionamento político proposto por Siqueira (2009), como característica 

inerente de nossas práticas.  
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Da mesma forma como comunidades locais se apropriam do Inglês27 – por exemplo, 

em raps, funks, vídeo clips e filmes –, formas de protesto podem ser exploradas nas aulas de 

Inglês como possibilidade de discussão de temas relevantes nas comunidades das quais os 

alunos fazem parte. 

O ponto em questão consiste em que nós, professores de Inglês, não nos limitemos a 

ensinar a língua pela língua, mas trabalhemos pela necessidade de redescrição do sujeito da 

linguagem e da educação, ou, como argumenta Moita Lopes (2007, p. 51), “da redescrição de 

práticas monoculturais que apagam a diferença pela qual somos constituídos”.  

Esta redescrição pressupõe uma mudança da visão de que sala de aula é local de 

trabalhar a cognição, em direção à percepção das marcas sócio-históricas que professores e 

alunos trazem para a sala de aula e das relações de poder em jogo no contexto escolar.  

Deste modo, ao invés de servirmos apenas como meros promotores das culturas dos 

países de Língua Inglesa, em especial os EUA, as aulas de Inglês deveriam, sob este ponto de 

vista, servir de espaço para discussões mais profundas sobre quem somos e como nos 

tornamos o que somos no mundo social. A aula de Inglês poderia ser, então, um espaço de 

discussão dos discursos colonialistas ainda vigentes e de apropriação de formas de resistência 

e de agenciamento, sendo construída como arena política (cf. BRAH; COMBES, 2000).

Porém, caso desejem assumir uma postura sócio-política especialmente em relação à 

questão racial, foco deste trabalho, considero, como sugerem Santos e Fabrício (2006, p. 79), 

que os professores devem passar por um processo de realinhamento, descrito pelas autoras 

como “a redefinição dos objetivos, foco, recursos, práticas e procedimentos na sala de aula de 

Língua Estrangeira, Inglês”. 

Nesta dissertação, assumo a proposta de Banks (2002), resumidamente explicitada na 

seção anterior, como rota possível para nortear esse realinhamento proposto por Santos e 

Fabrício (2006, p. 79). A ela agreguei o que considero uma pitada pós-colonial relacionada à 

reconstrução das identidades de raça e à reflexão crítica sobre as práticas discursivo-culturais 

que nos constroem. 

A seguir, passo a descrever o contexto educacional de minha investigação, no qual 

realizei uma intervenção orientada pelo aparato teórico articulado nos Capítulos 2 a 4. 

                                           
27 Como outro exemplo dessa reapropriação, poderíamos citar o uso de expressões em Inglês em muitas 

comunidades locais, como em “X-tudo”, lan houses, etc.  
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5 ENSINO DE ILE NA ESCOLA INSATISFAÇÃO: ROTAS EM COLISÃO

Esta escola parece uma prisão, professora (BEL, 
nota de campo). 

Como explicitado na Introdução, comecei a atuar na “Escola Insatisfação”, escola 

municipal situada na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, em março de 2005, 

como professora de Inglês. A escola tem em torno de 25 anos e reúne aproximadamente 700 

alunos. Funciona no primeiro turno com 3º e 4º segmentos do ensino fundamental, com cerca 

de 400 alunos, e no segundo turno com turmas dos 1º e 2º segmentos, com cerca de 300 

alunos. As aulas do turno da manhã começam às 7h, com intervalo para recreio das 10h20min 

às 10h40min, e terminam às 12h20min. Os alunos são, em sua grande maioria, católicos ou 

evangélicos e pardos, geralmente oriundos de famílias grandes e carentes (muitas delas 

recebem do governo o benefício Bolsa Escola), e muitos deles têm irmãos e primos estudando 

na escola. 

A instituição está localizada à beira de uma estrada principal, que dá acesso a outro 

município, e em frente a uma comunidade que poderia ser considerada uma favela por ter 

muitas casas em fase de acabamento. A área, carente de pavimentação, é formada por ruas de 

barro nas quais frequentemente há esgoto a céu aberto. O terreno da escola, todo de barro, é 

amplo, porém acidentado; inclui um espaço descoberto utilizado como quadra esportiva.  

O prédio tem dois andares, com dez salas de aula amplas (seis no andar superior e oito 

no andar inferior), com ventiladores de parede e quadros brancos (que substituíram os quadros 

de giz em 2008, ano da realização da pesquisa). Conta, também, com uma secretaria, que fica 

junto à diretoria, uma biblioteca, uma sala para os professores, banheiros separados para 

meninos e meninas, uma sala para depósito de materiais de limpeza e um banheiro para 

professores e professoras. Existem ainda a casa do caseiro e um anexo que foi adaptado para 

servir de refeitório.  

Na escola não há auditório, sala de informática ou sala de vídeo, mas ela disponibiliza 

uma TV, um DVD e um aparelho de rádio com CD. Estes são carregados pelos inspetores (em 

número reduzido de três, para dar conta de 500 alunos) até as salas de aula todas as vezes que 

os professores solicitam o equipamento, o que raramente ocorre, em razão também da perda 
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do tempo de aula acarretada por esse deslocamento e também pela falta de motivação em 

alterarem a rotina de suas aulas.  

Na época da pesquisa (ano letivo de 2008), o ambiente escolar parecia-me um tanto 

empoeirado, conturbado e pouco harmônico, pois os problemas eram resolvidos através de 

gritos, e a direção era severa e controladora – situação que me incentivou a me referir à escola 

pelo nome fictício “Escola Insatisfação”. 

Nesse ano específico, houve aumento do número de professores concursados no 

município, o que forçou uma mudança de postura da direção, na medida em que, com os 

professores contratados, a pressão por “obediência” e silêncio era maior, já que eles 

precisavam manter seus cargos e, para tal, muitas vezes optavam por ser coniventes com os 

abusos de poder exercidos pela direção. 

Os novos professores reivindicavam melhores condições de trabalho. Algumas delas 

foram atendidas, como, por exemplo, a substituição de mesas inapropriadas para os 

professores por mesas mais adequadas, a colocação de portas nas salas em que elas haviam 

sido destruídas e a colocação de lixeiras, geralmente destruídas por alguns alunos. 

Naquele ambiente escolar, não havia muito diálogo ou alternativas de diversão para os 

alunos, pois, mesmo em tempos vagos, eles quase nunca podiam ficar fora de sala, na 

biblioteca ou na quadra – especialmente em dias de chuva. Raramente a escola oferecia 

alguma alternativa cultural, e frequentemente os alunos reclamavam estar em uma prisão. A 

diretoria, contudo, se justificava pelo fato de não contar com número suficiente de inspetores.  

A orientação pedagógica da escola propunha um ensino que colocasse os alunos no 

centro do processo educacional, com avaliações formativas, que privilegiassem os aspectos 

qualitativos em relação aos quantitativos. Oferecíamos pelo menos três instrumentos de 

avaliação: prova, teste e trabalho, por exemplo.  

Quanto ao material didático, a escola costuma adotar livros anualmente sugeridos 

pelos professores para as diferentes disciplinas. Entretanto, em relação ao ensino de Língua 

Inglesa, não havia adoção de material didático na rede municipal; o único referencial que 

tínhamos para preparação das aulas era um documento de orientação curricular preparado 

pelos professores da rede em 2001 e nunca revisitado ou novamente discutido. 

Esse documento (cf. Anexo A) trazia os conteúdos mínimos de Língua Inglesa 

organizados por série, a serem contemplados de “forma contextualizada”. Ele apresentava 

uma visão estrutural do ensino, sugerindo que o professor trabalhasse com dramatizações, 
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traduções e elaboração de “listas de vocabulário”. Esse tipo de abordagem, no entanto, não 

parece coerente com outro trecho do documento, que sugere ao professor “despertar a visão 

crítica do educando para que não ficasse à margem do processo globalizante”. Ao lê-lo, eu 

sentia falta da referência à perspectiva para o ensino de línguas estrangeiras sugerida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de L.E.: um ensino de Inglês que possibilitasse a formação 

de cidadãos através de uma abordagem de leitura crítica. Portanto, só utilizava o documento 

como referencial dos conteúdos mínimos por série, sem ficar o tempo todo atrelada a ele.  

Convém ressaltar que não havia na rede municipal de ensino qualquer indicação para o 

tratamento da questão racial na escola, nem tampouco o incentivo a implementação da Lei n. 

10.639/2003 e sua ampliação, a Lei n. 11.645/2008 (SOLEIS, 2009). Esse tema só recebia 

referências através da proposta dos PCNs, sob o tema “pluralidade cultural”, mas não havia 

reuniões ou orientação direta para que houvesse efetiva implementação das propostas dos 

parâmetros, nem em Língua Inglesa nem em qualquer outra disciplina. 

Foi esse ambiente de escassez de recursos e de abundância de obstáculos que serviu de 

contexto para que meus alunos e eu nos envolvêssemos em um movimento reflexivo sobre a 

questão racial ao longo do quarto bimestre de 2008. Conforme explicitado no título deste 

capítulo, as diferentes rotas para o ensino presentes nessa escola estavam em colisão, 

precisando de um novo rumo. Minha tentativa em me afastar do “choque” das contradições 

verificadas resultou no presente estudo.

Na seção seguinte, traço um perfil dos participantes da pesquisa, informando o leitor 

sobre os envolvidos na investigação.  

5.1 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Esta seção está dividida em duas subseções, descrevendo dois momentos: no primeiro, 

reconstruo a história de minha atuação na escola e, a seguir, descrevo a turma participante na 

pesquisa.  
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5.1.1 Minha atuação na escola como professora-pesquisadora 

No ano de realização da investigação, 2008, trabalhei como professora de Inglês com 

cinco turmas de 6º ano (5ª série), as turmas 501 a 505, e uma de 7º ano (6ª série), a turma 602. 

Comparecia à escola duas vezes na semana, às terças e quintas-feiras, e cumpria carga 

horária de 7h às 12h20min, assumindo em cada turma dois tempos semanais corridos, 

perfazendo 1h40min. 

Optei por trabalhar, majoritariamente, com alunos das séries iniciais, por considerar 

que esse seria o primeiro contato de muitos deles com a Língua Inglesa e por preferir 

trabalhar com pré-adolescentes, que, ainda na fase de construção de referências, são mais 

plásticos, já que tiveram menor tempo para a “solidificação” de sentidos.  

Antes do início da intervenção proposta, a abordagem que tinha durante as aulas de 

Língua Inglesa (cf. Seção 5.2, abaixo) era geralmente gramatical; às vezes, utilizava textos e, 

a partir deles, apresentava o conteúdo gramatical desejado (cf. Anexo C). 

Assim como meus colegas, colocava a matéria no quadro, esperava que os alunos 

copiassem e explicava o assunto. Às vezes, levava uma música ou um texto impresso, mas, 

para fazê-lo, precisava xerocar ou imprimir as cópias para 240 alunos, sem qualquer suporte 

financeiro da escola.  

Em conversa informal acontecida antes da intervenção, Elen, professora de Ciências, 

dizia que, como professora de Inglês na “Escola Insatisfação”, eu era uma figura 

“controversa”, porque os alunos pareciam gostar de minhas aulas, mas reclamavam que eu 

“não ensinava e queria cobrar”. Ela disse não acreditar nisso, e refletindo juntas, percebemos 

que, ao fazerem tal afirmação, os alunos estavam se remetendo à sua expectativa de que fosse 

focalizado nas avaliações exatamente o que o professor havia “dado” em sala de aula – o que 

não acontecia em minhas aulas e avaliações, que exigiam reflexão e debate. 

No que tange à relação com outros professores, geralmente nos encontrávamos para 

dialogar durante o intervalo de recreio (das 10h20min às 10h40min); nessas ocasiões, 

passávamos a maior parte do tempo reclamando da falta de condições de trabalho e de 

situações de indisciplina.  

Tínhamos poucas oportunidades para planejamento conjunto, o qual, quando ocorria, 

era realizado, no máximo, uma vez por bimestre. Nas conversas que tínhamos, grande parte 
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dos professores demonstrava lançar mão de aulas expositivas e solicitava que os alunos 

copiassem a matéria do quadro a fim de mantê-los quietos. Devido ao clima hostil com a 

direção, havia pouco engajamento em projetos interdisciplinares ou atividades diferenciadas.  

Nós, professores, reclamávamos do baixo nível cognitivo e do que considerávamos o 

pequeno capital cultural com que os alunos chegavam à 5ª série; inadvertidamente, 

brincávamos: “eles não sabem Português, quanto mais Inglês”, reproduzindo o que Moita 

Lopes (1996, p. 77) denomina “mitos” no aprendizado de Inglês.  

Tive raras oportunidades de compartilhar algumas experiências da pesquisa em 

andamento com alguns professores que encontrava, como a professora de Português e a de 

Ciências, que posteriormente foi entrevistada, por ter sido sensível à questão da diferença na 

turma 505. Professora-pesquisadora, doutoranda em ensino de Ciências, Elen já havia 

realizado pesquisa na escola e mostrou-se aberta à participação.  

Percebi que não fazia parte das agendas imediatas dos professores ou da própria 

coordenação pedagógica (cf. Seção 7.9) o trabalho com a questão racial na escola de maneira 

a produzir efeitos identitários na comunidade escolar. Os posicionamentos mais comuns 

consistiam em perceber que a discriminação existia e simplesmente não interferir quando ela 

ocorria, ou realizar alguma intervenção, que se limitava a reproduzir o mito da democracia 

racial através da repetição de discursos como “somos todos iguais”, “somos todos mestiços”, 

ignorando os efeitos identitários da repetição do emprego dos termos depreciativos, como 

discuti na Seção 3.2.  

Ao comunicar à coordenadora pedagógica e à direção a realização da pesquisa, 

justifiquei a intervenção citando o episódio do apelido que havia recebido e o modo como os 

alunos se referiam aos alunos negros, conforme relatado no capítulo introdutório. A 

coordenação, apesar de ter reagido de forma contemporizadora (“isso é coisa de criança”), não 

se opôs à intervenção. Ressalto, porém, que não tive qualquer incentivo ou apoio com xerox 

(o serviço se limitava a cópias de provas) e precisei levar meu aparelho de DVD (nas ocasiões 

em que não pude utilizar o único disponível na escola) e ajudar as inspetoras a carregarem a 

TV para a sala em algumas ocasiões.  

Após ter descrito minha atuação como professora-pesquisadora, passo a descrever os 

demais participantes da pesquisa. 
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5.1.2 A turma participante 

Os dados desta pesquisa foram gerados em uma turma de 5ª série (6º ano do ensino 

fundamental), a turma 505, composta por 30 alunos. 

Essa turma, uma das seis que tive na escola municipal acima descrita, foi escolhida em 

razão do emprego excessivo, pelos alunos, de termos depreciativos referentes aos colegas 

negros, que, de modo especial, eram passíveis de discriminação por serem “mais escuros”, 

como Fernanda, Taís, Beto e Suzana, por exemplo. Termos como “garfo do diabo”, “feijão”, 

“nariz de tomada” etc. eram frequentemente utilizados e ratificados por alunos e por alguns 

professores. Além disso, apelidos referentes a características físicas dos alunos, como 

“tortinho”, “paraibinha” e “pirulito”, eram comumente empregados na sala de aula.  

A turma era composta por 13 meninos e 17 meninas, que tinham entre 11 e 14 anos, 

não havendo alunos reincidentes do 6º ano (5ª série). Ela era considerada agitada, pois os 

alunos conversavam muito. Em sua maioria, eram pardos; apenas cinco deles poderiam ser 

considerados “brancos”, havendo outros mais escuros, já mencionados.  

Os alunos moravam em comunidades próximas da escola, precisando caminhar para 

chegarem à mesma por vias que também não são calçadas. Geralmente, tinham acesso a 

jornais mais populares, como Meia Hora e Extra, e sua principal diversão era ficar em casa 

assistindo à TV ou ir a lan houses para jogar vídeo-game, local onde frequentemente, com 

raras exceções, faziam pesquisas escolares.  

Tendo situado o leitor quanto ao contexto e aos participantes da pesquisa, passo a 

descrever a intervenção realizada. 

5.2 O DESIGN DA INTERVENÇÃO  

A implementação de inovações no cenário 
educacional demanda a revisão de relações de 
trabalho em todos os níveis e uma análise do que 
ela envolve [...] envolve não somente a negociação 
de ideias, procedimentos, crenças e valores, mas 
também a negociação de novas identidades 
profissionais (FABRÍCIO, 2002, p. 24) 
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A intervenção foi tecida no interior de uma trama de crenças a respeito do que é 

ensinar e de que tipo de cidadãos a escola – e, especialmente, eu, como professora de Língua 

Inglesa – quer ajudar a construir. Ela foi influenciada pelo percurso teórico acima traçado e as 

reflexões que fui fazendo durante o Curso de Mestrado sobre linguagem, ensino–

aprendizagem e educação no mundo contemporâneo28.  

Os três primeiros bimestres de 2008 serviram de preparação para a intervenção mais 

focada em raça, que ocorreu no 4º bimestre, de outubro a dezembro de 2008. Conforme se 

pode observar (cf. Anexos B), durante os meses de preparação para a intervenção, procurei 

começar a fazer circular nas aulas de Inglês temas relevantes para se pensar a multiplicidade 

de sentidos e de formas de ser, como, por exemplo, a diversidade cultural e as identidades de 

gênero. Os alunos eram dispostos ora em um grande semicírculo, ora em pequenos grupos, 

para compartilharem as cópias dos textos e de perguntas idealizadas para propiciar as 

discussões. 

Nesse período, os alunos produziram ainda uma espécie de portfólio, pastinhas para a 

manutenção dos trabalhos, que foram variados: desde redações para refletirem sobre a questão 

das diferenças – Como a escola me ensina a lidar com as diferenças? (cf. Anexo H-1) – a 

entrevistas com a comunidade escolar para a geração de relatos de preconceito (cf. Anexo H-

2).  

Cito esses dois trabalhos, porque neles os alunos relatam suas percepções, apontando 

dados relevantes para a pesquisa. Fernanda, por exemplo, denuncia: “Na escola as pessoas 

ficam zoando as meninas... e até os professores eram zoados.”  

Outros alunos, que não foram muito participativos durante as discussões orais em sala 

de aula, participavam de outra forma, mostrando ratificarem a intervenção proposta. Gustavo, 

por exemplo, em uma das redações reflexivas propostas durante o ano letivo, retoma a 

discussão que havíamos feito a respeito das saias (kilts) usadas pelos escoceses, afirmando: 

“Se vim (sic) um escocês na minha escola com saia todo mundo ia ficar zoando... depois de 

um tempo eles iam pedir desculpa a esta pessoa... ”  

                                           
28 Convém ressaltar que esta reflexão, bem como as ideias que nortearam a intervenção foram geradas durante a 

disciplina “Práticas discursivas mono e multiculturais na contemporaneidade”, ministrada pela Profa. Dra. 
Branca Falabella Fabrício no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ 
no 1º semestre de 2007. 
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Ana, aluna negra que também não teve participação efetiva nas discussões orais, 

escreveu em sua redação: “quando vi esta foto eu comecei a rir... por causa da cor dela, mas 

olhei pra minha cor e parei de rir” (cf. Anexo H-1).  

Optei por esta preparação, pois, ancorada em Fabrício e Moita Lopes (no prelo), 

acredito que o desenvolvimento de uma atitude reflexiva e questionadora perpassa a revisão 

da lógica monocultural orientadora do trabalho escolar, que pode ser entendida como 

“uniformizadora das diferenças”. Portanto, optei não pela simples tematização pontual do 

tema “raça” em sala de aula, mas pela construção paulatina de outra lógica, guiada por 

referências multiculturais, para, a partir daí, operar na desessencialização de discursos 

cristalizados, estereotipados, que circulam na escola sobre nós, negros. Todo o movimento de 

mudança na prática envolve um conjunto relacionado de procedimentos novos, pois, 

conforme apontam Fabrício e Moita Lopes (no prelo), “não faz sentido trabalhar com a 

perspectiva da desestabilização de abordagens essencialistas de forma aditiva, restrita a temas 

específicos [...] e a certos momentos da ação pedagógica, sob o risco de criar obstáculos às 

visões que ser quer inaugurar.”  

Dessa forma, fui levada, desde o início, a instaurar em minha prática algumas 

mudanças: 

• caracterização da aula de Inglês como espaço de “compreensão das práticas 

multiculturais que vivemos no cotidiano e as construções discursivas em que estamos 

situados, observando os embates de diferença do cotidiano” (PENNYCOOK, 2001, p. 139); 

• desenvolvimento do ensino–aprendizagem de Inglês com foco na leitura, trabalhando 

com uma perspectiva crítica da linguagem, situando-se o texto no mundo social: quem 

escreveu? para quem? quando? qual o objetivo? –, seguindo as orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira e de Moita Lopes (2002, p. 

127), para quem um modo de começar a implementar mudanças é “ajudar os alunos a 

refletir sobre suas próprias práticas discursivas”, engajando os participantes (alunos e 

professores) no processo de reflexão. Por isso, fui levada a trabalhar com uma 

diversidade de gêneros textuais (programas de TV, artigos de jornais, letras de música 

etc.) que estimulassem os alunos a discutirem estereótipos e sentidos naturalizados em 

relação às identidades sociais em geral;  

• criação de espaço em meus planos de aula para, indo além da preocupação com o 

nível sistêmico da Língua Inglesa – presente nos conteúdos mínimos propostos pela 



69

Secretaria Municipal de Educação – destacar a discussão sobre raça a partir de textos 

não só em Inglês como também em Português, pois o 6º ano era o primeiro contato 

formal das crianças com a Língua Inglesa; 

• proposição de atividades que contribuíssem para que a trama que opera na 

inferiorização dos negros, tão intensamente produzida pelo sistema colonial, fosse (re) 

construída, ancorada num posicionamento pós-colonialista e na proposta 

multiculturalista de Banks (cf. Seção 4.1); e  

• criação de possibilidades de agenciamento e de resistência, em atenção à proposta de 

Brah e Combes (cf. Seção 3.1).  

Tais procedimentos foram operacionalizados em torno de quatro dimensões da 

proposta de Banks (2002) explicitadas anteriormente:  

• Integração de conteúdo – incorporei em minhas aulas exemplos de grupos variados, 

como, por exemplo, material do site “Kids around the world” que trazia entrevistas 

com crianças de diferentes partes do mundo; estimulei os alunos para que 

estabelecessem associações entre os conteúdos e o mundo social, ao comentar eventos 

como “Rio Fashion Week”, “Olimpíadas 2008”, eleição do presidente Obama etc.; 

aproveitei as sugestões dos alunos, advindas de sua avaliação ao final das aulas (cf. 

Anexos H), incorporando às provas seus comentários e trechos de seus trabalhos, por 

exemplo (cf. Anexos F-1 e F-2). 

• Construção do conhecimento – Operei na desconstrução da ideia de que só a voz do 

professor é a válida; trabalhei com uma perspectiva não-essencialista do 

conhecimento; incentivei a formação de novos arranjos espaciais (semicírculos, trios e 

duplas) que propiciasse variadas estruturas de interlocução e interação.  

• Redução do preconceito – Propus a reflexão a respeito de imagens, discursos 

caricaturais e estereótipos sobre os negros, e investi na criação de novas narrativas 

positivas a respeito dos mesmos29, historicizando práticas de racismo e promovendo o 

acesso a narrativas geralmente apagadas30 (cf. Anexo E-4). 

                                           
29 Neste caso, tentei fazê-los refletir a respeito de expressões como “black list” e pensar a respeito do tipo de 

padrão de beleza considerado válido em uma sociedade com valores eurocêntricos como a nossa. 
30 Por exemplo, o acesso a escassas informações sobre heróis e heroínas negros e sua (re)construção nos estimula 

a pensar em outros “príncipes” e “princesas”, contribuindo para ampliação do repertório de sentidos dos 
alunos, para que não sonhem somente em serem brancos como a Branca de Neve. 
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• Pedagogia da equidade – Incorporei diferentes possibilidades de construção de 

sentido sobre a negritude, com a utilização de textos variados que circulam na mídia e 

na cultura a respeito dos negros (músicas, programas, filmes, histórias em quadrinhos, 

charges, artigos de jornais, revistas, Internet, propagandas)31.   

   

Os eixos da proposta de Banks explicitados acima nortearam o planejamento, a 

concepção e a organização da intervenção sobre raça em oito aulas. O quadro presente no

Anexo D traz uma descrição das atividades propostas em cada uma dessas aulas. 

 Cabe salientar que não tive a intenção de operacionalizar a proposta de forma 

mecânica, já que a entendia como um trabalho complexo e relacional (CANDAU, 

2002). Lembro também que a intervenção não se propôs atingir metas claras ou ser um 

modelo a ser seguido, consistindo apenas em um entre os muitos possíveis modos de 

problematizar a questão racial na sala de aula de Inglês como L.E.  

Tendo descrito o design da intervenção e os passos tomados em sua implementação, 

na seção seguinte trato dos procedimentos teórico-metodológico-analíticos utilizados na 

produção dos conhecimentos sobre a experiência intervencionista realizada. 

                                           
31 Vale ressaltar que alguns textos incorporados à intervenção eram em Português, pois os alunos eram iniciantes 

na leitura em língua inglesa.
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6 PRODUZINDO CONHECIMENTO SOBRE AS AÇÕES DISCURSIVAS NA SALA 

DE AULA 

Que nada assim é como a gente pensa (SUZANA, 
nota de campo). 

O estudo desenvolvido a partir de minha experiência docente na “Escola Insatisfação” 

insere-se no âmbito da pesquisa qualitativo-interpretativista, de base etnográfica, pois concebe 

o ato de pesquisar por um viés sócio-histórico, entendendo que a produção de “verdades” 

sobre objetos de conhecimento trata de produções discursivas situadas. Corrobora, assim, 

pesquisadores, como Moita Lopes (1994, p. 331), que abordam a pesquisa interpretativista 

como a maneira mais adequada de produzir conhecimento nas ciências sociais, pois prioriza 

os contextos nos quais as ações se desenvolvem. 

O citado autor aponta ainda que, se o pesquisador deseja entender os significados 

construídos pelos participantes do contexto social, de modo a poder compreendê-lo, o que 

interessa é a observação do fator particular, o qual não pode ser padronizado ou generalizado. 

Por tal razão, a vertente de pesquisa interpretativista de cunho etnográfico é por ele apontada 

como amplamente empregada em sala de aula, já que propicia a observação detalhada das 

ações intersubjetivas ao longo do processo de ensino–aprendizagem – caso da presente 

investigação. Mas o que caracterizaria uma pesquisa qualitativa com contornos etnográficos? 

Segundo autores de diferentes áreas do conhecimento que trabalham com a 

perspectiva etnográfica (GEERTZ, 1989; ERICKSON, 1988; DURANTI, 1986; PÓLIO, 

1999; THIOLLENT, 1986; VAN LIER, 1988), a etnografia, como forma de produção de 

conhecimento, toma por base a observação direta, com o intuito de estabelecer relações 

complexas, produzir descrições detalhadas e gerar inferências e percepções. É um tipo de 

pesquisa cujo foco consiste em pesquisar “criativa e imaginativamente com” os participantes e 

não sobre os participantes (GEERTZ, 1989, p. 17). Inclui, assim, diversos pontos de vista e 

diferentes ângulos interpretativos, guiando-se por dois princípios centrais: o êmico e o 

holístico. Cabe ao pesquisador, portanto, integrar essas duas orientações, estabelecendo 

relações entre o particular, o ponto de vista dos participantes – a dimensão êmica – e o geral, 

o contexto mais amplo – o holístico. Para a construção desse tipo de correlação, utiliza uma 

série de procedimentos que incluem mapeamento acurado do contexto de pesquisa, 

observação participante, seleção de participantes focais, entrevistas, manutenção de diários de 
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campo, entre outros. Tais procedimentos, ao contemplar diferentes ângulos de percepção, 

favorecem e enriquecem a reconstrução detalhada do contexto, possibilitando o que Geertz 

denomina “descrição densa” – um tipo de investigação microscópica das ações dos 

participantes, que possibilita a produção de distinções e diferenciações finas. 

Minha pesquisa é de cunho etnográfico, pois se vale não só da epistemologia, como de 

parte de técnicas da etnografia. Vinculada àquela, encontra-se a compreensão de que trabalhos 

de pesquisa têm caráter ficcional, no sentido de que são interpretações / articulações 

construídas, apresentando, portanto, uma leitura possível dos fenômenos focalizados. No que 

diz respeito aos procedimentos utilizados, emprega instrumentos de geração de dados típicos 

de estudos etnográficos, como observação participante e elaboração de diários de campo. 

Especificamente no contexto de minha pesquisa, gerei os dados a partir de: 

• gravação das aulas em áudio; 

• transcrição das gravações; 

• refinamento das transcrições de trechos selecionados; 

• elaboração de diários e notas de campo que reuniam observações de aula, conversas 

informais com professores e alunos e observações gerais da dinâmica da escola; 

• realização de entrevistas com os alunos; 

• realização de entrevistas com alguns professores da escola; 

• elaboração e aplicação de questionários; 

• trabalhos dos alunos; 

• reflexões avaliativas realizadas pelos alunos ao final das aulas; 

• triangulação de todos os dados.    

Essas técnicas tinham o propósito de chegar mais perto das perspectivas dos sujeitos 

participantes, importante alvo nas abordagens qualitativas (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 

Compreendo, consoante os autores acima referidos, que dados são textos; eles são a 

materialidade discursiva, i. e., a realização linguística na qual se manifesta o discurso. 

Entendo, também, que a transcrição dos dados é uma “recontextualização”, e não o fato em si 

(cf. DURANTI, 1986, p. 3). Ao transcrever, o pesquisador está imbuído de suas crenças, que 

o levam a fazer uma série de escolhas:  

1) que pistas marcar;  
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2) que aspectos problematizar e tornar relevantes; e 

3) como segmentar, categorizar e organizar os dados.  

Dessa forma, ao transcrever, o pesquisador já está interpretando (GARCEZ, 2002), e 

sua interpretação não é neutra nem objetiva, sendo necessariamente influenciada pelo 

contexto de pesquisa (do qual fazem parte as perguntas propostas e o aparato teórico 

utilizado) e pelas circunstâncias gerais da produção do conhecimento.  

O emprego dos diferentes meios de geração de dados possibilita a triangulação de 

perspectivas (THIOLLENT, 1986), bem como o entrelaçamento de diversos entendimentos da 

realidade social. Tal perspectiva atualiza a ideia bakhtiniana de que “cada palavra (signo) do 

texto o leva para além dos seus limites. Toda interpretação é a correlação de dado texto com 

outros textos” (BAKHTIN, 2003, p. 400). Portanto, a triangulação dos dados proporciona um 

diálogo entre várias vozes – movimento intersubjetivo que, ao lançar olhares sob vários 

ângulos, possibilita a reconstrução de uma complexa teia de significados sociais. É o 

estabelecimento desse tipo de diálogo que cria inteligibilidade sobre os fenômenos 

investigados e valida o conhecimento produzido.  

Além dos aspectos acima referidos, meu trabalho incorpora características de um tipo 

específico de pesquisa etnográfica: a pesquisa etnográfica crítico-intervencionista (Magalhães, 

1994). Assim a caracterizo, pois não realizei apenas uma observação participante, mas 

intervim na minha prática, inserindo material que suscitasse discussões sobre a questão racial 

e levasse o alunado a refletir a respeito dos discursos cristalizados que produzimos e pelos 

quais circulamos.   

A motivação para a adoção de tal procedimento crítico e intervencionista resultou da 

reflexão propiciada por Kincheloe e McLaren (2006) e Magalhães (1994). Os primeiros, ao 

apontarem os desafios implicados na etnografia crítica, pontuam que os pesquisadores devem 

“ir além do olhar objetivador e imperialista associado à tradição antropológica ocidental” 

(KINCHELOE; MCLAREN, 2006, p. 283), investindo em uma “abordagem mais reflexiva”, 

o que significa caminhar para além da substituição do nome de “sujeito” para “participante” 

da pesquisa, pois não se trata de somente substituir um termo, mas de estabelecer uma relação 

mais simétrica entre os participantes. A segunda reflete sobre o caráter de mudança social 

presente na etnografia crítica, pois o “foco está no conhecimento crítico e no processo de 

tornar-se sujeito da própria ação que é fundamental para a mudança social” (MAGALHÃES, 

1994, p. 72).  
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Tais perspectivas pareceram-me pertinentes, já que meu trabalho visava a promoção 

de mudanças nas práticas dos alunos, e nas minhas, no que diz respeito ao sentido de “raça” 

no Brasil – mudanças essas que pudessem levar a uma percepção crítica do preconceito racial 

ainda vigente no país da “democracia racial”.  

Ao realizar a investigação, considerei as questões éticas, apontadas por diferentes 

autores – como, por exemplo, Celani (2005) e Watt (2006), entre outros – em relação à 

pesquisa qualitativa, tais como:  

1) a obtenção do consentimento informado da direção da escola, da coordenação 

pedagógica e dos participantes;  

2) a renovação desse consentimento ao longo da pesquisa;  

3) a preservação da identidade da instituição e dos envolvidos na pesquisa32;  

4) a reflexão sobre a utilidade da investigação para os participantes – o que me levou 

não só à negociação de minha agenda de pesquisa com eles assim como ao compromisso de 

partilhar com eles as intravisões coletivamente geradas; e 

5) o retorno da pesquisa para a comunidade em que a mesma foi realizada.  

As afiliações teórico-metodológicas acima mencionadas levam-me a entender a ação 

investigativa como oportunidade de aprendizagem conjunta, de crescimento profissional e de 

redescrição identitária, pois, seguindo Wenger, acredito que “aprender muda quem somos” 

(1998, p. 5). Assim, tanto o pesquisador quanto o pesquisado têm oportunidade de refletir, 

aprender e ressignificar-se no processo de pesquisa.  

Para gerar entendimento sobre o processo de aprendizagem conjunta no qual meus 

alunos e eu nos envolvemos e sobre os efeitos identitários deles decorrentes, optei por um 

ferramental teórico-analítico que propiciasse a observação e a descrição tanto de nossas ações 

conjuntas quanto das formas locais de negociação de sentidos. Tal dimensão analítico-

descritiva é o tópico da próxima seção. 

                                           
32 Enviei um comunicado aos responsáveis dos alunos, comprometendo-me a preservar a identidade de seus 

filhos e filhas e a partilhar com a comunidade os conhecimentos produzidos. Dessa forma, os nomes dos 
participantes e da escola são fictícios. 
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6.1 ANÁLISE DA FALA EM INTERAÇÃO: PROCESSOS DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

O ferramental analítico que orienta a análise dos dados é advindo da Sociolinguística 

Interacional, cuja metodologia busca associar a observação do emprego de aspectos 

linguísticos a um olhar para a diversidade cultural em contextos comunicativos, focalizando 

os efeitos de sentido gerados nas práticas discursivas. 

A sociolinguística interacional tem como foco a análise da interação, que chama a 

atenção para a importância do contexto, para o que as pessoas fazem na interação. Erickson e 

Schultz (2002, p. 217) trazem uma definição ampliada de contexto, que seria constituído não 

somente pelo ambiente físico ou pelos demais participantes, mas incluiria “o que as pessoas 

estão fazendo a cada instante e por onde e quando elas fazem o que fazem”. Portanto, 

trabalhar com esta definição de contexto possibilita perceber o caráter dinâmico das 

interações e como somos contextos uns para os outros.  

Na análise da interação, os processos de interpretação dependem do outro, e não da 

intenção individual. O interlocutor é coparticipante. O falante e a plateia são iguais não só 

porque seus papéis são intercambiáveis – e, na verdade, eles podem não o ser, em algumas 

situações –, mas, de fato, porque todo ato de fala é direcionado a uma plateia, devendo ser por 

ela ratificado. 

Duranti (1986) chama a atenção para o modo como o sentido é definido coletivamente, 

com base nas relações sociais reconhecidas. Ele afirma que há mútua dependência entre as 

palavras de alguém, a resposta dos interlocutores e a interpretação reconhecida e feita como 

ponto de partida para qualquer empreitada hermenêutica. Propõe, assim, que a interpretação 

(de textos, sons etc.) não é uma atividade passiva, de mera decodificação de sentidos que 

estariam no texto; na verdade, a interpretação é um modo de fazer sentido sobre o que alguém 

disse (ou escreveu, ou desenhou), processo influenciado pelo contexto interacional. 

A fim de perceber como os participantes vão interagindo, utilizo o conceito de pistas 

de contextualização de Gumperz (1998). O autor chama a atenção para essas pistas, definidas 

como qualquer sinal verbal ou não-verbal coocorrendo com signos gramaticais e lexicais que 

servem para construir a base contextual das interpretações situadas e, dessa forma, afetar a 

forma como a mensagem é compreendida. As pistas de contextualização consistem em 

marcadores linguísticos (léxico e formas gramaticais preferenciais, por exemplo), 

paralinguísticos (tais como alterações prosódicas, volume e timbre da voz, intensidade da fala, 
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sobreposição de falas, acentuação, ênfase, pausas, alongamento de vogais etc.) e não-verbais 

(expressão facial, gestual, ocupação do espaço, entre outros).  

O conjunto dessas pistas sinaliza tanto o contexto em jogo quanto a forma como os 

participantes se relacionam uns com os outros, consigo mesmos e com o tópico em 

construção. O caráter dinâmico e cambiante dessas relações sociais, ao qual alude o conceito 

goffmaniano de alinhamento, é discutido na seção a seguir. 

6.2 ANÁLISE DAS RELAÇÕES SOCIAIS NA FALA EM INTERAÇÃO: ALINHAMENTOS

Além da noção de contexto acima discutida, recorro a Goffman (1998, p. 75) e à sua 

compreensão de que todo uso da linguagem envolve uma apresentação do “self”.  

Segundo o autor, qualquer uso da linguagem envolve um processo de construção 

identitária, que é intersubjetivo, e não individual. Ao interagir discursivamente, os 

interagentes se constroem identitariamente uns aos outros, pois, o tempo todo, projetam 

relações sociais, alinhando-se em relação a si mesmos, aos interlocutores e ao tópico 

negociado pelo grupo. Portanto, ao se engajarem na interação, os participantes têm seus 

alinhamentos “sinalizados na maneira como gerenciam a produção ou a recepção de um 

enunciado” (GOFFMAN, 1996, p. 75). Tal processo é referido por Goffman como “footing”. 

”Footing” representa “o alinhamento, a postura, a posição e a projeção do ‘eu’ de um 

participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso em construção” 

(Loc. cit.). Deste modo, nossos alinhamentos são perpassados pelo olhar do outro. Assim, o 

próximo passo da “dança interacional” é influenciado por nosso “par interlocutor” e pelas 

expectativas sociais em relação a ele. Durante a interação, também nos posicionamos em 

relação a nós mesmos e em relação ao tópico em construção.  

Goffman (1996, p. 96) utiliza uma metáfora para aludir ao modo como nos portamos 

durante a interação: “enquanto firmemente plantados sobre os dois pés, saltitamos num pé 

só”, daí a origem do termo “footing”, para se referir aos papéis sociais projetados e à gama de 

alinhamentos dinâmicos e cambiantes que podem ser produzidos. Porém, essa metáfora pode 

ser considerada problemática, pois não construímos nossos alinhamentos sozinhos, “saltitando 

em um pé só”; talvez ela pudesse ser substituída pela metáfora de “passos de danças 
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complementares”33. Durante a “dança”, não há passos ou “saltitos” solitários; os passos em 

vigência, assim como os próximos a serem dados, dependem do reconhecimento, da 

ratificação do outro. Caso ocorra um descompasso, novos passos têm que ser negociados 

conjuntamente. 

Goffman (1996) sugere ainda que durante a “dança” podemos ter nossas identidades 

laminadas; ou seja, construímos vários sentidos concomitantes de identidade, basta que 

sejamos coconstruídos como tal no processo interacional. Quando isto ocorre, há uma 

sobreposição de alinhamentos, e várias camadas identitárias podem ser construídas ao mesmo 

tempo.  

Considero que a análise dos alinhamentos fornece subsídios para a percepção da 

dinâmica das interações sociais, pois ela aponta para o processo de negociação das 

identidades que vão sendo coconstruídas na interação. De acordo com essa orientação, não 

devo considerar, por exemplo, que o fenótipo de um aluno irá determinar como ele irá se 

construir ou ser construído pelos outros, mas devo perceber que essa construção irá ocorrer 

dependendo dos modos de coconstrução / negociação de sentidos em relação à questão racial 

e à ratificação ou não de sentidos naturalizados sobre raça pela plateia presente.  

Essas noções, de que os sentidos não são individuais e de que as pessoas são contextos 

umas para as outras, são extremamente relevantes para esta investigação, na medida em que 

verifico os efeitos identitários negociados na interação em sala de aula durante o processo de 

intervenção educacional. Acredito, portanto, que, ao analisar os movimentos de reconstrução 

das identidades de raça sob esta perspectiva, poderei perceber os alinhamentos dos 

participantes em jogo e o conjunto de ações–reações recíprocas. É a esse processo 

intersubjetivo me dedico no capítulo seguinte. 

                                           
33 Anotações de aula do Curso “Discurso Oral” ministrado pela Profa Dra Branca Falabella Fabrício no Programa 

Interdisciplinar de Pós- Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ.
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7 MERGULHANDO NAS ÁGUAS DA INTERVENÇÃO: EM BUSCA DE ROTAS 

ALTERNATIVAS 

Os dados discutidos no presente capítulo foram gerados em interações ocorridas no 

quarto bimestre de 2008, em oito aulas, conforme explicitado no Anexo D. Busco analisar os 

micromovimentos coletivos dos participantes, norteando minhas observações pelas perguntas 

de pesquisa explicitadas no capítulo introdutório: 

1. Como os participantes da pesquisa percebem a dinâmica das relações raciais no 

Brasil? 

2. Que possibilidades de experimentar os sentidos de negritude são disponibilizadas na 

sala de aula? 

3. Como essas possibilidades impactam o processo de construção identitária ao longo 

da intervenção? 

Utilizo o termo “alun@s” quando meninos e meninas falam juntos, identificando-me 

como “Professora” por ser esse o modo como eles se referiam a mim. Redijo o texto em 

primeira pessoa e utilizo o termo “nós” a fim de incluir-me como negra, por considerar que 

minhas identidades de mulher negra, pesquisadora, professora reflexiva e professora de Inglês 

como L.E. atuante em uma intervenção educacional em relação à questão racial estão tão 

imbricadas que optei por não separá-las. 

Apesar de ter havido um período de preparação para a intervenção, no qual os alunos 

passaram a conviver com gravadores em sala, ressalto que, em uma turma de trinta estudantes, 

cerca de metade deles participavam mais ativamente, o que equivalia a uns quinze alunos. 

Muitos se mantiveram tímidos e não contribuíam diretamente, mas participavam das aulas e 

faziam as atividades. Atribuo tal fato à estrutura de aulas expositivas à qual eles estavam 

acostumados, que não exigia a participação ativa em debates. 

Os nomes de todos os participantes da pesquisa foram preservados e substituídos por 

outros, fictícios. O quadro a seguir traz as características mais marcantes dos meninos e 

meninas que, de alguma forma, tiveram maior visibilidade durante as aulas, de acordo com 

minhas observações em sala de aula e comentários de outros professores: 
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ALUN@S CARACTERISTICAS MARCANTES34

Bel, 12 anos Aluna nova na escola, participativa e interessada. Mulata clara, tinha os 
cabelos curtos e enrolados. 

Gil, 13 anos Aluno transferido de outra escola, considerado indisciplinado e faltoso, era 
bem participativo nas aulas de Inglês. 

Paulo, 11 anos Um dos alunos mais jovens da turma, louro, de olhos claros e baixinho, era 
considerado imaturo por suas brincadeiras desagradáveis. 

Fernanda, 14 anos Aluna participativa, porém um pouco indisciplinada e faltosa. Negra de pele 
escura, usava tranças afro. Recebia apelidos como “garfo do capeta”. 

Suzana, 11 anos Aluna participativa, porém um pouco indisciplinada em razão do excesso de 
conversa. Por ser negra de pele escura, alguns alunos da turma implicavam 
com ela, colocando apelidos como “galinha preta da macumba”. 

Taís, 12 anos Aluna participativa, porém indisciplinada em virtude do excesso de conversa 
paralela. Costumava responder aos professores. Negra de pele escura, também 
recebia apelidos devidos à cor de sua pele.  

Bia, 13 anos Aluna parda, um tanto arredia à participação. Era um pouco briguenta e 
implicante com os colegas, que zombavam dela por manter o tempo todo seus 
cabelos crespos presos molhados, a ponto de cheirarem a mofo. 

Ísis, 13 anos Aluna participativa, considerada indisciplinada. Costumava gostar de colocar 
apelidos nos colegas. Tinha pele clara e cabelos ondulados, quase lisos. 

Eva, 11 anos Aluna participativa e dedicada. Nordestina com sotaque forte e negra, era alvo 
de zombaria e recebia o apelido de “Paraibinha”. 

Tom, 11 anos Aluno pardo, muito calado. Veio transferido para essa turma por sofrer muita 
zombaria. Os alunos implicavam com ele chamando-o de “Pirulito”, por ser 
muito magro e ter “cabeção”. 

Por ser a turma muito agitada, ocorriam ao longo das discussões muitas conversas 

paralelas, que não gravei por contar apenas com um gravador de fita cassete e um aparelho de 

MP3. Por vezes, também, devido ao barulho de carros na estrada e de alunos correndo e 

gritando nos corredores, não pude identificar os alunos e refiro-me a eles como “alun@s”. 

Eram todos muito agitados, e gostavam de caçoar dos colegas – especialmente Gil, Paulo, 

Fernanda, Suzana, Ísis, Lucas, Ivan e Beto. Outros, como Cléo, Renata, Suelen, Joel, Pedro e 

Paula, tiveram participação mais tímida. 

                                           
34 As características acima apontadas, incluindo a classificação racial, são fruto de falas de alunos e professores, 
sendo calcadas no discurso do senso comum que classifica as pessoas de acordo com o tom de sua pele, 
conforme discutido na seção 2.2. 
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Por estar interessada em captar os micromovimentos em direção à reconstrução das 

identidades de raça que ocorreram no decorrer das oito aulas da intervenção, e devido ao fato 

de as aulas estarem interligadas, selecionei, de cada aula da intervenção, as sequências que 

considero mais relevantes para responder às perguntas de pesquisa, optando por apresentá-las 

em ordem cronológica. 

Ao longo da intervenção lanço mão recorrentemente de três estratégias que visavam 

engajar os alunos em movimentos reflexivos: a utilização de um “essencialismo estratégico”; 

a projeção de alinhamentos questionadores e instigadores; e a promoção da circulação de 

discursos pós-coloniais que problematizassem produtos culturais calcados em discursos 

naturalizados e estereótipos presentes no mundo social. 

Apesar de as aulas ocorrerem uma vez por semana (às quintas-feiras) e terem 1h40min 

de duração, eu gravava e transcrevia somente as partes das aulas que envolviam discussões. 

Durante as demais atividades, como apresentação de conteúdos e correção de exercícios, 

somente fazia anotações no diário de pesquisa. Na maioria das aulas, eu solicitava que os 

alunos se sentassem em um grande semicírculo, em duplas ou em pequenos grupos, a fim de 

que todos pudessem se olhar e também para que compartilhassem as cópias do material da 

intervenção, que eram providenciadas por mim. Grande parte desse material está descrita nos 

Anexos E.  

7.1 AULA 1: 2 DE OUTUBRO DE 2008 

O objetivo da primeira aula da intervenção, relacionado à primeira pergunta de 

pesquisa, era mapear a percepção que os participantes tinham da dinâmica das relações raciais 

no Brasil. Nesta aula, procurei contemplar principalmente as dimensões de Banks (2002) que 

tratam da redução do preconceito, já que tentei desestabilizar a noção de que existe uma 

“verdade” sobre o modo de ser negro no Brasil. 

Depois de termos trabalhado com categorias identitárias, como classe e gênero em 

Inglês, e termos realizado uma atividade que visava relacionar o impacto das características 

identitárias no modo como tratamos as pessoas (cf. Anexo E-1), procedemos à leitura de duas 

notícias de jornal.   
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A primeira delas era do jornal Meia Hora sobre um incidente ocorrido com um cantor 

de funk carioca conhecido como Mr. Catra. Esse cantor negro havia sido discriminado em 

uma boate no Rio e relatava ter sido humilhado e chamado de “macaco” pelos policiais.  

A segunda notícia, publicada no jornal Extra, comentava sobre um curso para 

policiais, no Rio de Janeiro, em que era utilizada a imagem de uma pessoa negra como 

referência para designar um criminoso. 

Desta primeira aula, foram selecionadas duas sequências. 

7.1.1 “Mesmo ele sendo jogador de futebol ou presidente da República ele ia continuar 

sendo discriminado... ele não ia deixar de ser preto.”  

Inicio a interação perguntando aos alunos o que haviam entendido das notícias. Eles 

estavam sentados em trios, a fim de compartilharem as cópias, enquanto eu circulava entre os 

grupos.  

  
016 Professora: Que vocês acham. o que têm em comum as duas notícias? 
017 Gil: Que uma é um curso pra policial. 
018 Bel: E na outra os policiais estão xingando. 
019 Professora: Xingando quem? 
020 Bel: O Mr. Catra . 
021 Suzana: Porque ele é negro =  
022 
023 

Bel:  = Os policiais . é verdade mesmo os policiais não tão nem aí pros 
outros eles discriminam mesmo. 

024 
025 

Professora: Mas olha só . vocês lembram quando a Tais foi jogadora de futebol 
e o outro foi 

026 Alun@s: 
                     [ 
                   Pobre. 

027 Professora: O tratamento é igual? 
028 Alun@s: Não.  
029 
030 

Bel: Com o jogador de futebol o tratamento é mais formal trata com 
mais ...  

031 Professora: Se ele fosse jogador de futebol ele seria discriminado? 
032 Uma aluna: Não. 

033 Alun@s: 
                        [certa confusão, todos falam ao mesmo tempo] 
SERIA.  

034 Gil:  Ele ia continuar tendo a cor dele. 
035 
036 
037 
038 

Fernanda: Mesmo ele sendo jogador de futebol ou presidente da República 
ele ia continuar sendo discriminado. ele não ia deixar de ser preto. 
Ia continuar sendo preto e ia sofrer a mesma discriminação Até o 
Bruno do Flamengo já sofreu esse tipo de negócio aí. 

039 Professora: O Bruno? 
040 Fernanda: O Bruno goleiro do Flamengo ... saiu no jornal. 
041 Professora: Então olha só o Catra é o que daquilo que a gente falou lá no 
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042 quadro em termos de idade. young, middle aged ou old? 
043 Aluno: Young. 
044 Professora: É young? 
045 Alun@s: Não . de meia idade. 
046 Professora: Middle aged? 
047 Aluna: É. 
048 Professora: È male ou female? 
049 Alun@s: Male. 
050 Professora: Homem ... em termos de money poor, middle class or rich? 
051 Alun@s: Rich. 
052 Professora: Ele é rico? 
053 Alun@s: Mais ou menos.   
054 Professora: E em termos de raça? 
055 Alun@s: Black. 
056 Aluna (ao fundo): É black. 
057 
058 

Professora: Mas deixa falar uma coisa pra vocês o fato de ser negro interferiu 
em alguma coisa como a colega falou aqui . interferiu? 

059 
060 

Bel: Interferiu porque o fato de ser funkeiro entendeu a linguagem dele 
ele fala com gíria ele não fala correto. 

061 Professora: E se ele falasse correto? 
062 Bel: Ele não fala correto ele fala com gírias. 
063 
064 

Professora: Se fosse . olha só . o Bruno do Flamengo ele tem dinheiro é negro 
o Bruno do Flamengo? 

065 Fernanda: É ele é assim mais ou menos da cor da senhora um pouquinho. 
066 Professora: Então ele é negro. 
067 Fernanda: É. 

A seguir (linha 16), alinhando-me como moderadora da discussão, proponho que os 

alunos comparem as notícias lidas. Ratificando meu alinhamento, Gil e Bel (linhas 17-18) 

procedem à comparação do teor das reportagens de maneira genérica, afirmando que ambas 

tratavam de situações relativas a policiais. Em seguida, em alinhamento instigador (linha 19), 

sugiro que os alunos façam comentários mais específicos sobre o texto e detectem seu ponto 

central (linhas 24-25, 27 e 31). Engajando-se em posições mais reflexivas e negociando 

alinhamentos complementares e de concordância – como, por exemplo, “é verdade mesmo” 

(linha 22) –, os alunos associam o fato de Mr. Catra ter sido alvo de xingamento à cor de sua 

pele (linhas 20, 21, 22-23, 26, 28, 29-30). O trabalho conjunto sinaliza também envolvimento 

conversacional marcado por engatamentos e sobreposições, que mostram turnos cooperativos, 

na construção de alinhamentos críticos em relação à atitude dos policiais, enfatizados pela 

repetição do item lexical “mesmo” em “eles xingam mesmo” e “discriminam mesmo” (linhas 

22-23). O grupo parece, assim, coconstruir a ideia de que a cor da pele de Mr. Catra era o 

fator determinante de sua discriminação.   

Sugiro (linhas 24-25) que eles associem a discussão à atividade encaminhada no início 

da aula sobre diferentes categorias identitárias e sobre a maneira como elas nos posicionam no 
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mundo social. Em novo alinhamento questionador (linha 29), indago se, caso Mr. Catra fosse 

jogador de futebol, rico e famoso, ele seria discriminado. Apesar de uma aluna responder 

negativamente (linha 32), os outros alunos, em coro (linha 33), negociando um alinhamento 

de discordância em relação à colega e reflexivo em relação ao tópico em discussão, alternam-

se na defesa da ideia de que, independentemente da sua condição financeira, o cantor não 

estaria isento de sofrer discriminação. Contribuições como “ele ia continuar tendo a cor dele” 

(linha 34) e “Mesmo ele sendo jogador de futebol ou presidente da República ele ia continuar 

sendo discriminado . ele não ia deixar de ser preto. Ia continuar sendo preto e ia sofrer a 

mesma discriminação” (linhas 35-37) atestam a percepção dos alunos de que a discriminação 

é um problema racial, e não social. 

Também contribui para tal ideia a continuação da fala de Fernanda (linhas 37-38), que, 

em alinhamento reflexivo-argumentativo, justifica sua posição fazendo menção a uma notícia 

de jornal sobre o goleiro Bruno, do Flamengo, que havia sido alvo de discriminação racial, 

apesar de seu status e de toda a sua fama. A associação da discussão com essa matéria, 

introduzida por “Até o Bruno” (linha 37), enfatiza a formulação da existência de preconceito 

racial na sociedade brasileira. É curiosa a utilização do termo “esse negócio aí” pela aluna 

para referir-se à discriminação (linha 38), em lugar de nomeá-la. Fernanda, menina negra de 

pele escura, parece ter ideia bastante clara sobre a condição de inferiorização em que nós, 

negros, fomos construídos. 

Conforme discutido na Seção 3.2, o “ser negro” está ligado a outras convenções 

criadas socialmente que envolvem critérios de beleza, inteligência, status social, capacidade 

etc. Os alunos parecem perceber isso ao se unirem ao argumento de Gil (linha 34): a 

percepção negativa da cor da pele não é diminuída por outros fatores como o status social. Tal 

percepção porem não é ratificada por pesquisadores como Kamel (2006), Maggie (2007) e 

Fry (2005) que afirmam que o Brasil é um país miscigenado.  

Continuamos a discussão relacionando, em Inglês, os personagens dos dois artigos 

jornalísticos às características identitárias que havíamos discriminado durante a atividade que 

antecedeu a discussão em foco. Bel (linhas 59-60), ratificando o alinhamento crítico proposto 

por mim (linha 58), relaciona a violência verbal sofrida por Mr. Catra ao fato de ele ser, além 

de negro, funkeiro. Desta vez, ela aponta o emprego de gírias pelo cantor como agravante 

para a discriminação, mantendo sua posição mesmo quando eu, novamente em alinhamento 

instigador (linha 61), introduzo uma ideia hipotética (“e se ele falasse correto?”). Alinhando-

se de forma bastante firme e assertiva (linha 62), sinalizada pela negação da hipótese 
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formulada por mim (“Ele não fala correto. Ele fala com gírias”), a aluna reitera a conexão 

entre raça, nível de instrução e discriminação. 

Ainda projetando um alinhamento instigador-questionador, busco retomar o exemplo 

do goleiro Bruno (linha 63), quando surge uma dúvida quanto à definição da cor de sua pele, 

já que Fernanda utiliza o termo "ele é assim mais ou menos da cor da senhora" (linha 65) para 

se referir à negritude do atleta, que, na sua percepção, tem tom de pele mais claro que o dela. 

Neste ponto, percebo como há ambiguidade na definição de quem é negro no Brasil: negro é 

quem tem a pele bem escura? a partir de qual tonalidade de pele alguém é negro? A fala de 

Fernanda remete ao posicionamento de Telles (2003, p. 113) de que raça é, entre outras 

coisas, um conceito ambíguo e relacional, que envolve o privilégio de poder ser beneficiado 

com as cotas ou poder fugir do estigma da inferiorização. 

Como mulher de pele um pouco mais clara que a de Fernanda, e não menos “negra” 

por isso, considero importante construir-me como negra, não tardo em afirmar minha 

identidade (linha 66).  

7.1.2 “Entre uma pessoa negra e uma branca, quem você vai gostar mais, hã professora?” 

  

Mais à frente na interação, continuávamos a conversar sobre preconceitos e Cléo citou 

um fato acontecido com a cantora americana Britney Spears, que teria tido um surto e raspado 

a cabeça. Cléo havia se referido a esse evento como situação de discriminação sofrida pela 

cantora pop, de quem era fã. Transcrevo, na segunda sequência desta aula, reproduzida 

abaixo, o trecho em que questiono os níveis de preconceito. 

  
090 Professora: Mas você acha que é igual ao preconceito que o negro sofre? Igual? 
091 Cléo: Não. 
092 Gil: Tipo o negro é o que sofre mais preconceito no mundo inteiro. 
093 Professora: Você acha? 
094 
095 

Bel (em tom 
irônico): 

Entre uma pessoa negra e uma branca, quem você vai gostar mais, hã 
professora?

Proponho (linha 90) um alinhamento questionador, sinalizado pelo emprego da 

conjunção adversativa “mas”, em que instigo Cléo a repensar se o preconceito sofrido pela 

cantora Britney Spears seria uma questão relacionada à raça. Aceitando o alinhamento 

projetado, ela parece entender que a reação de discriminação em relação à cabeça raspada da 
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cantora não está relacionada à questão racial (linha 91). Tal alinhamento é corroborado por 

Gil (linha 92). Entretanto, Bel, em alinhamento de discordância calcado no discurso 

naturalizado da superioridade branca (linha 94), faz um questionamento: pergunta se, entre 

um negro e um branco, de qual eu “gostaria mais”, utilizando a expressão “hã”, como se a 

resposta a essa pergunta fosse óbvia: do branco, socialmente construído como símbolo da 

limpeza, da pureza.  

Minha reação a este questionamento foi o silêncio, pois não tive naquele momento um 

discurso para me contrapor a um sentido tão calcificado. O impacto sofrido, entretanto, gerou 

reflexões e influenciou o modo como as aulas seguintes foram planejadas.  

De acordo com o discutido na Seção 2.2, o discurso de Bel ecoa a certeza da 

desqualificação de um padrão negro, citada por Valente (1987). Parece que o constante 

contato de Bel com discursos preconceituosos na cultura e no próprio ambiente familiar 

contribuíram para o tipo de percepção naturalizada de uma “supremacia branca”. Consultando 

as notas de campo, identifico relatos de uma série de situações de preconceito ocorridas em 

seu contexto familiar, como, por exemplo, a narrativa de insultos feitos por um primo mais 

claro a um mais escuro, e também as situações de preconceito que ouvia na mídia, na escola 

etc. Tal situação ilustra a relação entre os discursos pelos quais circulamos e a construção de 

“verdades”. 

Como pontos de destaque desta primeira aula, aponto os alinhamentos crítico-

reflexivos dos alunos em sintonia com a proposta de debate, que negociam conjuntamente a 

noção de que o preconceito racial independe da classe social e também de que a raça – que, no 

Brasil, estaria baseada na cor da pele – define como as pessoas vão construir umas às outras 

(TELLES, 2003, p. 113). Outro ponto de destaque é o alinhamento assertivo de Bel na 

segunda sequência, o qual dá visibilidade aos efeitos discursivos da construção inferiorizada: 

a criação de certezas “intransponíveis”. 

7.2 AULA 2: 9 DE OUTUBRO DE 2008  

Esta aula tinha como objetivo continuar a refletir sobre como os participantes 

percebiam a dinâmica das relações raciais no Brasil e no mundo, aprofundando a discussão, 

iniciada na aula anterior, sobre a relação entre nossas marcas identitárias e nossos 

posicionamentos no mundo social (cf. Anexo E-2). Para isso, assistimos ao clip "What's going 
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on?", uma regravação do hit de Marvin Gaye, realizada numa iniciativa da MTV na luta 

contra a AIDS, chamada “All Star Tribute”. No clip apareciam vários astros da música 

internacional protestando contra diversos tipos de preconceito. Eles tinham os olhos vendados 

por etiquetas que traziam diversas marcas identitárias, além de palavras e expressões 

relacionadas a tribos urbanas, ritmos musicais, partidos políticos, etnias etc. Propus que, como 

atividade, os alunos anotassem pelo menos dez dessas etiquetas para discussão posterior.  

Desta segunda aula, selecionei uma única sequência.

7.2.1 “As pessoas também falam de branco, ficam assim ah ‘SEU BRANCO’”.

A sequência transcrita a seguir corresponde ao momento da aula logo após termos 

assistido ao clipe, por duas vezes, e feito anotações no caderno. A discussão durou por volta 

de meia hora. A turma encontrava-se dividida em pequenos grupos, sentados em frente à TV. 

Nesta aula, posicionei-me mais próxima à TV e ao quadro, a fim de conduzir a reflexão.

  
01 
02 

Professora: As etiquetas podem fazer o que com a gente podem nos. por  
que eles aparecem com os olhos vendados, gente? 

03 Paulo: Pra esconder o mundo lá fora, a realidade. 
04 Professora: Pra esconder o quê? 
05 Paulo: A realidade. 
06 
07 
08 

Professora: A realidade né ... mas olha só, a gente tinha comentado aqui, até  
algumas pessoas falaram... pra eu saber assim de repente, que música a 
pessoa gosta, a pessoa vai falar. A religião às vezes a roupa indica, né? 

09 Paulo: Tem música aí que eles acham de doido. 
010 
011

Professora: Não, então ... mas aí que que acontece... ([) Paulo: As pessoas também 
falam de branco, ficam assim ah "SEU BRANCO". 

012 Professora: Ah, mas é um pouco diferente isso, não acha? 
013 Paulo: Eu não acho quando chega assim "FALA BRANCO".  
014 Aluno: Seu branquelo azedo.  
015 Professora: Branquelo azedo é, mas as pessoas querem ser negras ou brancas?  
016  Geralmente? 

017 Alun@s: 
                    [incompreensível] 
Falam todos juntos.  

018 Ísis: Eu queria ser pretinha. 
019 Professora: Tu fala isso, mas na hora do vamo vê.  
020 Ísis: Eu queria ser pretinha igual à Suzana 

[rindo]  
021 
022 

Ela tava brincando de pique-esconde e ninguém enxergou que ela tava 
no escuro.   
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Inicio a discussão (linha 1) propondo um alinhamento de leitora crítica do clip, 

ratificado por Paulo (linha 3), o qual aponta que as etiquetas escondem o mundo lá fora. O 

aluno me interrompe (linha 11-12) em alinhamento de discordância / crítica, afirmando: "as 

pessoas também falam de branco", ou seja, elas também têm preconceito quanto a pessoas de 

pele clara como ele. Consultando minhas notas de campo, percebo que o tema negritude 

incomoda o aluno, de 11 anos, louro e de olhos claros. Ao final desta aula, quando solicitei o 

feedback de alguns alunos a respeito das discussões ocorridas na aula, ele desenhou um 

boneco negro forte e escreveu: “os negros se acham mais fortes que os brancos”.  

Talvez esta visão dos negros apresentada por Paulo esteja relacionada aos discursos 

pelos quais ele circula na TV e nos filmes a que assiste: frequentemente, ele empregava a 

expressão “os negros são tudo do gueto”, referindo-se a “gueto” como lugar onde os negros 

resistem e são fortes.  

Em alinhamento de discordância (linha 12) sinalizado pelo emprego da conjunção 

adversativa "mas", tento levar Paulo a refletir sobre o fato de que o grau de discriminação não 

seria o mesmo; porém, meu alinhamento não é ratificado pelo aluno. Em alinhamento de 

contra-argumentação (linha 14), ele cita um exemplo do tratamento que alguns brancos 

recebem: “seu branco”.  

Outro aluno (linha 15) alinha-se em concordância com Paulo, trazendo o termo 

pejorativo "branquelo azedo". Tento convencê-lo (linha 16) de que, em nossa sociedade, ser 

branco e ser negro não são a mesma coisa, mas o aluno silencia; apenas Ísis, considerada 

branca, projeta o que parece ser (linha 18), em um primeiro momento, um alinhamento de 

solidariedade com os negros, ao expressar o desejo de “ser pretinha”. Entretanto, tal 

alinhamento parece ser preparatório para outro: no momento em que eu, mantendo um 

alinhamento de discordância, instigador da reflexão, digo que, em uma situação social 

concreta (na hora do "vamo vê"), a aluna talvez repensasse seu desejo de ser negra (linha 20), 

Ísis se realinha. Construindo uma posição irônica de zombaria, marcada pelos risos que 

acompanham sua fala (linhas 21-22), a aluna afirma que queria ser “pretinha” igual a Suzana, 

pois, como ela, poderia ficar invisível no escuro. 

Como pontos de destaque desta segunda aula, destaco, a partir dos alinhamentos dos 

alunos, exemplos de possíveis expressões do preconceito racial em nossa sociedade: o 

desconforto trazido pela proposta de reflexão sobre o tema, a refutação do preconceito racial 

tendo por base a criação de uma analogia (“assim como os negros, os brancos também são 

discriminados”) ou o deboche.  
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Este conjunto de alinhamentos parece mais uma vez indicar a forte presença, em nossa 

sociedade, de discursos e narrativas que constroem tanto a ideia de inferioridade racial (como 

deixa clara a voz de Ísis) quanto o questionamento da opressão racial (como mostra a voz de 

Paulo). 

7.3 AULA 3: 16 DE OUTUBRO DE 2008  

Nesta aula, conversávamos sobre a série televisiva “Todo Mundo Odeia o Chris”, da 

qual os alunos eram espectadores assíduos (cf. Anexo E-3). Ela era exibida diariamente em 

um canal de TV de rede aberta, justamente no horário em que eles estavam em casa, após as 

aulas, por volta de 14h. 

A série, que se passa nos anos 80, trata das aventuras da adolescência do ator 

americano Chris Rock: ele era o único negro em sua escola, tinha uma professora, a Srta. 

Morello, que o tratava como um coitado por ser negro, e um colega de classe, o Caruso, que 

era extremamente racista e chegava a espancá-lo. Era, no entanto, um adolescente com uma 

família estruturada, que o apoiava. 

Desta terceira aula, selecionei apenas uma sequência. 

7.3.1 “Nessa escola todo mundo tem preconceito.”

Nesta terceira aula, após temos trabalhado com o conteúdo sistêmico previsto 

(vocabulário referente ao tópico “família”), passamos a discutir a respeito da série, seguindo o 

roteiro presente em apostila entregue aos alunos. O propósito da atividade era levar os jovens 

a relacionarem a série à escola em que estudavam, considerando os sentidos de raça e classe 

social nos dois contextos. A conversa focalizada na sequência a seguir – orientada pelas 

perguntas constantes na última seção da apostila (cf. Anexo E-3, seção Pós-Leitura) – ocorre 

na parte final da discussão encaminhada pelos alunos, que se encontravam dispostos em 

pequenos grupos, que formavam um grande semicírculo. Meu papel era o de mediar a 

discussão. 

  
070 Professora: Olha só, gente, por que vocês acham que o Joe e a professora agem 
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071 desse jeito? 
072 Aluno: Porque ele é negro. 
073 Bia: Porque eles são racistas. 
074 
075 

Professora: Então vamos responder a número dois. a negritude tem como ser 
apagada? 

076 Alun@s: Não. 
077 Professora: Tem como ser apagado não dá pra apagar o quê? 
078 Alun@s: A negritude. 
079 Gil NÃO CONCORDO NÃO! 
080 Professora: Só se a pessoa virar. 
081 Alun@s: MICHAEL JACKSON. 
082 
083 
084 

Professora: Poderá mudar de cor. não dá pra apagar a cor. só se você mudar 
realmente. Por que pessoas como o Joe e a professora agem desse 
modo? 

085 Aluna: Porque são racistas. 

086 
087 
088 

Professora: 
 [escrevendo a palavra “racistas” no quadro] 
Joe e a professora agem deste modo porque são racistas têm preconceito 
com o Chris. Agora eu quero que vocês pensem. o que acontece na série 
às vezes acontece aqui na sala, sim ou não? 

089 Alun@s: SIM. 
090 Ísis: Por que . que nem os outros ficam zoando o menino? 

091 Aluna: 
    [ 
     nem sei o nome dele 

092 Bel: Nessa escola todo mundo tem preconceito. 
093 Professora: Você acha? 
094 Alun@s: Acho.  
095 Eva: Essa escola tem muito preconceito. 
096 Professora: De quê? Quais tipos de preconceito? 
097 Suzana: COMIGO TEM. 
098 Alun@s: Qualquer tipo. 
099 
100 

Eva: Com roupinha assim estranha já fala besteira. se vier assim pessoa  
escurinha fala que é feijão queimado. 

101 Professora: É mesmo? 
102 
103 
104 

Bia: Tipo assim se uma pessoa tá-tem preconceito até com a roupa dos 
outros. sou patricinha, eu posso, eu tenho tudo. os outros são tudo  
lixo.  

105 Professora: 
[dirigindo-se à Suzana] 
Você sentiu isso aqui nessa escola ou na outra escola? 

106 Suzana: Só nessa escola. 
107 Professora: Por quê, o que você sentiu?  
108 
109 

Suzana: Porque nenhuma das escolas que eu fui eu nunca fui . ninguém  nunca 
botou apelido em mim. 

110 Professora: Botaram apelido em você aqui já? 
111 Suzana: Muita coisa. 
112 Taís: Principalmente nessa sala. 
113 Suzana: Na minha escola ninguém nunca botou apelido em mim 

114 Aluna:  
[gritando ao fundo] 
GALINHA PRETA DA MACUMBA. 

115 Ísis: Fernanda é garfo do capeta. 

116 Professora: 
[risos] 
É o quê? 

117 Alun@s: 
[risos] 
GARFO DO CAPETA. 

118 Professora: Por quê? 
119 Ísis: Sei lá professora, porque falaram que ela é muito feia . eu não sei não 
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120 professora acho que é isso. sei lá. 
121 Suzana: Mas ninguém é bonito (inaudível) 
122 

123 
124 
125 

Professora: , mas pensem bem, será que as nossas atitudes de ter preconceito contra 
                                                            [chamando a atenção de um aluno] 
Os colegas será que as nossas atitudes não podem traumatizar igual 
aconteceu com o Michael Jackson? De ele ficar traumatizado? De ele 
ter vergonha da cor? 

126 Alun@s:  Podem. 
127 Professora: Vocês acham que ele ficou assim porque ele quis?  
128 
129 
130 
131 

Bel: Suzana falou que ela não gosta disso aí o pessoal fica zoando .  zoando 
zoando com ela ... ela já falou mais de mil vezes, não gosto que fique 
me chamando disso que eu não te dou confiança, ela fala ... agora o 
pessoal não tem vergonha na cara e fica falando...  

132 Professora: Olha só. 
133 Taís: É mesmo . também com essa aqui ficam chamando de Pa...  
134 Professora: De quê? 
135 Eva: De Paraíba . de Paraibinha 

Projetando um alinhamento questionador referente à série televisiva, instigo um 

alinhamento reflexivo da turma em relação às atitudes preconceituosas dos personagens da 

mesma (linhas 70-71). Dois alunos, ratificando o alinhamento por mim proposto, refletem 

sobre minha pergunta (linhas 72-73). Em movimento de complementaridade, concluem – 

encenando um alinhamento de concordância – que o personagem era vítima de racismo por 

ser negro. 

Prossigo a conversa (linhas 74-75), remetendo os alunos a uma pergunta da apostila: 

“Como lidar com a ‘etiqueta’ negritude – que não tem como ser apagada?” (cf. Anexo E-3, 

seção Pós-Leitura, pergunta no 2). A pergunta diz respeito à ideia de que a “negritude” talvez 

não tenha como ser apagada, pois é marcada pela cor da pele. Os alunos se alinham em 

concordância com esta ideia (linhas 76 e 78), à exceção de Gil (linha 79), que, em 

alinhamento de confronto – sinalizado pela elevação do tom de voz – discorda do grupo. 

Neste momento (linha 80), ratificando o alinhamento do aluno, proponho uma ideia 

alternativa, introduzida por “só se”, que pode ser entendida como “a não ser que”, indicando 

nova possibilidade. Os alunos, em movimento complementar ao meu alinhamento, terminam 

minha frase fazendo referência ao cantor Michael Jackson (linha 81). 

Ao discordar da ideia – presente na apostila e no meu discurso – de que não se poderia 

apagar a negritude, Gil promove um movimento reflexivo coletivo que nos leva a pensar na 

experiência de Michael Jackson, sobre quem parte da mídia insinua que teria ficado branco 

intencionalmente, e não pela alegada doença de pele (vitiligo). Eu poderia ter aproveitado o 

novo tópico para discutir o que leva uma pessoa a mudar de cor, mas volto à pergunta da 
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apostila (linhas 82-84) sobre a questão do racismo, propondo, logo a seguir (linhas 86-88), 

que os alunos comparem o problema do preconceito mostrado na série televisiva com os 

problemas vivenciados por eles na escola. A proposta de alinhamento reflexivo é ratificada 

por vários alunos, que, alternando turnos complementares, se posicionam assertiva e 

enfaticamente (o que é sinalizado pela elevação no tom de voz dos mesmos) quanto à 

existência de racismo e preconceito na escola (linhas 90, 92, 95, 97). Alguns alunos julgam 

mesmo que o problema do preconceito não só é extensivo a todos – “Nessa escola todo 

mundo tem preconceito” (linha 92); “Essa escola tem muito preconceito” (linha 95) – como 

também tem múltiplas faces – “qualquer tipo” (linha 98). 

É possível dizer que o dinamismo verificado neste momento da discussão (linhas 87-

135) pode ser atribuído não apenas ao tema focalizado – com o qual os alunos se identificam 

– como também ao meu alinhamento de agente instigador, sinalizado por um conjunto de 

perguntas estratégicas que estimulam os alunos a se engajarem em processo argumentativo no 

qual têm que justificar suas opiniões – “Você acha?” (linha 93); “Quais tipos de preconceito?” 

(linha 96); “É mesmo?” (linha 101); e “Por quê? O que você sentiu?” (linha 107). Tal 

processo culmina com a introdução, pelos alunos, de uma série de exemplos empíricos que 

justificam a ideia da presença de práticas racistas na escola (linhas 99-100 e 102-104). Um 

deles é trazido por Suzana (linhas 108-109 e 111), que partilha com o grupo a experiência 

pessoal de receber apelidos racistas. A questão dos apelidos, prática bastante familiar entre 

alunos, associada à manutenção de meu alinhamento de agente instigador – evidenciado pelas 

perguntas “Botaram apelido em você aqui já?” (linha 110); “É o quê?” (linha 116); e “Por 

quê?” (linha 118) – podem ter sido responsáveis pelo alinhamento racista de duas alunas, 

ratificados por vários alunos, que riem e repetem, em tom de voz elevado, apelidos ofensivos: 

“GALINHA PRETA DA MACUMBA” (linha 114), “Fernanda é garfo do capeta” (linha 

115), e “GARFO DO CAPETA” (linha 117). 

Neste momento, a partir de minha pergunta (linha 118), em que elicito as razões dos 

apelidos, vários alunos se realinham, passando a negociar alinhamentos mais crítico-

reflexivos. É o caso, por exemplo, de Ísis (linhas 119-120), que, ao tentar explicar o apelido 

de Fernanda, “garfo do diabo”, parece perceber que sua justificativa (“falaram que ela é muito 

feia”) não seria plausível, demonstrando certo desconforto com tal ideia. Algumas pistas disso 

são a repetições das expressões "sei lá", "eu não sei não", e a hesitação em sua fala.  

Em alinhamento de solidariedade a Fernanda e crítico em relação às ideias em jogo 

(anunciado pela utilização da conjunção adversativa “mas”), Suzana problematiza o conceito 



92

de feiura: “Mas ninguém é bonito” (linha 121). Tal posição talvez possa ser explicada pelo 

fato de Suzana passar por experiências semelhantes às de Fernanda e de as duas serem os 

principais alvos de discriminação da turma, em razão de seu tom de pele mais escuro.  

Perante tal situação, adotando um alinhamento questionador – sinalizado por “Mas 

pensem bem” (linha 122) e “Vocês acham que” (linha 127) –, convoco os alunos a encenarem 

alinhamentos mais reflexivos e a pensarem sobre o sofrimento humano implicado em nossas 

práticas discursivas. Procuro neste momento trabalhar com o sentido foucaultiano (cf. Seção 

3.2) da nossa responsabilidade e de nossa participação ativa na manutenção de relações 

assimétricas de poder. 

Bel parece ratificar o alinhamento reflexivo por mim proposto e, alinhando-se em 

concordância e em solidariedade com Suzana, critica o posicionamento da turma em relação à 

mesma – “Suzana falou que ela não gosta disso aí o pessoal fica zoando (.) zoando zoando 

com ela . ela já falou mais de mil vezes, não gosto que fique me chamando disso que eu não te 

dou confiança, ela fala . agora o pessoal não tem vergonha na cara e fica falando” (linhas 128-

131). O conteúdo crítico do comentário é enfatizado pela repetição da ideia de desconforto 

("ela não gosta disso", "ela já falou mais de mil vezes, não gosto que fique me chamando 

disso") e pela elevação do tom de voz para qualificar a atitude dos colegas.    

Ao refletirmos sobre o emprego de apelidos em relação a Suzana, estávamos 

exercendo o que Silva (2000, p. 95) propõe: que a escola seja um local em que a repetição dos 

apelidos preconceituosos possa ser “problematizada, discutida, e não silenciada”. 

O não-silenciamento da questão do preconceito pode ter sido o fator motivador para a 

contribuição de Taís (linha 133), que, mantendo-se dentro do alinhamento reflexivo e crítico, 

aponta outro tipo de preconceito, sofrido na sala por Eva, pelo fato de ser nordestina, da 

Paraíba.  

O conjunto de alinhamentos discriminados na análise da sequência acima apresentada 

mostra que os alunos, além de participarem ativamente do debate proposto – sobre tema 

polêmico, praticamente ausente das agendas pedagógicas – são capazes de se engajar no 

debate de modo responsável, reflexivo e crítico, contribuindo com opiniões justificadas. 

Aponta também para o fato de que os alunos podem apreciar este tipo de atividade, como 

assinalado por Bia em resposta a um questionário avaliativo (cf. Anexo E-8), respondido 

pelos alunos na aula de fechamento do bimestre (4 de dezembro). Nesta ocasião, Bia 



93

comentou que as aulas mais legais foram “sobre o clipe e sobre a família do Chris que eu 

adorei porque todos os alunos participaram”.  

É importante assinalar ainda que o discurso coconstruído pelos alunos se contrapõe 

aos do senso comum, de que vivemos em um país que é berço da “democracia racial” (cf. 

Seção 2.3) e de que na escola estaríamos isentos de discriminação. A conversa desses jovens 

estudantes dá sinais de que há preconceito na escola, indo ao encontro da posição de 

Cavalleiro (2000) de que os apelidos e expressões correntes no ambiente escolar para se 

referir à raça são expressões da condição de inferiorização atribuída à negritude e às diversas 

tonalidades da pele negra  

7.4 AULA 4: 23 DE OUTUBRO DE 2008

O objetivo desta aula era provocar a discussão sobre a relação entre identidade e 

diferença, através do documentário “Vista minha pele”, de Joel Zito Araújo (cf. Anexo E-4). 

A história do vídeo se passa em uma instituição escolar que faz parte de uma sociedade em 

que os negros ocupam as posições hegemônicas de poder. Nesse contexto, uma menina branca 

tenta sobreviver em uma sociedade que a segrega. A trama se desenrola a partir de um 

concurso para eleger a “Rainha da Escola”, sempre vencido por uma menina negra, mas 

Maria, menina branca, decide, com a ajuda de outras meninas negras, que irá tentar acabar 

com essa hegemonia.  

O filme convoca o espectador a pensar no caráter de construção da hegemonia branca, 

que é substituída pela “supremacia negra”. A inclusão de tal filme em minha agenda 

pedagógica e da subsequente discussão sobre seu tema central consiste em uma forma 

possível de operacionalizar a dimensão de Banks (2002) relacionada à perturbação de regimes 

de verdade ao longo do processo de construção do conhecimento (cf. Seção 4.1). Retomando 

a reflexão de Moreira (2008, p. 44), procurei problematizar o processo de produção da 

diferença como construção social, que pode ser desafiada, contestada e desestabilizada. 

Desta quarta aula, escolhi duas sequências.   

7.4.1 “Ela fez trancinha como se fosse o cabelo dela ruim... ”
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Após terem assistido ao vídeo, os alunos receberam uma ficha de discussão, contendo 

algumas perguntas para estimular o debate: O que há de diferente na realidade do vídeo? Por 

que o título é “Vista minha pele”? Você já se colocou no lugar de pessoas com outras 

“etiquetas” identitárias como raça, gênero, sexualidade, etc.? (cf. Anexo E-4, seção Leitura). 

Tal conjunto de perguntas motivou a conversa relatada a seguir, durante a qual a turma se 

encontrava em um grande semicírculo; eu, de pé, circulava pela sala procurando garantir a 

participação de todos. 

  
01 Professora: Quem quer falar alguma coisa do vídeo?  
02 
03 
04 

Paulo: Ela queria ser negra pros outros poderem enxergar ela direito. só porque 
ela era branca . pros outros não falar mal da pele dela 
             [a turma fala toda junta] 

05 Gil: A sociedade não respeita.  
06 
07 

Paulo: Ela queria virar negra porque ela pensava que os negros tinham 
dinheiro, o pai dela falou pra ela que os negros tinham dinheiro. 

08 Professora: Na escola =  
09 Alun@s: = Havia muitos negros que tinham dinheiro. 
10 Professora: Tem alguma coisa a ver com “Todo mundo odeia o Chris”? 
11 Alun@s: Tem. 
12 Professora: Fala aí . Lucas. 
13 Gil: Tem, mas só que é ao contrário. 
14 
15 

Lucas: No “Todo mundo odeia o Chris” a escola toda é branca . e só ele de 
negro agora . na escola todo mundo é negro e só ela de branca. 

16 
17 

Aluna: Lá é diferente . no todo mundo odeia o Chris ele é o único pretinho na 
sala.  

18 Professora: O único pretinho é ele. 
19 
20 
21 

Suelen: Aquela menina moreninha que rasgou os cartazes ela fez errado porque 
ela não tinha que rasgar os cartazes dos brancos não (.) e se a menina 
rasgasse os dela? Ela não ia gostar. 

22 Professora: É verdade . o ódio, né . não leva a nada. 
23 
24 

Fernanda:                                      [ 
                                        EU TIRARIA ELA DA SALA =  

25 Professora: = porque você falou que tinha que sair da sala?   
27 Professora: Por que o titulo é “Vista minha pele”? 
26 Fernanda: Tava brincando professora.  
28 
29 

Bia: Porque todo mundo é negro e ela queria trocar de pele e ser negra, não 
branca.  

30 Professora: Então vista minha pele é o quê? Se colocar ...  
31 Alun@s:  No lugar dos outros. 
32 Bia: È dos negros. 
33 
34 

Professora: Vocês repararam que os ídolos dela, o quarto da menina, ele era todo 
com quê? 

35 Alun@s: Negros. 
36 Paulo: Todos com pessoas negras. 
37 Alun@s: [falam ao mesmo tempo] 
38 Taís: As bonecas eram negras. 
39 Bia: Ela queria ser negra. O quarto, se vestir, o jeito, tudo de negro. 
40 Alun@s: [falam ao mesmo tempo] 
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41 Professora: OUVE AQUI A BEL.  
42 Bel: Ela colocou a trancinha pra esconder o cabelo escorrido. 
43 Professora: OLHA AQUI, vocês prestaram a atenção nesse detalhe?
44 Bia: Ela fez trancinha como se fosse o cabelo dela ruim.
45 Professora: É o quê? 
46 
47 
48 

Bia: Ela fez trancinha pra ninguém ver que o cabelo dela era liso, por isso 
que a outra perguntou se o cabelo era dela mesmo... que ela queria 
esconder que era liso aí ela fez trancinha. 

49 Bel: Um lisinho daquele quem dera (.) pó.
50 
51 
52 

Taís: Tinha meia dúzia de branco e tudo negro. a maioria aqui da sala são 
tudo.  moreninho. tudo da cor do pecado. 
[risos] 

53 Paulo: Tinha duas pessoas de branco. 
[inaudível] 

54 
55 
56 
57 

Ivan: Eu entendi que a mensagem é que não é difícil combater o racismo de 
outras pessoas. Tipo, a escola toda é negra e só eu branco, eles vão 
começar a implicar ou pode ser o contrário, a escola toda negra e só 
uma pessoa branca. 

Começo a discussão (linha 1) deixando os alunos livres para compartilharem suas 

leituras do documentário. Paulo, aluno branco, alinha-se criticamente (linha 2) em relação ao 

vídeo, comentando o preconceito “às avessas” nele presente: “Ela queria ser negra pros outros 

poderem enxergar ela direito .só porque ela era branca . pros outros não falar mal da pele 

dela”. O aluno detecta, assim, a invisibilidade e a condição de inferioridade geralmente 

atribuídas àqueles considerados “minorias”. 

Outros alunos, como Gil e Paulo (linha 4), ratificando o alinhamento de leitores 

críticos do documentário, atribuem o fato de a personagem branca optar por ser negra ao 

status econômico do grupo favorecido: “ela pensava que os negros tinham dinheiro, o pai dela 

falou pra ela que os negros tinham dinheiro”. 

Os demais alunos alinham-se em concordância com Paulo e Bia (linha 9), e apontam 

que no documentário os brancos não tinham dinheiro. Nestes alinhamentos de leitores 

críticos, eles apontam que no documentário os negros ocupavam posição privilegiada. 

Continuamos a discussão e, num alinhamento questionador (linha 10), instigo os 

alunos a compararem o documentário e a série “Todo mundo odeia o Chris”. Os alunos 

ratificam meu alinhamento, discutindo as diferenças entre as duas produções (linhas 14-17): 

enquanto na série de TV Chris era o único negro, no documentário, só Maria era branca.  

Ao assistirem ao documentário “Vista minha pele”, alguns alunos demonstram certo 

incômodo com algumas atitudes de uma personagem negra e alinham-se contrariamente à 

violência sofrida pela menina branca. Tal desconforto é sinalizado por Suelen, que, em 
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alinhamento crítico, condena a atitude da menina “moreninha” (linha 19), mostrando 

capacidade de se colocar no lugar do “outro” (“e se a menina rasgasse os cartazes dela? Ela 

não ia gostar”). Este tipo de alinhamento reflexivo alinhamento, entretanto, não é ratificado 

por toda a turma, como ocorre com Fernanda, que, projetando uma posição mais zombeteira e 

menos reflexiva, redefine o foco de seriedade do debate em termos de brincadeira. O aumento 

do seu volume de voz em “EU TIRARIA ELA DA SALA” e a afirmação de que “estava 

brincando” sinalizam esta redefinição do curso da discussão.  

Entretanto, me apresso em redirecionar o foco reflexivo da conversa, instigando os 

alunos a pensarem no sentido do título da série, “Vista a minha pele” (linha 27). Os alunos 

respondem a tal alinhamento questionador negociando posições reflexivas que os levam a 

construírem cooperativamente a ideia de que “trocar de pele” significa “colocar-se no lugar 

dos outros” e que o “outro” em questão na nossa discussão era o “negro” (linhas 31-32).  

Prosseguimos problematizando a série e alinhando-nos de forma questionadora em 

relação ao seu conteúdo. Sugiro (linha 33) que os alunos atentem para o fato de os ídolos da 

personagem branca da série serem negros. Tal observação leva a uma configuração bastante 

dinâmica e participativa – sublinhada pelas múltiplas sobreposições de falas, muitas vezes 

inaudíveis (linhas 35, 37 e 40) –, na qual os alunos, cooperativamente e em turnos 

complementares, apontam a urgência da menina branca em enegrecer: “o quarto”, “se vestir”, 

“o jeito” e “tudo de negro” (linhas 35-40).  

A agitação da turma, ao mesmo tempo em que cria a necessidade da minha 

intervenção como organizadora da interação (linhas 41 e 43), também instiga a participação 

ativa dos interlocutores, os quais, dando continuidade ao alinhamento de debatedores, 

desenvolvem o tópico proposto, recuperando aspectos do documentário relevantes para a 

discussão. É o caso de Bel (linha 42), ao apontar que a menina branca havia colocado 

trancinha “pra esconder o cabelo escorrido”. Ela é ratificada por Bia (linhas 44 e 46), que, em 

alinhamento assertivo, marcado pela leve elevação do volume de voz, considera as tranças 

feitas pela menina branca como estratégia para o cabelo ficar “ruim”. Mantendo meu 

alinhamento de agente instigador, sinalizado pelo aumento de tom de voz e por uma 

solicitação de esclarecimentos, acabo fazendo espaço para que aos alunos interajam mais 

livremente em alguns momentos, nos quais a conversa travada não é mediada por mim. É 

assim que Bia e Bel, cooperativamente (linhas 48 e 49), chegam à conclusão de que a menina 

branca fez trancinha para “ninguém ver que o cabelo dela era liso”. Neste momento, Bel, 

fugindo da natureza reflexiva da discussão, com potencial desestabilizador da ideia de padrões 
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estéticos congelados, faz uma afirmação que mostra a força da imposição de uma norma 

estética naturalizada: “Um lisinho daquele quem dera . pô” (linha 49). Seu discurso mostra 

que o ideário de beleza, verdade e valoração estética relacionado ao que é “branco” permeia 

suas construções do que é ser belo e desejado (cf. Seção 2.4).  

Infelizmente, não problematizo o comentário, talvez em razão da conturbação da aula, 

que leva a uma participação, por vezes, bastante desordenada e ruidosa. Porém, percebo que, 

após minhas intervenções solicitando um trabalho conjunto mais organizado – “OUVE AQUI 

A BEL” (linha 41) e “OLHA AQUI, vocês prestaram a atenção nesse detalhe?” (linha 43) – 

três alunos, que a princípio não ratificaram o alinhamento reflexivo proposto, envolveram-se 

no final da discussão, tecendo comentários a respeito do documentário. Taís, a primeira, 

compara sua escola à da série, apontando que na “Escola Insatisfação” os alunos eram todos 

“moreninhos” e da “cor do pecado” (linha 51) – formulação que traz uma ideia de 

negatividade não presente no documentário. Paulo, alinhando-se em concordância com a 

colega (linha 53), aponta que na série “tinha duas pessoas de branco”, o que parece levar Ivan  

a um posicionamento crítico (linha 54) quando afirma: “não é difícil combater o racismo das 

pessoas”. O aluno parece apontar que, independentemente de quem seja “o outro”, o combate 

ao racismo é possível. Entretanto, o exemplo que fornece logo depois não deixa clara tal 

interpretação. 

Apesar da imprecisão do comentário, o prosseguimento da discussão pode esclarecer 

que tipo de conhecimento está sendo coconstruído a partir das atividades propostas e dos 

alinhamentos questionadores por mim projetados. 

7.4.2 “Eu nem ligo, problema, sou preta mesmo, problema... ” 

 Neste segundo trecho da interação, continuávamos a discutir a respeito do 

documentário “Vista minha pele”, de Joel Zito Araújo (cf. Anexo E-4). 

  
150 Professora: Que reflexões vocês podem ter através dele? 
151 
152 
153 

Bia: Que a gente não pode ter preconceito. só porque um é negro. outro é 
branco . porque todo mundo é igual. ninguém é diferente. muda só é a 
cor. 

154 Professora: É, mas a cor muda e muda tudo, né?
155 
156 
157 

Bia: Não. é. mas é só porque eu sou negra não significa que o branco não 
pode trabalhar . que o branco vai ficar vendo televisão e o negro 
trabalhando.  
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158 
159 
160 
161 

Fernanda: 
[alunos falam juntos] 
TODO MUNDO TEM CARA, TODO MUNDO TEM OLHO, TODO 
MUNDO TEM BOCA, TODO MUNDO TEM OUVIDO, TODO 
MUNDO TEM TUDO IGUAL, NINGUÉM É DIFERENTE DE 
NINGUÉM. 

162 Professora: Olha só . eu concordo com você. mas na realidade acontece assim?  
163 
164 

Fernanda: NÃO. PORQUE SÃO TODO MUNDO CHEIO DE PALHAÇADA EU 
NEM LIGO, PROBLEMA, SOU PRETA MESMO, PROBLEMA.  

165 
166 

Professora: Não . oh Fernanda . eu concordo com você, só que se o mundo tivesse 
resolvido essa questão, não teria novelas que falassem do problema. 

Dou início à interação, mais uma vez, alinhando-me como moderadora da discussão e 

sugerindo uma reflexão a respeito do documentário (linha 150). Sou ratificada por Bia (linha 

151), que se posiciona contrariamente ao preconceito, com discursos naturalizados de que 

“todo mundo é igual”, “muda só a cor” (linhas 152-153). Em um primeiro momento, ela 

reproduz a crença no ideal de igualdade. Seu discurso parece calcado em uma noção de 

identidade como algo único e não-fragmentado, fluido e pleno de diferenças. Prossigo em 

meu alinhamento instigador, sinalizado por um leve aumento de tom de voz, com um 

questionamento: “É, mas a cor muda e muda tudo, né?” (linha 154).  

Após hesitação (linha 155) marcada pela negativa “Não”, seguida por uma afirmação, 

Bia argumenta mais explicitamente em relação à ideia de igualdade, e parece estar falando de 

igualdade de direitos: “mas é só porque eu sou negra não significa que o branco não pode 

trabalhar . que o branco vai ficar vendo televisão e o negro trabalhando” (linhas 155-157).  

Enquanto Bia parece compreender as relações raciais no Brasil como uma questão de 

desigualdade de direitos e de práticas distanciadas da ideia de harmonia que muitos discursos 

da mídia e da cultura nos fazem acreditar (cf. Seção 2.3), Fernanda, alinhando-se em 

concordância com a colega, enfatiza a ideia de igualdade: “ninguém é diferente de ninguém” 

(linhas 158-161), mas não fica claro se ela está falando de igualdade de direitos. Entretanto, 

seu alinhamento de indignação em relação ao tópico em discussão, marcado pela alteração do 

tom de voz pela repetição da expressão “todo mundo” (“TODO MUNDO TEM CARA, 

TODO MUNDO TEM BOCA, TODO MUNDO TEM OUVIDO, TODO MUNDO TEM 

TUDO IGUAL”), talvez indique a experiência concreta da aluna em relação à ideia de 

subalternidade dos corpos negros, que afirma a igualdade de uns e a diferença de outros.  

Ratifico (linha 162) o alinhamento da aluna de que aparentemente “somos todos 

iguais”; mantendo o alinhamento questionador, instigo Fernanda a desenvolver a reflexão: 

“mas na realidade acontece assim?”. Ela ratifica meu alinhamento afirmando que “Não” 
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(linha 163), demonstrando perceber que nas práticas diárias não somos todos iguais. Em 

alinhamento sinalizado pelo aumento do tom de voz, a aluna parece posicionar-se 

contrariamente a uma realidade tão preconceituosa, afirmando: “PORQUE SÃO TODO 

MUNDO CHEIO DE PALHAÇADA” (linha 163) e por fim, a despeito de toda a 

discriminação, já que “todo mundo é cheio de preconceito”, ela se constrói como negra: “EU 

NEM LIGO, PROBLEMA, SOU PRETA MESMO, PROBLEMA” (linha 164). O emprego 

da expressão “eu nem ligo” e a dupla repetição do termo “problema” sinalizam a percepção da 

aluna de que construir-se como negra é encarar as palhaçadas, o que leio como preconceito, e 

ter de pagar o ônus por isso. 

Possivelmente esse alinhamento da aluna se deve aos discursos pelos quais circula na 

família, o que pode ter ajudado para que ela crescesse com orgulho de sua pele escura. 

Infelizmente, não cheguei a problematizar este tipo de construção assertivo em relação à raça, 

pois Fernanda faltou às aulas finais da intervenção. Entretanto, as observações de Sansone (cf. 

Seção 2.2) podem auxiliar na sua compreensão. Segundo ele, múltiplos fatores costumam 

interferir na construção de uma pessoa como negra, tais como, entre outros, a cor, a idade, o 

grau de instrução, a comunidade à qual se pertence e a rede de significados constitutiva dos 

discursos sobre si mesmo.  

Como pontos de destaque das interações discutidas nesta seção, cabe ressaltar, a partir 

do conjunto de alinhamentos reflexivos e complementares dos participantes, a contradição (ou 

“palhaçada”, no dizer de Fernanda) entre o conceito ideal de igualdade (“todo mundo é 

igual”) e o seu funcionamento na experiência prática, que leva à diferenciação hierarquizada 

entre as pessoas. 

7.5 AULA 5: 30 DE OUTUBRO DE 2008

O objetivo da quinta aula foi refletir sobre o processo de construção de uma visão 

negativa dos negros e da África, propósito relacionado à dimensão de Banks (2002) que trata 

da construção do conhecimento (cf. Seção 4.10). Para isso, os alunos, divididos em grupos, 

deveriam trabalhar com um conjunto de textos em Português e em Inglês sobre a construção 

negativa dos negros e, em seguida, preencher um quadro com as informações principais de 

cada texto (cf. Anexo E-5). 
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Desta quinta aula, retirei quatro sequências. 

7.5.1 “Lá em casa tem um creme pra ficar mais negra... ”

Depois da realização da tarefa, pedi que os alunos associassem um dos textos lidos – a 

propaganda de um creme para clarear a pele, o Pond’s White Beauty – à questão do 

“embranquecimento”. A sequência abaixo ocorreu no momento em que conversávamos sobre 

tal associação. 

  
50 Professora: Beauty é o que be =  
51 Alun@s:  = leza 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Professora: Beleza branca é um creme pra você passar na pele pra você ficar mais 
clara . inclusive tem um comercial na Internet que se você apertar o 
vídeo deles. no site aparece assim . na Índia. as mulheres não são tão 
escuras como na África né . e tem um cabelo bem fino . mas elas têm 
um complexo . muitas vêm querendo ficar mais brancas . porque quanto 
mais branco melhor trabalho elas arrumam na Índia também . não é só 
na África não tá. então o que que acontece. esse creme é vendido no 
mundo todo. especialmente na Índia pra quê?. pras mulheres ficarem 
mais claras.  

61 Fernanda: Lá em casa tem um creme pra ficar mais negra.
62 
63 

Professora: Eu quero ficar mais preta, pego sol não tô nem aí oh (.) eu não tô 
preocupada com isso.

64 Suelen: Eu também quero ficar mais preta.  

  

Este trecho se inicia por meu alinhamento questionador, ratificado pela turma (linha 

51). Continuo a interação alinhando-me contrariamente ao discurso do creme branqueador 

citado no texto, através da utilização de argumentos como “muitas vêm querendo ficar mais 

brancas”, “quanto mais branco melhor trabalho elas arrumam” (linhas 56-57). Fernanda, em 

alinhamento sinalizado por breve aumento de tom de voz, ratifica meu alinhamento contrário 

ao discurso naturalizado de embranquecimento e afirma: “Lá em casa tem um creme pra ficar 

mais negra” (linha 61). Ela parece propor um contradiscurso de oposição ao que a cultura 

branca hegemônica lhe propõe. De fato, Fernanda não costumava submeter-se a alisamentos, 

e usava tranças afro, que também eram alvo de preconceito na escola.  

Conforme já relatado na Introdução, os alunos em geral costumavam implicar com 

meninas de cabelos crespos ou com apliques, exercendo uma espécie de policiamento das 

escolhas dos outros colegas. A esse respeito, há em minhas notas de campo registros de 

comentários feitos por uma aluna numa conversa em que ocasionalmente falávamos a respeito 
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de um corte de cabelo da atriz Taís Araújo, que na época usava cabelos longos alisados e 

franjinha – como, por exemplo, “é horrível preto de franjinha” ou “cabelo de miojo”. 

Tal alinhamento de Fernanda é ratificado por mim (linha 62) e por Suelen (linha 64); 

em alinhamentos solidários a Fernanda, sinalizados por leve aumento de tom de voz, 

afirmamos ambas: “queremos ficar mais pretas”. Neste momento da discussão, parece que nos 

unimos em corrente contra o embranquecimento, projetando alinhamentos assertivos sobre 

novas possibilidades de ser negra, afastando-nos dos discursos de embranquecimento e 

resistindo a eles.  

A reflexão ocorrida neste trecho instigou Fernanda a construir-se novamente como 

negra. Fernanda recusa-se a comprar o creme como parte do “kit identitário” para 

embranquecimento. Ela tem seu alinhamento corroborado por mim e por Suelen, ambas 

negras.  

  

7.5.2 “Já falaram pra mim pra eu casar com um homem branco, pra minha filha poder 

nascer o quê, branca do cabelo liso.” 

Prosseguimos debatendo a respeito da construção inferiorizada dos negros. No trecho 

destacado abaixo, continuávamos discutindo as ideias de branqueamento através de 

casamentos inter-raciais. Discutíamos o texto “Por que eles preferem as loiras?” (cf. Anexo E-

5), que apresenta como ideia central o casamento entre homens negros e mulheres loiras como 

possibilidade de ascensão social. 

  
300 
301 
302 
303 
304 
305 

Bia: Tem uma vizinha perto da minha casa que ela falou assim pra filha dela 
casa com um branco. que ela não gosta de preto que a família dela é 
toda branca . casa com um branco. sabe o que a filha dela fez?. foi . ela 
cresceu. estudou e casou com um preto. casou com um negro e a filha 
dela é negra , negra e hoje a mãe dela, que no caso é avó cuida dessa 
criança que é negra.  

306 Professora: É... Taís o que que você estava falando aí? 
307 
308 

Taís (rindo): Já falaram pra mim pra eu casar com um homem branco, pra minha 
filha poder nascer o que. branca do cabelo liso. 

309 Professora: Por que. você acha importante sua filha nascer branca de cabelo liso? 
310 Taís: Minha filha. NADA QUE GUANIDINA35 NÃO RESOLVA.  
311 
312 

Professora: Nada que guanidina não resolva . por que que tem que passar 
guanidina? 

                                           
35 Segundo o dicionário Houaiss, guanidina é uma substância química isóloga da ureia. Ela é comumente usada 

em processos de alisamento ou relaxamento de cabelos. 
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313 
314 
315 
316 

Taís: Pro cabelo ficar bom.  
[alunos falam juntos e riem] 
pra gente arrumar o penteado, minha filha.  
[risos] 

Bia parece não ratificar o discurso do texto “Por que eles preferem as loiras?” e 

apresenta a narrativa de uma experiência ocorrida com uma vizinha branca cuja filha se casou 

com um negro e teve uma filha negra (linhas 300-305). Seu alinhamento de discordância do 

texto pode ser percebido através de pistas como as elevações de seu tom de voz ocorridas em 

trechos como “casa com um branco”, “sabe o que ela fez?” e sua entoação enfática nos 

trechos como “ela cresceu (.) estudou e casou com um preto (.) casou com um negro e a filha 

dela é negra” (linhas 303-304). Ratifico o alinhamento de Bia (linha 306) e estimulo Taís a 

participar.  

Taís também ratifica o alinhamento de Bia, relatando ter ouvido o mesmo discurso: 

“casar com um homem branco” (linha 307), para que “minha filha poder nascer o quê . branca 

do cabelo liso”. Ao optar por utilizar o termo “filha”, no gênero feminino, Taís talvez denote a 

preocupação de grande parcela das mulheres brasileiras que fazem alisamento de cabelo.  

Em alinhamento provocador (linha 309), pergunto se seria importante para ela ter uma 

filha de cabelo liso. Taís, negociando um alinhamento jocoso, sinalizado pela elevação de seu 

tom de voz, responde: “NADA QUE GUANIDINA NÃO RESOLVA” (linha 310), 

mostrando-se favorável à proposta de embranquecimento do texto em discussão. Busco, num 

alinhamento questionador (linhas 311-312), problematizar o uso de guanidina, produto 

químico utilizado para alisar os cabelos. Mantendo seu alinhamento jocoso, sinalizado pela 

elevação do tom de voz e pelo riso, Taís se posiciona favoravelmente ao discurso do 

embranquecimento e critica, ironicamente, em relação a mim: “Pro cabelo ficar bom. pra 

gente arrumar o penteado, minha filha...” (linhas 313 e 315). Ao me chamar de “minha filha”, 

ela marca seu alinhamento irônico-crítico em relação à pergunta “por que que tem que passar 

guanidina?”, cuja resposta ela parece considerar uma obviedade.  

Retomando o pensamento de Fanon ([1961]2005, p. 44) (cf. Seção 3.1), ressalto como 

destaques deste trecho os alinhamentos de Taís, vinculados à certeza da superioridade de um 

padrão de beleza branca. Seus discursos sobre cabelos parecem ser reflexos dos efeitos do 

colonialismo nos corpos negros: a perversa “mãe colonial” faz o “colonizado” voltar-se contra 

sua pele e seu cabelo, e desejar tornar-se semelhante ao padrão imposto, o branco, 

considerado o “bom”. 
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A preocupação antecipada de Taís, menina de 12 anos, com a futura filha parece 

indicar os valores e o tipo de hierarquização atribuídos aos cabelos, cujos efeitos são 

conhecidos: submissão a processos químicos como o alisamento com guanidina ou casamento 

com brancos. 

  

7.5.3 “Pinta todo mundo de cal pra ficar branco... ” 

Esta terceira sequência é a continuação da discussão anterior sobre o texto “Por que 

eles preferem as loiras?” (cf. Anexo E-5). 

  
320 Professora: Primeira coisa, não importa a cor . segunda coisa que falaram o dinheiro. 
321 Alun@s: FAZ ME RIR. 
322 Professora:  Tem que ter o faz me rir . negro com dinheiro atrai quem?As loiras  
323 Alun@s: [falam ao mesmo tempo, discordando] 
324 Bel: A minha tia é loira e não precisou que tivesse dinheiro. 
325 Suelen: O que importa é o sentimento.  
326 Professora: Não importa a cor . importa o amor. 
327 Ísis: Eu gosto de preto.
328 
329 
330 
331 
332 

Professora: Olha só. outra coisa. que é a coisa mais séria. vocês viram que tem um 
pedaço aí que fala assim oh: ela pode ser pobre, feia e gorda, mas é branca . 
vocês leram isso?  
[silêncio] 
porque ele fala assim oh, ele quer clarear a família dele? 

333 Professora: Ele quer ter filhos claros . então ele casa com a loira pra clarear. 
332 Fernanda: PINTA TODO MUNDO DE CAL PRA FICAR BRANCO. 
334 Suelen: Professora, ele tem vergonha de ser negro? Ele tem vergonha? 
335 Professora: Acho que sim. 
336 
337 

Fernanda: EU VOU CASAR COM HOMEM PRETO PORQUE EU GOSTO DE 
FILHO PRETO, ACHO BONITO GAROTO PRETO. 

338 
339 
340 

Bel: Uma vez tava meu tio e minha tia. minha tia é branca e meu tio é moreno . aí 
a mãe dela falou assim ele tem dinheiro. não. ele mora comigo . aí ela falou 
assim. você é safada . tá com esse marido preto que não tem dinheiro. 

341 Professora: Ela só fala porque o marido era preto? 
342 Bel: As garotas eram brancas eram bonitas pra caramba, e viviam com negros. 
343 Professora: E você achou feio? 
344 Bel: Não, achei bonito. 
345 Professora: Você falou que eram feios...  
346 Bel: Não, uns pretinhos feios pra caramba... no maior respeito, professora...  
347 Professora: Respeito a quem a mim? 
348 Bel: A todo mundo, a todos os negros. 

349 Suzana: 
                                          [  
                                            a ele, a ela (aponta para os negros da sala). 

350 
351 

Bel: Respeito aos negros que eu também sou uma (aluna diminui o tom de voz) e 
não posso falar. 

352 Professora: Entendi. 
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Mantendo-me no alinhamento questionador, faço (linha 320) um levantamento dos 

argumentos levantados pelos alunos para justificar os casamentos inter-raciais. Sou ratificada 

pela turma, que utiliza o termo “faz me rir” (linha 321) para se referir a dinheiro, apontado 

como um dos motivadores desses casamentos. Proponho um alinhamento crítico (linha 322) à 

ideia de o dinheiro ser motivador de relacionamentos entre negros e brancos. Bel e Suelen 

ratificam o alinhamento proposto, a última afirmando: “que importa é o sentimento” (linha 

325). Ratifico este alinhamento também afirmando: “Não importa a cor . importa o amor” 

(linha 326). Ísis também se alinha de modo a ratificar nossos alinhamentos opostos ao do 

texto (linha 327), afirmando: “eu gosto de preto”. 

Negociando com os alunos um alinhamento crítico em relação ao texto, convoco-os 

(linha 328) a atentarem para a seguinte parte do texto, em que o autor parece urgir pelo 

clareamento racial a qualquer preço:  

Ela pode ser pobre, feia e gorda, mas é branca. No geral, o homem negro não 
costuma ser seletivo na hora de escolher a mulher branca: pode ser pobre, 
feia, caindo aos pedaços. Tenho um amigo que apanha da mulher. Ela faz 
dele gato-sapato e eu acho que ele aceita tudo só porque ela é branca. Isso é 
inadmissível. Tem cara que pega o kit completo – filho, dívidas, família… – 
só para ter uma branca do lado (Anexo E-5). 

Mais uma vez, Fernanda mostra impaciência com a situação (linha 332), num 

alinhamento de discordância, sinalizado pelo tom de ironia e no aumento de tom de voz, 

afirmando que as pessoas deveriam se pintar de cal se desejam embranquecer. Com esta 

ironia, ela parece atacar o culto ao branqueamento e os constrangimentos a ele associados. 

Dando prosseguimento à negociação de alinhamentos reflexivos, enfatizo a ideia de que as 

intenções do protagonista negro eram casar com branca para clarear (linha 333). 

Ratificando o alinhamento crítico-reflexivo proposto, Suelen  questiona (linha 334) se 

o personagem do texto tinha vergonha de ser negro. Complementando a reflexão da colega e 

não ratificando o alinhamento do personagem do texto, Fernanda se posiciona assertivamente 

na crítica aos processos de branqueamento, alinhamento sinalizado pelo aumento de seu tom 

de voz e pela repetição do termo “preto” três vezes para se referir ao tipo de homem e de filho 

que pretende ter: “EU VOU CASAR COM HOMEM PRETO PORQUE EU GOSTO DE 

FILHO PRETO, ACHO BONITO GAROTO PRETO” (linhas 336-337).  
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Tomando o turno, Bel ratifica o alinhamento de discordância em relação ao texto ao 

narrar uma situação familiar em que a tia negra se casou com um homem branco sem a 

motivação do interesse (linhas 338-341). Questiono (linha 342) a ação da mãe da menina na 

história narrada e a aluna alinha-se a favor dela, citando que a menina era branca e bonita e os 

negros, feios. Num alinhamento questionador (linha 344), verifico se ela os achava feios e a 

aluna continua seu discurso preconceituoso de que negros são feios, mas utiliza a expressão 

“no maior respeito”.  

Percebo que Bel passa a ter maior cuidado com seu discurso. Ao ser questionada por 

mim sobre a quem ela devia respeito (linha 348), a aluna diz que seria a todos, e acaba se 

incluindo no grupo de negros. O tom de voz mais baixo com o qual ela faz essa inclusão (“que 

eu também sou uma”) talvez indique um processo reflexivo de Bel sobre o discurso que 

acabou de produzir.  

7.5.4 “A O quadro serve para entender o sofrimento dos outros” 

A sequência apresentada a seguir é a parte final da conversa, em que fechamos a 

discussão sobre o conteúdo do quadro acima referido (cf. Anexo E-5). Cada grupo leu um 

tópico e preencheu o quadro com as informações relativas a ele. Depois, em conjunto, os 

grupos partilharam as informações, o que possibilitou o preenchimento conjunto da totalidade 

do quadro, com cinco campos a serem completadas. Esse procedimento propiciou que os 

alunos ouvissem uns aos outros.  

  
420 Professora: Pra que serviu esse quadro gente?  
421 Paulo: Pra entender o sofrimento dos outros. 
422 Joel: Pra entender como as pessoas são. 
423 Professora: Como assim? 
424 Paulo: Que não importam as diferenças... não importa se é loura, branca, amarela...  
425 
426 
427 
428 
429 
430 

Professora: Vocês concordam com eles, eles falaram assim... esse quadro serve pra gente 
entender os sofrimentos dos outros, por quê? Lembra que naquele “Vista a 
minha pele” vocês ficaram incomodados quando aquela garota, que era 
rainha da escola, aquela altona negra, uma magrinha. Aquela menina negra 
chegou e falou assim, “você, sua branquela”, e aí rasgou o cartaz dela, como 
vocês se sentiram naquele momento? 

431 Aluna: Com raiva. 
[alunos falam juntos, inaudível] 

432 
434 

Fernanda: Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de cartaz pra Ísis e ia espalhar 
tudo pela escola. Pra Ísis e pra Carla. 
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435 
436 

Professora: Gente olha só, aquele vídeo serviu pra quê? Pra mostrar o quê, pra vestir a 
pele do =  

437 Alun@s: = Negro. 
438 Professora: A branca se colocando no lugar do =  
439 Jorge: = Negro. 
440 
441 
442 
443 

Bel: Fizeram aquelas bonecas negras, aquelas bonequinhas pretinhas pra acabar 
com o racismo, e as crianças hoje em dia já tão acabando com o racismo por  
causa dessas bonecas, deixaram as bonecas brancas de lado, antigamente 
eram só bonecas brancas.  

Neste trecho, após termos lido o texto e feito exercícios sobre a construção dos negros, 

Paulo (linha 421) parece ter um alinhamento solidário à construção inferiorizada dos negros 

proposta pelos textos lidos e declara que o quadro ajudava a entender o sofrimento dos outros. 

Apesar de sua pouca idade (11 anos), ele parece perceber que aquela construção inferiorizada 

sobre a qual tínhamos conversado causa sofrimento. Procuro estimular os demais alunos a se 

colocarem (linha 428), fazendo com que associem a discussão sobre o documentário “Vista 

minha pele” (cf. Aula 4) à discussão que haviam acabado de encaminhar. Então, Fernanda 

(linha 432), alinhando-se em solidariedade à aluna discriminada no vídeo (“Sabe o que eu ia 

fazer? Eu ia fazer um monte de cartaz pra Ísis e ia espalhar tudo pela escola. Pra Ísis e pra 

Carla”) e, incluindo os nomes de duas meninas brancas de sua sala para exemplificar sua 

reação ao preconceito, projeta um alinhamento crítico de protesto.  

Voltando a alinhar-me como agente questionador, sugiro que os alunos reflitam sobre 

o propósito do vídeo (linha 435). Neste momento, Bel, ratificando o alinhamento proposto, 

cita alguns exemplos de experiências cujos efeitos têm impacto positivo sobre o processo 

identitário (linhas 440-443): o contato com “bonecas negras” faz circular outro sistema de 

valoração, que, influenciando a autoestima, abala o sentido de desvalorização 

  

7.6 AULA 6: 6 DE NOVEMBRO DE 2008 

O objetivo desta aula era ressignificar a construção negativa do cabelo afro, 

trabalhando na dimensão de Banks (2002) da redução de preconceito (cf. Seção 4.1). Apesar 

de não estar prevista na intervenção, a vitória de Barack Obama na eleição presidencial norte-

americana foi o tópico utilizado para iniciar a aula, como o intuito de aumentar a autoestima 

dos alunos. 

Desta sexta aula, foram escolhidas quatro sequências. 
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7.6.1 “Não só os brancos têm direito a tudo como os negros também.”

No momento da discussão transcrita abaixo, os alunos formavam pequenos grupos, a 

fim de compartilharem as cópias, e eu circulava por entre os grupos, estimulando o debate. 

  
1 Professora: O que que a gente pode aprender com a vitória do Obama? 
2 Paulo: Nada . ele é de outro país não é do nosso. 
3 Professora: Tudo bem, ele é de outro país não é do nosso. certo? 
4 Paulo: Ele não vai fazer alguma coisa por aqui. 
5 
6 

Professora: Mas a historia da vida dele . o que você pode aprender como ser humano? 
Independente de você ser negro . branco . amarelo . roxo. 

7 Alun@s: Rosa. 
8 Professora: Que que vocês aprenderam? 
9 Paulo: Não sei. 
10 Professora: Seria fácil pra ele ganhar? 
11 Alun@s: [a turma não responde] 
12 Professora: Foi fácil? 
13 Alun@s: Não. 
14 Ísis: Não . não foi fácil não. 
15 
16 

Professora: Foi fácil pra ele ter que competir . sendo que nunca tinha tido um presidente 
negro? 

17 Alun@s: Não. 
18 Professora: O que que você acha Beto? 
19 Beto: Eu acho maneiro ter um presidente preto ( = ) negro  
20 Ísis: E. teve muito preconceito também porque era a primeira vez que um  

                 [rindo] 
21 

22 Professora: 

candidato moreno =   
[olhando para o aluno com dúvida] 
= Um candidato o quê . moreno? =                  

23 Ísis: = ih professora, um candidato pretinho. né? 
24 Paulo: É PRETO MESMO. 
25 
26 

Ísis: Teve muito preconceito mesmo . teve gente que não gostou que ele ganhasse 
. queria que o branco ganhasse. 

27 Paulo: Tem gente que não acredita que ele consegue alguma coisa.
28 Ísis: É só porque ele é preto às vezes fala que todo preto é safado. 
29 Professora: Você já ouviu isso? 

30 Ísis: 

[alunos falam juntos, referindo-se a uma aluna que diz que todo preto é 
safado] 
Eu já ouvi. 

31 Professora: Olha só . o que que vocês podem aprender com isso? 
32 Bia: Que não só os brancos têm direito a tudo como os negros também. 
33 Bel: Os brancos não têm só direitos . os negros também têm direitos e deveres 
34 
35 
36 

Professora: Mas olha só. teve uma menina ontem que falou assim ... poxa depois que o 
Obama ganhou . eu posso acreditar que meus sonhos podem se tornar 
realidade. eu quase chorei quando ela falou isso. 

37 Suelen: Por que professora . ela falou isso? 
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Inicio a interação (linha 1) alinhando-me como agente instigador da reflexão: sugiro 

que a vitória de Obama poderia suscitar lições para nós. Porém, Paulo não ratifica o 

alinhamento projetado e encara o acontecimento como irrelevante para o Brasil, afirmando, 

em alinhamento de discordância: “Nada, ele é de outro país não é do nosso” (linha 2).  

Mantendo a posição questionadora (linha 5), busco novamente engajar os alunos na 

discussão e levá-los a pensar nos ganhos da vitória de Obama. Porém, Paulo novamente não 

ratifica o alinhamento reflexivo proposto, mantendo posição antagônica em relação ao tópico 

proposto: “Ele não vai fazer alguma coisa por aqui” (linha 6). 

Procuro mais uma vez trazer os alunos para a discussão (linhas 10 e 12), até que a 

turma, negociando alinhamentos complementares e de concordância em relação ao tema, 

passa a contribuir para o debate, ratificando minha proposta inicial. Isto ocorre com a turma 

toda (linha 13); com Ísis (linha 14); com Jorge (linha 15), que afirma ser “maneiro” ter um 

presidente negro; e novamente com Ísis, que afirma ter havido preconceito com o candidato 

“moreno” (linha 21).  

Num alinhamento de questionamento (linha 22), problematizo o emprego do termo 

“moreno” e ísis, projetando posição de concordância (linha 23), se corrige e utiliza o termo 

“pretinho” para se referir a Obama. Questionei o emprego do termo “moreno”, por considerar 

que ela o utilizou para amenizar a cor negra do presidente. Paulo, porém, num alinhamento 

assertivo, marcado pelo aumento do volume da voz, afirma: “É PRETO MESMO” (linha 24).  

O alinhamento assertivo de Paulo não é ratificado pelos colegas ou por mim; então, 

Ísis retoma o alinhamento crítico anteriormente projetado e aponta o preconceito que Obama 

teve de enfrentar para que vencesse e a insatisfação de muitos (linha 26). Paulo, em um 

realinhamento (linha 27) marcado por breve aumento de seu tom de voz, ratifica o 

alinhamento que Ísis retomara, afirmando: “tem gente que não acredita em negros”. Ísis, num 

turno complementar ao de Paulo, alinha-se criticamente, citando (linha 28) uma frase 

geralmente empregada para referir-se aos negros: “todo preto é safado”. A seguir, Bia também 

ratifica os alinhamentos projetados pelos colegas e, num alinhamento de solidariedade, afirma 

que os negros “também têm direito a tudo” (linha 33). Bel também contribui, ratificando o 

alinhamento de Bia, e diz que eles “também” têm direitos e deveres (linha 34).  

Em mais um alinhamento questionador (linha 35), procuro relacionar a vitória de 

Obama à autoestima dos negros e cito a fala de uma negra americana que se mostrou 

esperançosa. Entretanto, não houve continuação da discussão, por falta de tempo.  
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Apesar da dificuldade de trazer a turma para a discussão nesta aula, os alinhamentos 

reflexivos e os movimentos complementares negociados por Ísis, Bia e Paulo parecem apontar 

no sentido de que a vitória de Obama pode ter algum efeito positivo em relação à autoestima 

de jovens negros.  

A interação dos alunos na sequência analisada evoca, de alguma forma, discursos 

colonialistas que vêm construindo os negros como seres inferiores e trabalham na 

permanência do ideário da superioridade branca que ainda predomina em nossas sociedades 

ocidentais (CALLINICOS, 2000), fazendo perdurar no imaginário de negros e brancos a 

condição dos negros como em condição subalterna. 

7.6.2 “Meu cabelo não é bom, mas meu cabelo não é ruim... então eu quero mudar pra 

ficar bom de uma vez” 

Após a discussão sobre a vitória de Obama, continuamos a aula indagando se eles 

mudariam algo em seus corpos. Neste momento, os alunos se encontravam dispostos em 

pequenos grupos, compartilhando as cópias das atividades propostas (cf. Anexo E-6). 

  
1 
2 

Professora: Você mudaria alguma coisa na sua aparência? [4 segundos] 
Ninguém mudaria nada? 

3 Ísis: Eu mudaria o meu nariz 
4 Professora: Ninguém mudaria o cabelo? 
5 Taís: Eu mudaria meu cabelo 
6 Professora: Por quê? 
7 Taís: Porque sim, ué 
8 Professora: Mas tem uma razão . fala pra mim, porque você mudaria seu cabelo? 
9 Taís: Porque sim . porque ele ficaria melhor
10 Professora: Por que . ele tá mau? 
11 
12 
13 

Taís: Mau mau não (risos) não professora . por causa de que meu cabelo não é 
bom . mas meu cabelo não é ruim . então eu quero mudar pra ficar bom de 
uma vez.  

14 Professora: Mas ele é bom!  
15 
16 

Taís: É professora, a senhora que pensa . é que eu desembaraço ele, porque senão 
minha filha. 
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Dou início à discussão num alinhamento questionador, perguntando sobre possíveis 

mudanças que os alunos fariam em seus corpos, mas a primeira resposta é o silêncio – talvez 

porque, sabendo que seriam questionados sobre suas opções, calcadas em padrões de beleza 

eurocêntricos, os alunos tenham preferido não falar. Ísis, me ratificando como interlocutora, 

diz que mudaria seu nariz (linha 3). Como não surgiram movimentos de insatisfação em 

relação aos cabelos, mantenho o alinhamento instigador da discussão: “Ninguém mudaria o 

cabelo?” (linha 4). Taís, ratificando meu alinhamento, aponta  que mudaria o seu (linha 5). Ao 

ser questionada sobre a razão da mudança, a aluna, a princípio, desconversa, mas afirma 

“Porque sim, ué” (linha 7). Mantendo-me na mesma posição provocadora, insisto na razão da 

mudança (linha 8). Talvez por isso, em alinhamento assertivo calcado no mito da 

superioridade branca, Taís diga enfaticamente que seu cabelo ficaria “melhor” (linha 9).  

Novamente, então (linha 10), instigo a aluna a refletir sobre sua colocação, 

perguntando: “Por quê, ele tá mau?”. Taís projeta um alinhamento mais reflexivo (linha 11), 

afirmando que seu cabelo não estava “mau, mau”, mas demonstra certa ambiguidade em sua 

posição, sinalizada pelos risos e pela afirmação contraditória “meu cabelo não é bom, mas 

meu cabelo não é ruim”. O recurso ao discurso da superioridade do padrão de beleza branco 

aparece mais uma vez, como justificativa de sua posição: “então eu quero mudar pra ficar 

bom de uma vez” (linha 12). A aluna parece ter como padrão o cabelo liso, por isso afirma 

que seu cabelo crespo, já submetido a processos químicos, não estava “mau, mau”, mas ela 

parece incansável na luta para se adequar ao que considera ter um cabelo “bom de vez”. 

Em novo alinhamento contra-argumentativo (linha 14), proponho um discurso 

alternativo em relação ao cabelo de Taís: “Mas ele é bom”. A aluna mantém seu alinhamento 

de discordância, utilizando expressões que negam que seu cabelo seria bom: “a senhora que 

pensa” e “é que eu desembaraço ele, porque senão minha filha” (linha 15).  

Os discursos de Taís parecem mostrar o quanto o imaginário desta adolescente está 

impregnado pelo ideário de beleza naturalizado em relação ao cabelo. Conforme aponta 

Hooks (2005), Taís parece ter seu cabelo como um “inimigo”, um problema a ser resolvido. 

Ela parece voltar-se contra seu corpo, o que ecoa as ideias de Fanon ([1961]2005) a respeito 

da perversidade da “mãe colonial”, que trabalha tanto no interior do “colonizado” quanto no 

seu exterior, na sua pele, na sua fisiologia (cf. Seção 3.1). 
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7.6.3 “E se elas não quiserem dar um jeitinho e ficar assim”? 

Terminada a discussão sobre as mudanças que os alunos realizariam em seus corpos, 

convidei a turma a realizar um “concurso de beleza” a partir da observação de fotos de 

mulheres negras com estilos diferentes (cf. Anexo E-6). Solicitei que se sentassem em 

pequenos grupos e fossem enumerando as candidatas “mais bonitas” e as “mais feias”. 

Enquanto eles realizavam a atividade, eu ia circulando pelos grupos perguntando. A conversa 

abaixo reproduzida ocorreu no momento em que eu circulava em um dos grupos de meninas. 

  
50 Professora: Quem são as mais bonitas? 
51 Alun@s: Em primeiro lugar Alicia Keys e essas aqui são as mais feinhas. 
52 Professora: Porque elas são as mais feinhas? 
53 Ísis: Porque elas são diferentes das outras. 
54 
55 

Bia: Não . elas não são diferentes as outras . sei lá têm uma aparência mais bonita 
. melhor do que essas  

56 
57 
58 

Professora:
                [falo apontando para a cópia da atividade proposta] 
Por quê? Essa aqui tá com cabelinho raspado . essa aqui também . essa aqui 
está com o cabelo natural . sem passar nenhuma química . aí elas tão feias?  

59 Bia: Não . elas poderiam dar um jeitinho pra ficarem mais bonitas 
60 Professora: E se elas não quiserem dar um jeitinho e ficar assim?
61 
62 

Bia: Ai tudo bem . é o gosto dela . ninguém tem que discriminar elas por causa do 
gosto delas . cada um quem tem seu gosto. 

63 Professora: Mas você acha feio?
64 Bia: Acho. 

Neste trecho, os alunos, agrupados em trios, apontam as mulheres mais bonitas. 

Percebo que as alunas, ainda apoiadas no discurso da superioridade branca, alinham-se 

favoravelmente (linha 51) às mulheres que mais se aproximam de um padrão afro, i. e., as 

“mais feinhas”.  

Num alinhamento questionador, peço que elas expliquem “Porque elas são as mais 

feinhas?” (linha 52). Ísis, mantendo seu alinhamento, classifica as “feinhas” como “diferentes 

das outras” (linha 53). Bia, porém, não ratifica o emprego do termo “diferentes” e, em 

alinhamento de oposição, marcado pelo emprego de “não”, afirma que as mulheres mais 

bonitas têm “aparência mais bonita, melhor do que essas”. Entretanto, tal discordância mostra 

que ela continua corroborando um discurso que tem o branco como padrão (linhas 54-55). 

A seguir, atendo-me ao alinhamento questionador, instigo as alunas a repensarem suas 

posições, retomando as escolhas das mulheres negras com cabelos alternativos (linhas 56-58). 
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Porém, Bia, não se envolvendo em tal revisão, sugere que as mulheres “deem um jeitinho” 

(linha 59), ou seja, se adaptem ao padrão branco. 

Em seguida, busco mais uma vez estimular alinhamentos mais críticos quanto ao 

padrão de beleza naturalizado em discussão (linha 60). Bia esboça aparente realinhamento, ao 

utilizar expressões como “aí tudo bem” e “cada um tem seu gosto” (linhas 61-62). Porém, 

sendo novamente instigada por um alinhamento questionador (linha 63), a aluna continua a 

alinhar-se a um discurso pautado no mito de que o cabelo bonito seria o que se aproximasse 

do padrão valorizado no senso comum: o liso. 

Nesta sequência, os alinhamentos de Ísis e Bia, em especial, demonstram que o 

imaginário destas meninas está povoado de ideias pautadas no discurso da superioridade 

branca e que a intervenção realizada pode ao menos fazê-las repensarem um pouco tal mito, 

de modo a respeitarem as escolhas dos outros, como o fez Bia (linhas 61-62). O movimento, 

apesar de sutil, já aponta para a negociação de sentidos menos naturalizados. 

7.6.4 “É duro professora, é duro.” 

    

No trecho relatado a seguir, dando continuidade à discussão acima encaminhada, 

questionávamos de onde viriam as ideias de que cabelo bom era o liso, e alguns alunos 

atribuíam esses discursos à televisão. O debate sobre este último ponto orienta a conversa dos 

alunos, dispostos em um grande semicírculo. 

  
100 Professora: O que que a gente pode fazer pra mudar isso . parar de ver televisão? 
101 Fernanda: Comprar um pote de guanidina pra todo mundo (risos) 
102 
103 

Professora: Não . olha só . comprar um pote de guanidina pra todo mundo tudo bem . e 
quem não quiser passar guanidina, quem quiser ficar com cabelo natural?  

104 
105 

Taís: A opinião é dela né . se ela quiser ficar com cabelo duro . o problema é dela . 
não posso fazer nada. 

106 Professora: CABELO DURO? 
107 Taís: È duro professora . é duro.
108 Professora: Duro? 
109 Taís: É [2 segundos] 
110 
111 
112 
113 

Bia: Por causa da mentalidade dos outros só porque acham que é preto de cabelo 
duro . por isso que existe muito preconceito contra isso. acho que deveria 
parar e pensar que todo mundo somos iguais . sabe porque. tem minha 
colega Carla que eu estudei uma vez com ela ... ela era preta . tinha o cabelo 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 

assim usava trancinha assim que nem Fernanda. mas ela era estudiosa. ela 
tem o futuro dela feito. entendeu . todo mundo zoou ela . sabe o que ela 
falou? Nunca mais ninguém implicou com ela. sabe o que ela falou? Pelo 
menos eu estudo. eu tenho minhas coisinhas todinhas . eu não sou que nem 
vocês que têm dinheiro. que têm cabelo liso e que não sabem nada . que só 
quer bagunçar e que não quer estudar 

Comprometida com o alinhamento de agente questionador (linha 100), tento provocar 

a reflexão a respeito da colocação da turma de que a TV era culpada pelos apelidos racistas. 

Fernanda, projetando um alinhamento irônico-crítico, marcado pelo aumento de seu tom de 

voz e pelo riso, sugere como solução um "pote de guanidina para todo mundo" (linha 101), o 

que significa a adequação de todos ao padrão de cabelo liso.  

Em alinhamento contra-argumentativo (linha 102-103), lanço a proposta de ser 

“diferente” da norma imposta, ideia refutada por Taís (linha 104-105), que se posiciona 

contrariamente ao "cabelo duro" – expressão por ela utilizada para referir-se ao cabelo étnico 

que não passa por química. Questiono tal posição (linha 104), mas a aluna alinha-se 

assertivamente, repetindo duas vezes a expressão cabelo duro: "é duro professora, é duro” 

(linha 106). Ainda procuro fazê-la repensar seu discurso (linha 107), mas ela se mantém firme 

e afirma que o referido cabelo é “duro” (linha 108). Bia, que é mulata, não ratifica o 

alinhamento de Taís e, posicionando-se criticamente, diz que atitudes como a dela geram mais 

preconceito (linhas 110-119). Sua posição é apoiada pelo relato da experiência de uma colega 

negra que funciona como exemplo de superação da negritude. Ela utiliza a expressão: “Ela era 

preta, tinha o cabelo assim . usava trancinha assim que nem Fernanda . mas ela era estudiosa” 

(linha 114). Encontram-se no discurso de Bia ecos do que ouvimos na sociedade: “ele é negro, 

mas é bom”. O emprego da conjunção adversativa denota uma possível essência ruim no ser 

negro. 

Como pontos de interesse desta sequência, sublinho a resistência de Taís, aluna negra, 

que, apesar dos alinhamentos alternativos propostos, mantém o discurso do cabelo “duro” em 

referência ao cabelo crespo ou étnico. Entretanto, Bia, que na sequência anterior se alinhou 

favoravelmente ao padrão calcado na superioridade branca, mostra a possibilidade de 

realinhamento interacional ao não ratificar o discurso de Taís. Apesar de ainda utilizar o 

discurso de que “somos todos iguais”, Bia alinha-se mais reflexivamente sobre a questão do 

cabelo: “Por causa da mentalidade dos outros só porque acham que é preto de cabelo duro, 

por isso que existe muito preconceito contra isso” (linhas 112 e 113), recorrendo a um 

exemplo empírico que pode se aproximar de um discurso de resistência aos padrões 
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estabelecidos. Esse micromovimento é significativo, se levarmos em conta discursos 

preconceituosos naturalizados utilizados pelos alunos anteriormente (cf. os alinhamentos de 

Bia na seção 7.6.3 e de Taís, na seção 7.6.1).

7.7 AULA 7: 13 de novembro de 2008

O objetivo desta aula era repensarmos nossos sistemas de nomeação quanto ao 

emprego de expressões preconceituosas em Português e em Inglês, como “black list” e “preto 

quando não suja na entrada, suja na saída”.  

A interação abaixo focalizada ocorre depois de termos discutido os sentidos 

depreciativos das expressões contidas no exercício da apostila (cf. Anexo E-7) distribuída aos 

alunos, dispostos em pequenos grupos.  

Desta sétima aula, selecionei apenas uma sequência.

7.7.1 “Ele é um preto bom”

Eu organizava a discussão, circulando pelos grupos e escrevendo suas impressões no 

quadro. Procurávamos ressignificar sentidos alternativos relativos à cor negra e repensar 

expressões preconceituosas de vários tipos. 

  
90 
91 
92 
93 

Professora: Agora pra finalizar essa parte . como a gente pode. por exemplo . eu tenho 
uma lista aqui de expressões que eu acho que a gente tem que mudar ... por 
exemplo . a coisa ficou preta . como posso mudar essa expressão . Ivan? 

94 Suelen: A coisa ficou feia. 
95 Professora: Ah. então vamos mudar essas expressões? 
96 Alun@s: Vamos! 
97 Professora: A coisa ficou preta. 
98 Alun@s: A coisa ficou feia. 
99 Professora: Você vai mudar pra ficar a coisa ficou feia. 
100 Gil: Sujou . sujou pra ele. 
101 
102 

Professora: Outra expressão que a gente fala . que as pessoas falam muito . quer ver ó . 
vou te colocar na lista negra. 

103 Aluno: Vou te colocar na lista dos bagunceiros. 
                                                         [escrevendo no quadro] 
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104 Professora: Isso. vou te colocar na lista dos bagunceiros. 
105 Paulo: Vou te colocar na lista dos mortos. 
106 
107 

Professora: Não . na escola a gente pode falar a lista dos bagunceiros. outra expressão 
que as pessoas falam é assim ó ah ele é um preto de alma branca. 

108 Suzana: Ele é um preto bom. 

109 Alun@s:
 [ 
 [falam ao mesmo tempo]   

110 Aluno: Ele é uma pessoa de alma branca.  
111 Professora: Não . olha só quando fala preto de alma branca. 
112 Gil: É porque é uma pessoa boa . tá dizendo assim que ele tem a alma branca =             
113 Aluno: = é uma pessoa legal. 
114 
115 
116 
117 

Professora: Um preto de alma branca . essa expressão tem que ser abolida na verdade . 
né . não existe isso né. é uma pessoa . um negro legal . agora eu falo pra 
vocês . eu pergunto pra vocês . tem mais alguma expressão que a gente pode 
mudar? Por exemplo . ah ele é baitola. 

118 Aluno: Ele é biba.  

119 Alun@s:
[ 
[falam ao mesmo tempo; muito barulho]   

120 Paulo: 
[ 
Ele tem a voz fina. 

121 Aluna:
[ 
Ele é diferente. 

122 Professora:
[ 
Não . tenta usar um vocabulário que não ofenda as pessoas.  

123 Alun@s: [falam todos; muito barulho]   

124 Gil: 
[ 
Ele é bissexual.  

Inicio a interação buscando negociar com a turma alinhamentos reflexivos e 

questionadores a respeito do preconceito embutido em algumas expressões correntes em nossa 

cultura. Convido Ivan, aluno que conversava muito, a participar da discussão (linhas 90-93), 

mas não sou ratificada por ele. Suelen (linha 94), porém, aceitando o alinhamento proposto, 

sugere na expressão a substituição de “preta” para “feia”. Alguns alunos, desenvolvendo 

posições complementares, passam a contribuir, substituindo as expressões depreciativas por 

outras que mantinham o mesmo significado, como: de “a coisa ficou feia” (linha 98) e “sujou” 

(linha 100) para a expressão “a coisa tá preta”; de “vou te colocar na lista negra” para as 

frases “vou te colocar na lista dos bagunceiros” (linha 103) e “vou te colocar na lista dos 

mortos” (linha 105). 

Continuando a encorajar alinhamentos reflexivos por parte dos alunos, sugiro a 

problematização da expressão “preto de alma branca” (linha 107), mas, talvez por ser algo tão 

naturalizado, os alunos continuam tendo alinhamentos calcados no discurso da inferioridade 

dos negros. Eles substituem a expressão por expressões similares, como “preto bom” (linha 

108); “pessoa de alma branca” (linha 109) e “pessoa legal” (linha 113).  
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Finalmente, alinhando-me em discordância aos alunos (linha 114), sugiro que essa 

expressão deveria ser abolida. Talvez tenha faltado uma discussão mais profunda para que os 

alunos percebessem o ponto central do questionamento em jogo, que é deslocado para outro 

foco a partir da problematização por mim sugerida (linha 116) da expressão “ele é baitola”.  

Tal mudança provoca uma reconfiguração da participação: há grande número de 

sobreposições, indicando a agitação dos alunos e a competição pela vez de falar; há a 

utilização de palavras ofensivas, como “biba” (linha 117), “voz fina” (linha 118) e “diferente” 

(linha 119). O dinamismo verificado neste momento da interação aponta para outro processo 

de estigmatização em nossa sociedade, relacionado às sexualidades consideradas 

“desviantes”. Alinho-me contrariamente às substituições sugeridas pelos alunos, porém não 

aprofundo a discussão.  

Por serem as expressões tão arraigadas no senso comum, talvez o trabalho deva ser 

mais longo e envolver toda a comunidade escolar, a fim de que reflitamos sobre o preconceito 

e sua expressão linguística, que atravessa relações de raça e de sexualidade, assim como 

outras identidades consideradas “fora da norma”. 

7.8 AULA 8: 4 DE DEZEMBRO DE 2008 

Esta foi a aula de fechamento do bimestre, e seu objetivo era envolver o grupo em uma 

atividade de avaliação do trabalho encaminhado durante o ano letivo de 2008. Essa avaliação 

se deu em duas partes. Na primeira, a turma respondeu a um questionário final individual (cf. 

Anexo E-8) e participou de uma entrevista, realizada com diferentes grupos. Na segunda 

parte, conforme explicitado no planejamento da intervenção (cf. Anexo D), realizamos uma 

atividade de leitura, compreensão e posterior produção de textos reflexivos sobre o poema 

“My people”, de Langston Hughes (cf. Anexo H-6). Entretanto, não gravei as interações desta 

segunda parte.  

Os dados expostos a seguir referem-se às interações ocorridas na primeira etapa da 

avaliação. Eu circulava por entre os grupos, pedindo que os alunos compartilhassem suas 

impressões sobre as aulas. Meu propósito era detectar sinais de reconstrução discursiva em 

relação às identidades de raça. Duas sequências chamaram minha atenção nessa aula, por 
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sinalizarem movimentos de ressignificação dos sentidos tradicionalmente atribuídos as 

identidades de raça. 

Desta oitava e última aula, de avaliação, foram retiradas quatro sequências.  

7.8.1 “Antes eu não gostava não. eu achava que ser negro é muito ruim... ” 

 A primeira sequência apresenta parte da entrevista com o primeiro grupo, durante a 

qual Suzana, sempre muito falante, domina a interação. 

  
01 
02 

Professora: Vocês acham que durante as aulas . vocês aprenderam assim a gostar 
mais de negro ou não mudou nada aqui? 

03 Aluna: Eu gostei =  
04 
05 

Suzana: = É . eu também. Antes eu não gostava não. eu achava que ser negro é 
muito ruim. 

06 
07 

Professora: Mas aí que que você acha que a gente falou aqui que te ajudou assim . 
a gostar mais, sei lá? 

08 Suzana: Que nada assim é como a gente pensa . que . ah. 
09 
10 

Professora: O que que não é como a gente pensa. por exemplo. os negros 
realmente são menos inteligentes . são sujos . canibais? 

11 Suzana: É 
[ 

12 Outra aluna: Não, eu pensei que era isso . mas depois eu vi que não era assim. 
13 Professora: Depois quando? 
14 Suzana: Depois que a senhora passou aquele clip da música? 
16 Professora: Que música? 
17 Suzana: Aquela que falava que negro era bonito. que falava dos preconceitos. 

Principio a interação instigando os alunos a opinarem a respeito dos efeitos da 

intervenção na autoestima da turma. Suzana (linha 3) e outra aluna afirmam ter gostado das 

aulas e, corroborando o alinhamento autoavaliativo, proposto, Suzana revela que não gostava 

de ser negra e atribui à condição de ser negra um termo negativo: “ruim” (linha 5). A 

utilização do verbo “gostar” no passado sinaliza a percepção de mudança no discurso da 

aluna, que parece ter refletido sobre a ideia introjetada de inferioridade por ser negra.  

Tento instigar Suzana (linha 6) a dizer o que havia causado a possível mudança, e ela 

justifica sua compreensão dizendo: “nada era como a gente pensa”. A posição da aluna parece 

apontar para os efeitos do processo reflexivo sobre as ideias naturalizadas pelas quais circula; 

elas podem ser outras, como as ideias presentes nos textos e músicas discutidos em sala, que 

traziam construções positivas dos negros (linha 16).  
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7.8.2 “Mas agora a gente já tamo aprendendo né?”

Destaco a seguir, nesta avaliação, parte da entrevista encaminhada com outro grupo. 

  

1 
2 

Professora: Vocês acham que as aulas ajudaram vocês a gostarem mais de pessoas 
negras . de ser negro?  

3 
4 

Eva: A gente aprendeu a não ficar falando sobre eles e não ficar com 
racismo com eles. 

5 Professora: Eles quem? 
6 Eva: As pessoas negras. 
7 Professora: Mas nós não somos negros? 

8 Eva: 
[mostrando irritação] 
Somos. ué?  

9 Suelen: A ficha da escola vem falando que sou negra. 
10 
11 

Professora: Ah é . mas que que você acha . uma aula que te ajudou a entender esse 
negócio aí? 

12 
13 
14 

Suelen: Eu achei que todo mundo . ajudou muito todo mundo porque todo 
mundo falava que preto não presta . falava que preto é vagabundo . 
falava um monte de coisas . mas agora a gente já tamo aprendendo né? 

15 Eva: As pessoas continuam falando isso. 
16 Alun@s: Mais ou menos. muito pouco. 

  

Inicio a interação instigando os alunos a opinarem a respeito da intervenção. 

Ratificando o alinhamento avaliativo projetado, Eva aponta que aprendeu “a não ficar falando 

deles” (linha 3). Então, negocio um alinhamento questionador, problematizando quem seriam 

“eles” (linha 5). Como constato que a aluna negra se mantém distanciada de sua identidade 

racial, já que ela responde “as pessoas negras” (linha 6), retomo o alinhamento questionador, 

perguntando se nós duas não éramos negras (linha 7). Neste momento, Eva, em alinhamento 

de irritação em relação ao tópico, sinalizado por “ué” e pela elevação do tom de voz, parece 

indicar que assumir-se como negra ainda é penoso para ela. 

Em seguida (linha 9), Suelen alinha-se solidariamente e remete à ficha da escola, que a 

classifica como tal. Ela seria negra porque a ficha da escola assim dizia, mas ela, por si só, 

não se constrói voluntariamente como tal. A intervenção da aluna parece mostrar o 

entendimento do descompasso, muitas vezes verificado, entre sistemas de classificação 

identitária, processos de estigmatização social e processos de construção identitária. A seguir, 

ela alinha-se favoravelmente às aulas (linhas 12-14), que, segundo ela, serviram para que ela 

repensasse discursos cristalizados. Sua afirmação de que agora está “aprendendo” (linha 14) 
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parece sinalizar o efeito positivo da reflexão realizada. Outra percepção na direção da 

mudança é a contribuição de algumas alunas ao apontarem para o fato de que percebiam 

diminuição do preconceito na turma (linha 16).  

7.8.3 “Eles pararam de botar apelido, a colar papel nas costas”

O movimento sutil observado na análise das duas sequências anteriores é enfatizado 

pela avaliação de outros alunos, em outros grupos, como, por exemplo, na sequência abaixo 

transcrita:  

  
1 Professora: E aí Tom o que você achou das aulas? 
2 
3 
4 

Tom: Eu acho muito bom, interessante. pras pessoas aprenderem mais a não 
ofenderem os negros, o nosso Brasil e pra aprender mais a respeitar os negros 
do nosso Brasil . 

5 
6 

Professora: Mas assim . vocês acham que as pessoas passaram a te respeitar mais . ou tá a 
mesma coisa? 

7 Tom: Passaram a respeitar mais. 
8 Professora: E você ficou mais alegre com isso? 
9 Tom: Fiquei. 
10 Professora: Você acha que agora vai melhorar? 
11 Tom: Vai. 
12 Professora: Por que você acha que vai melhorar? 
13 Tom: Eles pararam de botar apelido, a colar papel nas costas. 

Tom parece sinalizar um possível efeito das discussões que havíamos realizado; 

porém, o movimento reflexivo que pode ter levado a turma a parar de implicar com Tom não 

se confirma em todos os grupos.  

7.8.4 “Ajudou muita coisa” 

A contribuição de Paulo, em outro grupo, denota ranços de práticas naturalizadas: 

  
1 Professora: Vocês acham que as aulas te ajudaram a respeitar mais os negros? 
2 
3 

Marlon: Ajudou a não prejudicar os colegas, a não chamar o colega de preto, nem de 
negro, ajudou muita coisa. 

4 Professora: E você chama ainda? 
5 Marlon: Não. 
6 Paulo: Às vezes. quando é preciso.  
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O discurso de Paulo parece demonstrar a força da repetição de ideias preconceituosas 

e o quanto ainda é difícil para ele desgarrar-se do hábito de se referir aos colegas negros de 

forma pejorativa.  

O trabalho final do 4º bimestre, o Diversity Project, no qual as turmas poderiam 

expressar ideias não-essencializadas sobre questões de gênero, raça e outros temas que 

discutimos na fase de preparação para a intervenção, também é exemplo de como os 

estudantes se engajaram no processo reflexivo em relação à diferença e à diversidade. Alunos 

não muito participativos nas discussões, como Eva, puderam expressar-se selecionando fotos 

de pessoas de etnias diferentes ou construindo novas possibilidades de se ter uma família além 

do modo tradicional (cf. Anexo H-4). 

Foi possível verificar também, em entrevista realizada em 16 de outubro de 2008, que 

Tom e Eva, alunos que eram alvo de discriminação, respectivamente, por ter “voz fina” e por 

ser “nordestina”, puderam perceber algum impacto causado por nossas discussões ou pela 

intervenção de outros professores, como Elen. Nesta entrevista, Fernanda, Renata e Bel 

declaram que pararam de importunar Tom com apelidos.  

Os depoimentos realizados por alguns alunos parecem apontar que minhas aulas 

propiciaram momentos de maior engajamento dos alunos, como relatado por Bel na entrevista 

de 16 de outubro: “Por mim tô achando maneiro, porque tem clip novo, todo dia uma coisa 

diferente.”  

Em suas contribuições ao final das aulas (cf. Anexo H-5), outros alunos, como Ísis, 

ratificam a percepção de mudanças em minha prática: “Ela [eu, a professora] não passou 

muito dever, mas conseguiu passar tudo que queria e a gente aprendemos. Para ser uma aula 

legal não precisa passar muito dever”; já Marta descreve: “teve exercício como brincadeira”, e 

reclama da pequena participação dos meninos.  

Alguns alunos da turma 505 que não são diretamente mencionados, e outros, como 

Gil, que, devido à eminência de ficar reprovado, passou a faltar muito, tiveram participação 

menos ativa no decorrer da intervenção. Talvez, se as discussões tivessem sido realizadas em 

grupos menores, a participação destes alunos poderia ter sido mais ativa. Ressalto, porém, que 

eles não passaram isentos por ela, conforme verificado em trabalhos, nas avaliações e no 

questionário final. Em alguns desses textos (presentes no Anexo H), há exemplos empíricos 

de como a turma se engajou no processo reflexivo, realizando as atividades propostas.  
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Como exemplos deste engajamento, cito a contribuição de Ana (mencionada na Seção 

5.2 por ter parado de rir de uma pessoa negra ao olhar para sua própria cor), que agora 

sinaliza maior autoestima, ao responder à pergunta final do questionário: “Você acha que a 

TV ajuda as pessoas a gostarem de ser negras? Como?” Ela afirma que sim, argumentando: 

“porque assim você vai perdendo vergonha de sua cor e aí você se sente mais livre.”  

João, que também recebia o apelido de “feijão”, sugere no questionário final que eu 

“continue a defender a reputação dos negros”. Outros alunos constroem-se como negros, 

como Joel, que, ao final da aula do dia 16 de outubro, afirma: “racistas perturbam negros 

como eu” (cf. Anexo H-5). Carina, aluna negra, declara na avaliação final: “Eu gosto da 

minha cor e você não tem nada a ver com isso.” Outros ainda questionam a atitude 

preconceituosa sofrida pelo personagem Chris (cf. Anexo F-4), como Vitório, aluno de pele 

clara, que, ao afirmar “porque eles não se colocam no lugar das pessoas negras, como eu”, 

propõe que reflitamos sobre as consequências de nossas atitudes. 

Alguns alunos ainda verbalizam discursos um pouco preconceituosos, como Gustavo, 

aluno branco, que, ao responder à sexta questão da avaliação final do bimestre (cf. Anexo F-

4), em que deveria refletir a respeito de atitudes racistas da série “Todo mundo odeia o Chris” 

afirma: “Ele tem que respeitar o Chris, mesmo ele sendo negro ele também é um ser humano 

como nós” – a utilização da expressão “mesmo ele sendo negro” ainda preserva um sentido 

negativo atribuído à cor negra do personagem.  

Regina estabeleceu relações entre a vitória de Obama e Lula (cf. Anexo F-4): “... não 

são só pessoas brancas e bem sucedidas que podem chegar à presidência da república.” Esses 

são apenas alguns exemplos de como a turma, em modo geral, não saiu isenta da reflexão.  

Ainda nessa atividade reflexiva final, Carina, Renata e Simone apontam: “tanto negros 

como brancos são bonitos, guerreiros”, sinalizando a postura avessa ao ódio racial adotada na 

intervenção (cf. Anexo H-4).  

7.9 “A VISÃO QUE TEMOS HOJE NA ESCOLA AINDA É MUITO FECHADA E PRECONCEITUOSA,

DEIXANDO DE LADO TUDO O QUE NÃO PERTENCE A UMA VISÃO EUROCÊNTRICA DE MUNDO”.

Na tentativa de verificar a percepção dos demais docentes da escola a respeito da 

questão racial na “Escola Insatisfação”, elaborei um questionário (cf. Anexo G), para ser 
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respondido por meus colegas. Optei por esse método de geração de dados com vistas ao 

conhecimento da perspectiva desses professores sobre a questão racial, pois tínhamos apenas 

vinte minutos de intervalo de recreio para compartilharmos experiências. Ele foi entregue no 

final de novembro. Alguns colegas o responderam na hora, na sala dos professores.  

Dos doze professores que receberam o questionário, dez o devolveram respondido. 

Destes, cinco afirmaram que não haviam presenciado situações de preconceito dentro ou fora 

de sala de aula na “Escola Insatisfação” (pergunta 1) e, portanto, não haviam tomado 

nenhuma atitude (pergunta no 2). Dentre os que haviam tomado alguma atitude, as respostas 

variaram entre “chamar a atenção da turma dizendo que somos todos iguais”, “colocar em 

discussão” ou “dizer que é crime”.  

Tais respostas parecem mostrar que as posturas que os professores da “Escola 

Insatisfação” têm assumido diante de atitudes preconceituosas na escola oscilam entre a 

omissão e intervenções que naturalizam as diferenças; estas não são problematizadas e os 

discursos preconceituosos são combatidos com bases na ideia do “somos todos iguais”, sem 

haver, contudo, qualquer reflexão que de fato opere no apagamento das diferenças.  

A “Escola Insatisfação” parece ainda navegar em um “mar de brigadeiro” (cf. Cap. 4), 

segundo uma lógica monocultural, em que muitos sólidos permanecem a boiar, obscurecendo 

o turbilhão de embates que se desenvolvem no dia-a-dia institucional. Dessa forma, as 

turbulências envolvendo questões raciais na escola – apontadas e discutidas no estudo 

encaminhado – parecem ser invisíveis para muitos professores.  

Talvez, por ser um tópico que apenas recentemente se tornou lei (Lei no 10.639/2003), 

a questão racial ainda não faça parte da agenda pedagógica dos professores entrevistados. A 

maioria deles, como aponta Ferreira (2006), não passou por alguma reflexão sobre o tema 

durante os cursos de graduação e pós-graduação que freqüentaram, e talvez não se sinta 

instrumentalizada a tematizar um tema controverso como este. Afirmo isto com base em 

conversas informais mantidas na hora do recreio e pelo fato de muitos terem terminado sua 

graduação antes de 2003, época em que ainda não havia lei especifica sobre o tema. 

Quanto à terceira pergunta do questionário – “Você tem notícia de algum professor 

desta escola que trabalhe a questão da pluralidade cultural em suas aulas? E você, considera 

relevante este tema?” –, os professores afirmaram desconhecer colegas na unidade escolar que 

realizassem algum tipo de trabalho com a questão da pluralidade cultural. Apenas a professora 
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Elen e o professor César, que, trabalhando nos mesmos dias que eu, acompanhavam minha 

pesquisa, afirmaram que sim, referindo-se à intervenção por mim realizada.  

Quando questionados sobre se suas disciplinas poderiam contribuir para intervir em 

situações de preconceito, todos os professores deram alguma contribuição. O professor de 

História citou o trabalho com conteúdos como “escravidão, história da África, cidade vs. 

periferia”; a professora de Educação Física citou “a liderança dos negros no ranking 

esportivo”; o professor de Matemática apontou “o trabalho com as contribuições dos negros, 

árabes e hindus em áreas como a Matemática, a Filosofia e a Sociologia”; o professor de Arte 

citou a possibilidade de “trabalhar com as diversas formas de arte e manifestações culturais 

pertencentes a outros povos”; três professores de Ciências sugeriram “discussões sobre 

evolução, diferenciação da espécie humana das demais espécies”, “trabalhar a origem do povo 

brasileiro” e “trabalho com cidadania e conscientização”; finalmente, a professora de 

Português propôs a “socialização dos alunos”. 

Todos disseram que a escola como um todo poderia diminuir situações de preconceito, 

promovendo debates, discussões, conscientizando os alunos. As respostas dos professores 

parecem indicar duplo movimento: apesar de, na prática educacional cotidiana, demonstrarem 

uma postura aparentemente inerte quanto à questão racial, eles concebem, pelo menos no 

discurso, possíveis movimentos de transposição dos “sólidos” que impedem que estratégias de 

ação contra o preconceito na escola possam ser efetivadas.  

Parece-nos, porém, que falta motivação, como a inclusão do tema raça no projeto 

político-pedagógico da escola. Como também pude comprovar em rápida entrevista (de cinco 

minutos) com Ângela, a coordenadora pedagógica (realizada em novembro), apesar de 

considerar o tema importante, ela crê que o trabalho com a questão racial deve ser realizado a 

longo prazo:  

Acho que é importante, estes temas têm de ser trabalhados. Ia ser bom 
assim nos próximos anos estar assim integrando com outras 
disciplinas. O pessoal de História, de Língua Portuguesa estar 
pegando esse gancho e a gente fazer assim um né. É porque esse ano 
foi mais sistematizado. É um trabalho a longo prazo mesmo. Cada ano 
a gente vai trabalhando um pouquinho. 

A fala de Ângela não expressa ações efetivas que tenham ocorrido na “Escola 

Insatisfação”, pois, mesmo após três anos na unidade escolar, não realizávamos nenhum tipo 
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de trabalho ou atividade quanto à questão racial, tema que permanecia ausente da agenda 

educacional.  

Devido à escassez de tempo, não consegui entrevistar os demais professores (em torno 

de 40) ou a direção, que permanecia um pouco distante de questões pedagógicas. Porém, 

consegui entrevistar Elen, que trabalhava no mesmo dia que eu e se mostrou solicita e 

disposta a contribuir, por também realizar pesquisas em sala de aula. Ela foi escolhida 

também por ter sido apontada pelos alunos, juntamente com Maria, professora de Produção 

Textual, como provocadora de mudanças nas atitudes da turma 505 quanto ao preconceito em 

relação a Tom. 

A entrevista semiestruturada foi realizada em 25 de novembro de 2008 e durou cerca 

de quinze minutos. Ela foi realizada no mesmo dia em que os professores responderam ao 

questionário. Após Elen ter respondido ao seu, ela e eu fomos para uma sala de aula vazia.  

Inicio a entrevista referindo-me ao caso de Tom, situação de preconceito em que Elen, 

segundo os alunos, havia atuado. Em sintonia com os demais colegas, Elen sugere que o 

trabalho com a questão das diferenças é importante: “Eu acho assim [...] existe muita 

necessidade, o mundo precisa disso. A gente precisa de pessoas que discutam e façam as 

pessoas refletirem sobre seus próprios atos. Na escola a gente tem oportunidade de fazer isso, 

mas as oportunidades são perdidas.” 

Porém, confirmando o que havia respondido no questionário (que não havia 

presenciado situações de preconceito na escola), ela afirmou que não percebia relação entre os 

apelidos dados aos alunos e a cor de suas peles:  

Não, nunca percebi. Tem algumas pessoas que eles gostam de implicar, mas 
eu acredito que não seja por isso – por exemplo, aquela menina, a Suzana, é 
negra, mas eu acho que não é por isso que implicam com ela [...] ela grita, 
ela tem umas atitudes assim que dá oportunidade de as pessoas falarem, 
implicarem com ela. Mas especificamente em relação a raças diferentes, eu 
nunca percebi não. 

Em seguida, interfiro, procurando fazer com que Elen perceba que os apelidos que 

Suzana recebia não eram motivados apenas por seu comportamento. Primeiramente, cito 

Fernanda, que era o “garfo do diabo”, e a seguir a própria Elen se lembra de que outro aluno 

negro era o “feijão”: “Ah, sim o João é o Feijão.” Questiono com ela a inexistência do “arroz” 

e cito Paulo, que achava que seu cabelo liso era melhor que o meu, crespo. Então, por fim, 
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Elen relaciona a fala de Paulo à questão da pediculose e aponta a tematização do tópico como 

possibilidade de atuar contra a discriminação em sua disciplina (Ciências). 

As respostas dos colegas professores aos questionários e as entrevistas com a 

coordenadora pedagógica Ângela e com a professora Elen parecem mostrar que, apesar da 

receptividade ao tema da questão racial e o reconhecimento da importância de sua inclusão na 

agenda pedagógica, vivemos na “Escola Insatisfação” uma espécie de “inércia 

compartilhada”, pois, mesmo em meio a tantas evidências de situações de preconceito, nós, 

coordenação e corpo docente, não nos unimos para uma ação efetiva. 

Entretanto, apesar desse contexto de paralisação, a reação favorável da turma 505 às 

reflexões sugeridas possibilitou a inclusão do tema raça como parte de minha agenda 

pedagógica e a geração dos dados anteriormente analisados. Essa reação favorável fez espaço 

também para a percepção da importância do tipo de trabalho realizado. Bel, por exemplo, 

afirmou em entrevista (16 de outubro de 2008) que, apesar de a pesquisa não ter abrangido 

toda a escola, a intervenção realizada já teria tido algum impacto: “Ajuda, porque a gente vai 

falar pro outro, que vai falar pro outro.” Em sua linguagem simples, a estudante constrói a 

ideia de que a turma que vivenciou a intervenção poderia ser multiplicadora do conhecimento 

produzido, i. e., cada aluno seria responsável pela constituição de uma sociedade menos 

preconceituosa.  

 Levando em conta a totalidade das ações discursivas acima discutidas, respondo, na 

seção seguinte, às indagações que me levaram à construção do presente trabalho.

8 RESPONDENDO ÀS PERGUNTAS DE PESQUISA

    

A primeira pergunta tinha como objetivo perceber como os participantes da pesquisa 

percebiam a dinâmica das relações raciais no Brasil. Apesar de os alunos serem jovens (11-

14 anos), o discurso por eles coconstruído se contrapõe aos do senso comum, de que vivemos 

em um país que é berço da “democracia racial” (cf. Seção 2.3) e de que na escola estaríamos 

isentos de discriminação. O estudo mostrou que o processo de discriminação parte muitas 

vezes dos próprios alunos, tanto negros quanto brancos.  

Aprendemos, com a experiência na Escola Insatisfação, que processos de 

discriminação podem ser cruéis, como sinalizam os muitos apelidos racistas atribuídos a 

alunos negros – como, por exemplo, “galinha preta da macumba” e “garfo do capeta”. Os 

jovens alunos têm plena noção de que existe racismo na sociedade, incluindo a mídia e a 



126

família, e apontam a escola como mais um lugar em que há discriminação, entendendo, como 

aponta Telles (2003), que o preconceito racial independe da classe social e que a raça, 

impressa na cor da pele, influencia o modo como as pessoas serão tratadas. 

Tal compreensão da questão racial não parece ser corroborada por grande parte dos 

professores entrevistados, que, ao serem indagados sobre se haviam presenciado situações de 

preconceito racial naquela escola, dentro ou fora de sala de aula, respondem negativamente 

(cf. Seção 7.9).  

Detectei, então, no contexto da “Escola Insatisfação”, um conjunto de sentidos sólidos 

e narrativas pós-colonialistas, ainda orientador das percepções dos participantes da pesquisa 

sobre as relações de raça do Brasil. 

Quanto à segunda pergunta de pesquisa – que possibilidades de experimentar os 

sentidos de negritude foram disponibilizadas na sala de aula? –, através da análise dos dados, 

percebemos que o material selecionado para a intervenção (cf. Anexos E) gerou discussões 

que propiciaram tanto a reprodução de discursos naturalizados e solidificados sobre negritude 

como a coconstrução de novos sentidos em relação a ela. Conforme orientação de Costa 

(2001), a intervenção caracterizou a sala de aula como um fórum de reflexão sobre produtos 

culturais construtores de noções de verdades. Durante as inúmeras sessões reflexivas / debates 

encaminhados pelos participantes, meus alinhamentos de agente questionador e instigador 

terminaram por engajar os alunos em alinhamentos crítico-reflexivos produtores de discursos 

menos aprisionadores em relação às identidades de raça, que, rearticulando as relações de 

poder na sala de aula, encorajaram os jovens a atuarem em posições ativas de discordância, 

argumentação e contra-argumentação em relação ao meu discurso. Também julgo que o fato 

de ter frequentemente marcado minha posição como mulher negra (fazendo uso do que 

chamei de essencialismo estratégico) pode ter levado alguns alunos a se posicionarem mais 

assertivamente em relação à sua negritude. 

É interessante observar que, em contextos que propiciavam uma postura crítica quanto 

à questão racial – como no documentário “Vista minha pele” –, eu mesma, professora 

investida de posição de poder, não tinha controle sobre as leituras que os participantes iam 

fazendo nem dos alinhamentos que iam sendo negociados: eles eram influenciados também 

pelos contextos presentes nas experiências dos alunos fora da escola, como, por exemplo, o 

familiar e o midiático. Alguns alunos, como Bia e Taís, permaneceram com seus discursos 

cristalizados; outros, como Bel e Fernanda, indicavam algum nível de (re)construção, 
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conforme discuto ao responder à terceira pergunta de pesquisa, que investigava como a 

intervenção impactou o processo de construção identitária ao longo da intervenção. 

Em vista do caráter fluido de nossas identidades sociais, percebi, através das análises 

dos dados alguns, micromovimentos de liquefação de sentidos solidificados de negritude e de 

(re)construção da autoestima dos alunos. Retomo, a título de exemplo, o caso de Suzana, 

aluna negra. Ao ser questionada, na aula de fechamento da intervenção, sobre se o trabalho 

realizado a havia ajudado a gostar de ser negra, ela afirma: “antes não gostava não” (cf. Seção 

7.8). 

 Da mesma forma, os alinhamentos de Fernanda parecem apontar que nossas aulas 

talvez tenham propiciado um contexto para que ela pudesse construir-se como negra de modo 

positivo, movimento que contrasta com momentos anteriores de confronto / explosão / 

desabafo acerca de sua negritude (cf. seção 7.5.3) – a meu ver, efeitos do colonialismo em seu 

corpo. Destaco que, na primeira aula (cf. Seção 7.1.1), ela se refere ao racismo como “esse 

negócio aí”, como que evitando nomear algo que lhe cause sofrimento. Ao longo do ano, ela 

colocava apelidos nos outros e justificava tal ação como suposta defesa: “eles também põem 

apelidos em mim”. Entretanto, seu realinhamento ao tentar parar de implicar com o colega 

Tom é relatado na entrevista de 16 de outubro: “Professora eu bati nele uma vez, mas agora 

eu não bato mais. mas eu não consigo, não me contento, às vezes tenho que chamar ele de 

Pirulito.”, assim como seu engajamento nas reflexões e seu feedback positivo quando 

questionada a respeito da utilidade da intervenção realizada:  

Eu acho que se não valesse a pena eu nem subiria pra assistir aula, porque eu 
gosto desse negócio de preconceito, eu, eu posso.a senhora não pode falar 
pra outra sala e ir falando em cada sala, mas eu posso ir falando, tá falando, 
ih minha professora de Inglês tá falando sobre isso e isso... ai a outra pessoa 
que eu falei vai falar, ih a professora de Fernanda de Inglês tá falando 
disso... ai todo mundo vai ficar sabendo e pode formar um diálogo bom. 

Bel e Ísis demonstraram também que estavam se reconstruindo. Percebi que Bel foi 

aos poucos tendo discursos menos preconceituosos: seu alinhamento na primeira aula (cf. 

Seção 7.1), calcado na superioridade branca, questionando “de quem alguém gostaria mais de 

um branco ou de um negro?”, que a leva a suspirar (4ª aula) pelo cabelo liso da personagem 

de um documentário (cf. Seção 7.4), cede lugar a um alinhamento reflexivo na quinta aula (cf. 

Seção 7.5.3), sinalizado por um pedido de desculpas por referir-se aos negros como “feios” e 

pela autodescrição como negra. Tal movimento problematiza a categoria “mulata clara” 
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anteriormente utilizada pela própria aluna e pelos professores para descrevê-la. (cf. tabela p. 

79).  

Na última aula da intervenção, ao responder ao questionário (cf. Seção H-8), ela me 

agradece por ajudar a “tirar o racismo do seu corpo”, como se ele fosse uma doença.  

Já Ísis, aluna considerada branca, tem alinhamentos contraditórios, pois, ao mesmo 

tempo em que trata com ironia da questão racial (cf. Seção 7.2), ratifica a existência de 

preconceito em nossa sociedade (cf. Seção 7.6.1), alinhando-se solidariamente aos negros (cf. 

Seção 7.5.3) e tendo cuidado com seu sistema de nomeação (cf. Seção 7.6.1) – quando, por 

exemplo, opta por utilizar o termo “moreno” ao invés de “negro”, ao se referir a Barack 

Obama. 

É válido ressaltar a presença da voz de Paulo como parte da hegemonia branca que 

questiona a suposta inferioridade dos negros. O aluno tem alinhamentos contraditórios: em 

alguns momentos se solidariza com os negros (cf Seção 7.4.2) e em outros, como na 

entrevista realizada ao fim da intervenção (25 de novembro), tem um alinhamento de deboche 

calcado na crença da superioridade branca: 

45 
46 
47 
48 

Professora: Mas olha só Black Power aqui é não é no sentido de zoar não, é no 
sentido de respeitar as diferenças, respeitar a pessoa como ela é. 
lembra que a gente conversou, na televisão quando passa cabelo é só 
cabelo =  

49 Paulo: = Bom...  
50 Professora: Por que que é bom? 
51 
52 

Paulo: Por que eles não querem botar cabelo ruim na TV, cheio de piolho. 
[risos] 

53 Professora: Ah, cabelo liso não tem piolho não, né? 
54 Paulo: Ter até tem, mas também o meu nunca teve. 
55 Professora: Então você acha que é melhor do que o negro? 
56 Paulo: Não, só acho que meu cabelo é melhor, nunca pegou piolho. 
57 Professora: Seu cabelo é melhor que o meu? 
58 Paulo: Aham, eu acho... você acha o seu melhor que o meu? 

Em seu discurso, o aluno mantém a convicção naturalizada de que o cabelo liso (como 

o seu) é melhor que o crespo (como o meu) – descrito por ele como “ruim”, “cheio de 

piolho”. Entretanto, em outros momentos, Paulo negocia alinhamentos mais reflexivos, 

apontando para alguns efeitos positivos da intervenção. Mesmo sutis, esses efeitos podem ser 

percebidos em alguns momentos (cf. Seção 7.5.4) em que o estudante, projetando posição 

mais crítica, associa o preconceito em relação à raça ao sofrimento dos “outros” (cf. 

historicização, Seção 7.6).  
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Outras alunas negras, como Bia, Taís e Suelen, tinham, ao mesmo tempo, 

alinhamentos de solidariedade em relação à construção inferiorizada dos negros e discursos 

preconceituosos em relação aos cabelos crespos. Tais discursos parecem mostrar os efeitos da 

colonização nos seus corpos, que precisam se adaptar para serem aceitos. Taís, mesmo com 

minha intervenção, continua a empregar termos como “cabelo duro”.  

Continuo trabalhando na escola e ainda percebo discursos preconceituosos ecoarem 

nos corredores; todavia, acredito que algo ficou. Creio que, mesmo tendo trabalhado 

especificamente com raça, minha intervenção possa ter tido algum impacto positivo em 

relação a outras diferenças: Eva, a quem muitos anteriormente se referiam como “Paraibinha”, 

e Tom, chamado de “Pirulito” ou “cabeça avantajada”, afirmam, em entrevista realizada na 

aula final (4 de dezembro), que os colegas haviam parado de implicar com sua voz fina e com 

sua aparência física magra, respectivamente. 

Podemos perceber nos alunos, assim, micromovimentos de desestabilização de 

discursos sobre a subalternidade negra e aumento da autoestima, sinalizados pelo conjunto de 

alinhamentos crítico-reflexivos dos alunos convivendo com alguns discursos naturalizados e 

arraigados, conforme discutido quando da análise dos dados. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção foi uma iniciativa pessoal, brotada de minha indagação e curiosidade, 

que se concretizou como fruto de muita reflexão, diálogo e leituras proporcionadas pelo curso 

de Mestrado. Nele, aceitei o convite para embarcar na “jornada de redescrições”, da 

desaprendizagem, da mudança de lógica e da produção de conhecimento comprometido ética 

e politicamente com a transformação social (FABRÍCIO, 2006). 

 Essa intervenção constituiu um desafio, pois ocorreu em um contexto desfavorável, a 

“Escola Insatisfação”, com muitos sólidos a transpor: tratar de um tema silenciado em turmas 

cheias, com pouco tempo (1h40min) por semana, tendo que dar conta do conteúdo sistêmico 

da Língua Inglesa, da indisciplina e de investir na produção de práticas reflexivas na sala de 

aula de L.E..  

Ela se propôs ser uma das múltiplas maneiras de criar inteligibilidade sobre um tema 

tão controverso: a questão racial como agenda pedagógica. Ressalto aqui que fiz apenas um 

recorte do farto arcabouço teórico disponível sobre o tópico. Nesta proposta de intervenção, 

resolvi não me eximir da reflexão sobre nossa responsabilidade, como professores, pelos 

discursos preconceituosos que auxiliamos a reproduzir em sala de aula. 

A princípio, entendi que a intervenção não provocou os efeitos por mim almejados em 

relação às possibilidades de redescrição identitária e de diminuição de preconceito, já que, 

como apontei acima, elas se mostram bastante sutis e locais. Entretanto, analisando o processo 

investigativo por outro ângulo, consegui detectar alguns ganhos do estudo.  

Em primeiro lugar, é possível perceber que discursos pós-coloniais podem se 

apresentar na escola como possibilidade de, explorando fissuras institucionais, fazer circular 

outros discursos e levar o alunado a produzir narrativas diferentes sobre si próprios. Tal fato 

foi, em parte, possibilitado pelo material didático e por procedimentos pedagógicos utilizados, 

que operaram não na reprodução dos sentidos usuais em relação à raça, mas sim na sua 

problematização e discussão crítica. 

Em segundo lugar, a investigação mostrou que os alinhamentos questionadores e 

instigadores que negociei junto aos alunos levaram a totalidade do grupo (no qual me incluo)

a engajar-se em práticas reflexivas conjuntas, durante as quais era necessário que 

justificássemos nossas posições.  



131

Ancorada em Fabrício e Moita Lopes (no prelo), investi no desenvolvimento de uma 

atitude reflexiva e questionadora, orientada por uma bússola multicultural, a fim de procurar 

operar na desessencialização de discursos preconceituosos na escola, proposta com a qual os 

alunos lidaram com seriedade e responsabilidade, apesar de sua pouca idade. Tal situação 

mostra que jovens aprendizes são capazes de realizar trabalho reflexivo e responsável 

envolvendo questões polêmicas, como é a questão racial.  

O estudo aponta ainda a possibilidade de caracterização da sala de aula de Inglês como 

espaço de agenciamento, resistência e rearticulação das relações de poder (BRAH; COMBES, 

2000), levando os alunos à participação mais ativa e assertiva em sala de aula. 

Desejei navegar para uma prática de ensino de Língua Inglesa para além do foco nos 

níveis sistêmico e cultural da língua, seguindo uma proposta que concebe o ensino de L.E. 

como a possibilidade de “ensinar a engajar-se na construção social do significado, na 

construção das identidades sociais dos alunos” (MOITA LOPES, 1996, p. 182). O trabalho 

conjunto realizado pelos participantes (alunos e professora) indicou um modo de 

implementação de tal perspectiva. 

Finalmente, a investigação também se mostrou produtiva em relação ao aprendizado 

da Língua Inglesa, através da adoção de estratégias como:  

• o trabalho com foco na leitura e na comparação e discussão de textos de gêneros 

textuais variados, em Português e em Inglês, sobre assuntos de relevância no mundo social, 

levando os alunos a abordá-los criticamente e a se envolver na construção do significado de 

modo reflexivo; 

• a reflexão sobre raça a partir de textos, associada aos conteúdos previstos para a 5ª 

série (no nível sistêmico), que levou os alunos, em seu primeiro contato formal com a Língua 

Inglesa, a desenvolverem estratégias de interação com textos escritos em L.E., possibilitando 

a utilização de material com menor grau de controle quanto aos níveis sistêmico, de 

organização textual e temático. 

 • a substituição de exercícios descontextualizados e mecânicos (comparar atividades 

apresentadas nos Anexos C e E) por atividades variadas, nas quais os participantes refletiam 

sobre suas próprias práticas reflexivas (MOITA LOPES, 2002, p. 127). 

Ressalto, porém, que a escassez de recursos impossibilitou a distribuição para cada 

aluno de apostilas individuais com o material utilizado e se tornou um obstáculo, já que, ao 

final das aulas, o material das atividades era recolhido por mim.  
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O problema foi amenizado através da impressão de resumos dos principais pontos 

gramaticais, que eles colavam em seus cadernos, mas a turma não reteve a maioria dos textos 

discutidos. Porém, a falta dos textos não prejudicou a totalidade do trabalho, pois, nas 

atividades realizadas em sala e nas avaliações bimestrais (cf. Anexos B, E e F), os alunos 

mostraram-se capazes de interagir com textos variados, tornando-se assim leitores iniciantes 

de Língua Inglesa capazes de neles projetar sentidos mesmo sem o domínio total do nível 

sistêmico da língua.  

Apesar dos percalços, os ganhos sugerem que mesmo a sala de aula de L.E., 

usualmente descrita como espaço que tende a trabalhar com a linguagem de forma 

descontextualizada e apolítica, pode ser espaço de intervenção na trama colonial que ainda 

enreda a sociedade. Tal forma de ação, apesar de paulatina e meticulosa, é possível, pois 

trabalha nas fissuras dos sistemas institucionais, que, a princípio, só apresentam obstáculos. 

Mergulhar nas águas desta intervenção me possibilitou perceber que a mudança de 

prática não é tão simples, e requer constante revisão de nossas ações, discursos e crenças. 

Idealmente, envolveria uma mudança na lógica monocultural da escola. Entretanto, em muitas 

escolas, como a “Insatisfação”, a questão da identidade e da diferença – problema ao mesmo 

tempo social e pedagógico e curricular (SILVA, 2000) –, parece ser ignorada, não tendo se 

tornado questão relevante para o cotidiano escolar.

Todavia, enquanto a questão da diversidade não for um tópico que as escolas se 

proponham pensar, na medida em que a escola ainda se apresente de modo “fechado” e 

“eurocêntrico” no que tange ao tratamento da questão racial – como apontado pelo professor 

César (cf. epígrafe da Seção 7.9) –, talvez iniciativas solitárias de problematização da questão 

racial na escola, especialmente na aula de Língua Inglesa, como a que relato neste trabalho, 

possam apresentar ganhos éticos e políticos modestos. Entretanto, pelo menos para mim e 

para meus alunos, os efeitos neste âmbito foram positivos.  

Cada passo da intervenção foi construído em cooperação com meus alunos, o que me 

leva hoje a pensar que a escola pode ser um local no qual outras histórias possam ser contadas 

a respeito dos corpos negros. Através do diálogo com os alunos, aprendi com eles, refleti e 

percebi que, na verdade, a pesquisa não foi uma intervenção, no sentido em que eu estivesse 

em condições de manipulá-los, e sim um diálogo, que impactou sobretudo minha 

autocompreensão. Acredito que esta pesquisa inaugurou em mim mesma um processo de 

redescrição identitária, o que me remete ao pensamento de Freitas (2003, p. 27) sobre o fato 
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de a pesquisa proporcionar reflexão, aprendizado e possibilidades de ressignificação. Em vista 

dessa experiência, rebatizo a “Escola Insatisfação” como “Espaço de Ressignificação”. 

Atribuo minha mudança a duas razões: por ter respondido ao apelido recebido, “Chica 

da Silva”, com ações transformadoras que terminaram por impactar positivamente a minha 

autoestima e a de meus alunos; e por ter ressignificado minha prática como professora de 

Inglês.  

Lamento, porém, não ter lutado com maior afinco por uma integração entre as 

disciplinas, não ter insistido mais com os professores César e Elen para que a aparente 

“inércia compartilhada” imperante na instituição pudesse ser também ressignificada e 

pudéssemos trabalhar coletivamente nesta intervenção.  

A navegação continua e, conforme acordado, terei o prazer de partilhar com a

comunidade escolar do “Espaço de Ressignificação” as intravisões geradas nesta pesquisa, a 

fim de que novas reflexões possam surgir. Talvez assim possamos juntos lançar olhares e 

escutas mais atentos aos discursos que circulam em nossas salas de aula e na escola como um 

todo e procurar encontrar nichos de atuação para além de discursos que naturalizem as 

diferenças.  

O desafio de tratar da questão racial na escola é grande, nos leva a silenciamentos e 

reflexões o tempo todo. Ficam aqui a esperança e o convite de que mais profissionais da 

Educação, escolas, órgãos públicos, se engajem na problematização de questões identitárias 

de raça, gênero e sexualidade em sala de aula. Assim, poderemos atender ao convite de Lévy 

(1999) de não só ensinar, mas também aprender, juntamente com nossos alunos, a navegar nas 

movediças águas da contemporaneidade. 
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A – DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO – PROPOSTA PARA A LÍNGUA INGLESA
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B – EXEMPLOS DE MATERIAL UTILIZADO NOS TRÊS PRIMEIROS BIMESTRES 
(PREPARANDO PARA A INTERVENÇÃO) 

B-1 – AULA DE 04/03/2008

Foco: estrangeirismos, valores, pensar na sua comunidade, associar c/ sua vida pessoal.  

Pré-leitura 

- Você costuma conversar com parentes ou pessoas de outras gerações sobre seus gostos? 

- Comente as afirmações: “... é coisa de velho” 

Leitura 

Leia o texto abaixo: 

fonte: www.meninomaluquinho.com.br , acessado em 01/03/08. 

a) Qual é o gênero textual: (   ) crônica    (    ) HQ     (   )anúncio         (     ) poema 

b) Quem é o personagem principal? O que você sabe sobre ele? 

c) Qual é o assunto da conversa? Por que há palavras em destaque no texto? 

d) O que pai e filho têm em comum? O que os separa? Ambos ouvem músicas estrangeiras, 
de gêneros diferentes.  

e) O que o pai acha da opinião do filho? O pai tem comportamento preconceituoso. 

f) Como o filho reage? O filho o faz pensar. 

Pós-leitura 

g) Além da atitude preconceituosa do pai, podemos perceber que na tirinha os personagens 
gostam de ritmos estrangeiros. Você acha que a mídia tem influência nisso? Explique. 

h) Em países como a França e Venezuela, os governos procuram diminuir a influência de 
palavras estrangeiras, especialmente do inglês. Em um mundo globalizado, o que você acha 
disto? 

i) De que outras maneiras somos influenciados pelo o que é de fora? Dê exemplos. 

j) Há alguma influência no seu município em Inglês? E no seu bairro? Pense em exemplos. 
Por que uma pessoa colocaria o nome de um estabelecimento em língua estrangeira? 

k) Como podemos evitar termos reações preconceituosas como a do pai do Maluquinho? 
(evitar ser radical – xenofobia). 
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B-2 – AULA DE 27/05/2008

Leitura:  

1. Este quadro, do artista Philippe Apeloig, França, é parte da COEXISTENCE, exposição itinerante 
de enormes outdoors criados por artistas de vários países, que viaja o mundo, sensibilizando as 
pessoas e demonstrando a possibilidade da coexistência entre os povos, a mensagem de 
diversidade, aceitação e respeito pelo outro.    

Fonte: http://www.coexistence.art.museum/coex/works/Philippe_Apeloig.asp, acesso 26/05/08. 

1- dark green       2- light green                   3- dark blue                  4- light blue           

5- pink                              6- orange                          7- red                            8- purple. 

Agora que você coloriu, sabe um pouco do contexto da obra, vamos refletir: 

a) Qual a razão para tantas cores diferentes no quadro? 

b) Relacione a obra à música “Etnia Caduca” de Lenine. As duas obras têm algo em comum? 

c) Qual a possível mensagem do mesmo, já que a palavra ‘together’ significa __________________ 
(procure no dicionário). 

d) Escreva uma mensagem ao artista relatando sua leitura da obra dele. 

2. Estereótipos de cores – Historicização: 

No século XX, a associação entre cores e gêneros sexuais emergiu contrária à que nós conhecemos 
hoje. Nas primeiras décadas, revistas femininas aconselhavam as mães a vestirem seus filhos de cor-
de-rosa e suas filhas de azul. Um artigo da revista americana ‘Ladies Home Journal’, edição de junho 
de 1918, informa que “a regra geral diz que rosa é a cor dos meninos e azul é a cor das meninas. Isso 
porque o rosa é uma cor mais decidida e forte (variante do vermelho), logo, é mais adequada para um 
garoto. O azul, sendo uma cor mais delicada e leve, fica mais bonito nas garotinhas”. Além disso, o 
azul era a cor mais usada por artistas nas vestimentas da Virgem Maria, o símbolo feminino da Igreja Católica. 

Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas passaram a usar um triângulo cor-de-rosa como o símbolo 
identificador dos homossexuais nos campos de concentração, assim como a estrela de Davi amarela 
identificava os judeus. Isso prova que, na Alemanha, a cor já era relacionada às meninas. Combinado 
com o período pré-feminista, onde as mulheres reivindicavam o direito de usá-la também, o cor-de-
rosa passou a representar o sexo feminino. 

Adaptado de: http://pedrodoria.com.br/2007/08/22/mulheres-gostam-de-rosa-porque-e-genetico/, 
26/05/08 

Após esta leitura, vamos refletir sobre as afirmações abaixo: 

a) Azul sempre foi a cor dos meninos. (    )  

b) Rosa é uma cor decidida e forte. (    ) 

c) Os nazistas consideravam rosa a cor dos homossexuais.  (     ) 

3. De acordo com o texto, percebemos que pensar que rosa é cor de ‘mulherzinha’ é atitude de 
pessoas cruéis como os nazistas. Dê sua opinião a respeito.
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C – EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DE ANO ANTERIOR 

Teste (1o Bimestre 2007) – 5ª serie  

Teste  501/502

1) Abaixo você tem a propaganda de uma papelaria muito especial que funciona no 
aeroporto internacional do RJ. Leia e responda: 

Magic Paper

School objects from Brazil, The 
USA, Germany and France. 

Special discounts for pens, 
pencils, notebooks and books. 

Colors: blue, yellow, green, 
pink and black.

a) Qual é o nome da papelaria? 

b) De que lugares do mundo são os objetos da loja? 

c) Que objetos estão c/ descontos especiais? 

d) Diga três opções de cores que são oferecidas? 

2) Siga o exemplo: 

a) Ronaldo (Brazil) – Ronaldo is from Brazil. He’s Brazilian. 

b) Henry and Zidane (France) – ________________________________________________ 

c) Deco (Portugal) – _________________________________________________________ 

d) Rafa Marques (Mexico) – ___________________________________________________ 

e) Yamaka (Japan) – ________________________________________________________ 

3) Complete as frases com o melhor pronome possessivo: 

a) What’s _____ name? My name’s Ronaldo. 

b) My dog is a poodle. ______ name is Totó. 

c) Ivete Sangalo and ____ family are from Bahia. 

d) Tom Cavalcante is a humorist. _____ program is on Record, channel 13. 
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D – PLANEJAMENTO DA INTERVENÇÃO (OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2008) 
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1 Grande parte do material utilizado na intervenção está reproduzida no Anexo G. 
2 Não houve aula nos dias os dias 20 e 27 de novembro, respectivamente Dia da Consciência Negra e dia de 
avaliação bimestral. 
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E – EXEMPLOS DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS AULAS DA INTERVENÇÃO 

E-1 – AULA DE 2/10/2008 

• Dinâmica: Etiquetas com atravessamentos identitários: 9:30 – 9:50 

RÓTULO – Objetivo: Praticar os modos como os atravessamentos identitários influenciam 
nossos comportamentos.  Arranjo espacial: Alunos em círculo. 

A – Separe etiquetas, escreva nelas a identificação com diferentes posições sociais, sem 
que os alunos saibam quem é. 

Explique aos alunos que cada um deles receberá uma etiqueta que será colocada na testa, 
mas ele não saberá qual é, e que todos deverão circular pela sala de aula. À medida que se 
encontrem, devem tratar o colega considerando a identidade definida pela etiqueta na testa. 

Sugestões de títulos para as etiquetas: (Adaptados para o inglês) 

- moço                   - negro                   - moça                    - negra                   - velho negro             

- velha negra         - moça branca       - velha branca        - criança negra       - criança branca

- desempregado    - empresário          - lixeiro                   - professor(a)         - médico          

- patroa                  - empregada doméstica                       - pobre                   - rico

Fonte: site www.unidadenadiversidade.com.br, acesso março/07. 

Leitura – Discussão de dois textos dos jornais Meia Hora e Extra: 
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E-2 – AULA DE 9/10/2008 

Retomada da discussão sobre a prática da aula anterior – Preconceito (PREJUDICE).   

Leitura – Comparação de dois textos de racismo no Brasil e na Espanha.   

ETO'O: WE CAN'T WAIT UNTIL A BLACK PLAYER GETS KILLED 
By CNN's Simon Hooper 
June 13, 2008 -- Updated 1739 GMT (0139 HKT) 

Barcelona star Samuel Eto'o is one of 
a number of top footballers who have 

spoken out against racism

(CNN) -- As a player who has won African and Olympic titles 
with Cameroon and Spanish league and Champions League 
titles with Barcelona as well as three African footballer of the 
year awards, Samuel Eto'o expects to command respect. 

Yet Eto's spectacular career in Spain, where his goalscoring 
prowess have made him one of the world's most feared and 
admired strikers, has been punctuated by incidents in which he 
has been the victim of sickening racist abuse. 

Memorably, Eto'o started to walk off the pitch in protest during a 
match at Real Zaragoza in 2006 after being taunted by home 
supporters chanting monkey noises only to be persuaded to 
return by his Barcelona teammates and the club's coach, Frank 
Rijkaard.

"I was leaving the field and if it wasn't for Rijkaard, my teammates and the referee, I would have done 
it," Eto'o recalls. "In that moment you start thinking whether there is something wrong with being black, 
you know? But I think we are all humans, everyone's blood is the same color and we all have the 
same heart. I don't see any differences in skin color." 

Eto'o admits that racism is so widespread in Spain that he no longer dares take his family to matches.

"Racism can happen anywhere and I don't want them to see it," he told CNN. "It's a sad situation in 
football. In my opinion the problem is getting bigger and the people that should come up with a 
solution are not doing it. So to protect my family, I don't take them to the game." 

With black players regularly subjected to But Eto'o fears attitudes in stadiums may reflect wider social 
attitudes which find expression amid the passion, emotion and anonymity of the football crowd 

"Football stadiums are just a reflection of what is going on in society," Eto'o says. "Many times in 
stadiums people just feel more relaxed and say what they think when they're somewhere else." 

http://edition.cnn.com/2008/SPORT/football/06/13/etoo.interview/index.html, 8/09/2008  

   

RACISMO NO FUTEBOL DO BRASIL 
Cleidiana Ramos 

��������	
���	��������

A última rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, infelizmente, 
registrou um caso de racismo, no jogo entre Botafogo e Coritiba, 
realizado na capital paranaense no último sábado. 

Depois de fazer uma falta dura, o meia Carlos Alberto do Botafogo 
(na foto acima com a camisa do São Paulo, onde também jogou) 
começou a ser vaiado pela torcida do adversário. Até aí coisas do 
esporte que é a maior paixão de brasileiros e de pessoas de outras 
partes do mundo.  

Mas eis que ao sentar no banco de reservas, depois de ser 
substituído, Carlos Alberto foi chamado de "macaco" por um 
torcedor do Coritiba. 
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O jogador fez o certo: chamou a polícia e, após a identificação do agressor, foi até uma delegacia 
registrar queixa. 

O chato é que o  jogador do Botafogo não é o primeiro. O campeonato brasileiro, infelizmente, 
também não é o único a registrar agressões deste tipo. Carlos Alberto agora faz parte de uma lista, 
que certamente nenhum atleta quer integrar, onde estão o brasileiro Roberto Carlos (na época 
jogador do Real Madrid) e o camaronês Samuel Eto´o (Barcelona). Os dois foram vítimas de 
agressões racistas em jogos do campeonato espanhol.  

A Fifa tem feito campanha contra o racismo e em alguns casos as federações nacionais de futebol 
punem os times do agressor com penas como perda de mando de campo e multa. No caso deste 
episódio ocorrido no Brasil dificilmente vai acontecer algo, além das providências a partir da queixa do 
jogador, pois o assunto nem repercutiu tanto na mídia brasileira.    

Mas o episódio pode valer ao menos como motivo de reflexão para os que acham que ganhar muito 
dinheiro é condição para se estar livre de qualquer tipo de preconceito. Vai aqui então como sugestão 
de leitura para quem quiser se aprofundar no tema preconceito X ascensão econômica o livro "Novas 
elites de cor", da doutora em sociologia Angela Figueiredo. 

Em tempo: racismo é crime em que não cabe fiança, assim como a intolerância religiosa. Salvador, 
inclusive, é sede da pioneira Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, 
fundada há 11 anos. 

http://www.atarde.com.br/blog/mundoafro/index.jsf?post=956479

Atividade 2 – Clip “what’s going on” – All Star Tribute (contra a AIDS).  

Atividade 3 – Assistir ao clip e prestar atenção às vendas nos olhos. Associar ao que 
discutimos e anotar mais categorias.  

Contextualizar o clip: 

- Anotar o que tinha nas “etiquetas”. 

- Ler a tradução. 

- Discussão. 

Explicar o Diversity Project e devolver provas  

DIVERSITY PROJECT (3,0 PONTOS) 

ENTREGA: 13/11 

EM DUPLAS OU TRIOS

- PESQUISAR FIGURAS DE JORNAIS, REVISTAS, QUADRINHOS, ETC. SOBRE ALGUNS TEMAS 

TRABALHADOS EM AULA, INCLUINDO AS DIFERENÇAS: 

EX: BOY – COLAR DIFERENTES FIGURAS DE MENINOS, EX: BLACK BOY, WHITE BOY, HISPANIC BOY,
DISABLED BOY, BOY IN PINK, BOY ON WHITE... 

TEMAS SUGERIDOS: ENGLISH IN ITABORAÍ, GIRL, MAN, WOMAN, COLORS, FAMILIES, CLOTHING,
NATIONALITIES, BEAUTY (BODY PARTS), OCCUPATIONS, HOUSES, ETC. 
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E-3 – AULA DE 16/10/2008

RAÇA como categoria identitária que tem implicações sociais 

Pré-leitura 

1) Você assistiu à série “Todo Mundo Odeia o Chris?” 

2) Em que locais principais a série acontece? (escola e família) 

3) Que “etiquetas” os personagens utilizam? (race - black, class - poor, religion -?) 

4) Que marca identitária faz o Chris ser diferente na escola? 

Leitura 

1) Aliado ao seu conhecimento de mundo, descubra pelo menos uma informação sobre 
cada personagem. 

(a) é a paquera do Chris                                     

(b) mora com o pai que é divorciado 

(c) é racista e provoca o Chris na escola      

(d) é severa, mas tem bom relacionamento com Chris 

(e) tenta manter os filhos na linha, trabalha duro para isso. 

WHO IS WHO?   

'Everybody hates Chris'   

Rochelle – Like most strict, sassy African-American mothers, Rochelle 
loves Chris and is mostly sadistic and animated around him, and his 
siblings: Drew and Tonya. Other than that, Rochelle and Chris have a 
wonderful relationship as ________ and _________.

Julius – Chris' _____________ always tries his best to make sure the 
family does not end up on the streets and does his very best to keep 
them in line.  

Tonya – Chris loves his baby ______________, Tonya, who was born in 
1973, and is the baby of the family. Tonya and Chris have a close love-
hate relationship. 

Drew – Chris' younger ___________, who was born in 1971, could 
attract many girls that Chris' has crushes on but could never get any 
dates with them. Drew and Chris have a good relationship. 

Greg – Greg Wuliger, an Italian-American originally from Queens, New 
York, is an only child living with his father, Art, who divorced his wife 
(Greg's unnamed mother) after she ran off with his brother. Greg is 
usually shy around girls and acts as Chris' sidekick. He wishes for more 
brothers and sisters like Chris'. He is polite and shows an understanding 
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of Chris' unique problems, his _____________________. 

Joey Caruso (Travis T. Flory) is the husky racist bully at Chris' school, 
his ______________ and basically Caurso hates Chris because he is the 
only African-American at the entire High school. Aside from this, Caruso 
has a long list of horrible ideas and calls him names such as: "Boom-
Boom", "Smokey", "Cocoa-Puff", "Bojangles". 

Tasha Clarkson becomes the second _______ that Chris has, unlike her 
Grandmother, Louise, who is mostly arrogant and insults Chris a nd 
infuriates Rochelle, Chris' mother, Tasha is the only girl on the block that 
does not hate Chris, and Chris really wanted to go steady with Tasha. 

best friend / son / neighbor / mother / sister / brother / crush / classmate / father 

Adaptado de: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_(Everybody_Hates_Chris) e 

http://www.cwtv.com/photos/everybody-hates-chris/00524280b34

Pós- Leitura  

1) Comparar a série “Eu, a patroa e as crianças” e “Todo mundo odeia o Chris” em termos 
das categorias identitárias: class, race, conflitos (dentro da família – gravidez na 
adolescência; pai rígido) e família–comunidade e aluno–escola). Que tipo de reflexão uma 
pode trazer e a outra não? 

2) Como lidar com a “etiqueta” negritude – que não tem como ser apagada? 

3) Observe as frases abaixo, faladas na série por Joey e Ms. Morello. Fonte orkut 
“Everybody hates Chris”: 

No episódio de dia dos namorados, o Caruso mandou um cartãozinho pro Chris com o 
seguinte verso: "Batatinha quando nasce esparrama pelo chão... volte para a África com seu 
pai, sua mãe e seus irmãos..." 

Professora Morello – “Você é o orgulho do seu povo Chris” – elogiando o aluno. 

Diálogo Chris e Professora:  

Chris + Professora Moreno - F? pensei que tinha tirado um A+  

Professora: Pensei que estava no time de basquete! 

Como lidar com a “etiqueta” negritude que não tem como ser apagada? Por que pessoas 
como Joey e a professora agem desse modo? 
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E-4 – AULA DE 23/10/2008

Pré-leitura 

1) Desenhe ou descreva seu princípe ou princesa encantado. 

2) Observe as fotos e tente associar as pessoas famosas à seus pares. 

3) Comente a comunidade do Orkut “Vc ficaria com um negro tipo o Chris ou o Drew? O que 
há por trás deste tipo de comentário? 

Leitura   

4) Vídeo – Vista a minha pele (Joel Zito Araújo). Produzido por um negro brasileiro. Assista 
e reflita: 

a) O que há de diferente na realidade do vídeo? 

b) Por que o título é “Vista minha pele”? 

Pós-Leitura 

c) Que reflexões você pode fazer a partir dele? 

d) Você já se colocou no lugar de pessoas com outras “etiquetas” identitárias como raça, 
gênero, sexualidade, etc? 

e) Em dupla faça uma música, HQ ou história sobre o filme. 
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E-5 – AULA DE 30/10/2008

QUADRO: HISTORICIZAÇÃO DA NEGRITUDE

TEMA IDÉIAS PRINCIPAIS 

INVENÇÃO DAS RAÇAS  

CONSTRUÇÃO NEGATIVA DOS NEGROS  

IMAGEM NEGATIVA  

CLAREAMENTO DA POPULAÇÃO  

POR QUE ELES PREFEREM AS LOIRAS  

• INVENÇÃO DAS RAÇAS – A noção de que a humanidade se divide em raças ou etnias 
não é um fato objetivo da cultura ou um mito imemorial inscrito na história dos povos, mas 
uma construção política relativamente recente. Engajados no empreendimento do 
nacionalismo ou da expansão imperial, os Estados fabricaram identidades raciais e étnicas, 
por meio de classificações oficiais que definiram o lugar de cada grupo perante as 
instituições públicas. Nas aulas de Biologia, as crianças aprendem a reconhecer a 
inconsistência científica do “racismo científico” do século XIX. Nas aulas de História e 
Geografia, elas descobrem as funções políticas desempenhadas pelo racismo e aprendem a 
desprezar as operações estatais de engenharia racial. 

Adaptado de: http://74.125.95.104/search?q=cache:dk-
2tXF9FrgJ:www.cultiva.org.br/bt/educacao/engenharia_das_racas.doc+negro+e+branco+s%C3%A3o+inven%C3

%A7%C3%B5es&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=2&gl=br&lr=lang_pt

• CONSTRUÇÃO NEGATIVA DOS NEGROS – Os negros inspiravam medo devido à sua 
diferença física. Negro significa "totalmente escuro"; também é atribuído ao "indivíduo cuja 
pele é de cor negra". Mas, em sentido figurado, é sinônimo de "melancólico, funesto, 
lutuoso", ou ainda "sujo, encardido". Pode também significar "perverso, nefando", ou ainda 
"maldito, sinistro". No Brasil, além disso, negro era sinônimo de escravo fosse ele índio ou 
africano. Como derivação do status de escravo, a palavra negro passaria também a 
significar tudo o que era negativo ou degradante.  A variedade de significações da palavra 
"negro" é influenciada pela acentuada presença dos negros africanos na formação cultural 
do país e pelo desprezo com que sua imagem foi concebida. Essa forma depreciativa de ver 
o negro determinará critérios de valores estéticos relacionados com a cor da pele onde a 
beleza está associada à tez pálida.  

http://www.unirio.br/morpheusonline/Numero02-2003/selmapassos.htm

Leitura – Negros como mercadorias 

Name: 

Age: 

Reward: 

Quais foram as datas de publicação dos anúncios? Qual é o mais antigo? 
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• IMAGEM NEGATIVA – Imagem do Africano na nossa sociedade é a do selvagem 
acorrentado à miséria. Imagem construída pela insistência e persistência das 
representações africanas como a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos 
escravos. Quanto aos povos asiáticos e europeus as platéias imaginam, castelos, guerreiros 
e contextos históricos diversos. Quanto à História Africana só imaginam selva, selva, selva, 
deserto, deserto e tribos selvagens perdidas nas selvas. 

O cotidiano brasileiro é povoado de símbolos de negros selvagens e escravos amarrados, 
que processam e administram o escravismo mental e realizam a tarefa de feitores invisíveis 
a chicotear a menor rebeldia o imaginar diferente. Acredito serem cinco os pontos 
importantes a serem desconstruídos na imaginação dos brasileiros sobre a África. 

1. A África não é uma selva tropical.    

2. A África não é mais distante que os outros continentes. 

3. As populações Africanas não são isoladas e perdidos na selva.  

4. O europeu não chegou um dia na África trazendo civilização.   

5. A África tem história e também tinha escrita. 

Existem outros tópicos, apenas estou citando os cincos mais persistentes, os outros vão no 
sentido de "burrice do africano". O africano é tido sempre como o diferente com relação aos 
povos de outros continentes. Os iguais são os europeus e os asiáticos. Diferente no sentido 
não da diversidade humana, mas de uma hierarquia de valores, onde, uns são certos e os 
outros errados.  

Adaptado de: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=499

• CLAREAMENTO DA POPULAÇÃO – A política de embranquecimento do Brasil – No 
século XIX, imperava entre a elite branca do Brasil que o trabalhador brasileiro, composto 
em sua grande maioria por escravos, negros e mestiços, era incapaz de desenvolver o País. 
Para tal, apenas os trabalhadores importados do estrangeiro poderiam servir. O fato era que 
o governo e a elite nacional pretendiam embranquecer os brasileiros através da 
miscigenação.  

Fato é que, desde 1850, a entrada de escravos africanos no Brasil estava proibida. A baixa 
expectativa de vida dos escravos fez com que, com o passar dos anos, o número deles se 
tornasse insuficiente para abraçar as centenas de fazendas de café que afloravam no País. 
Em 1878, dez anos antes da Abolição da Escravatura, deu-se no Rio de Janeiro o 
Congresso Agrícola. Reuniram-se cafeicultores para discutir a questão da mão-de-obra. 
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Para a maioria dos participantes, o trabalhador brasileiro, devido a sua maioria de origem 
africana, não servia para o trabalho. Optou-se, assim, pela vinda do imigrante europeu. 

Adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil

Pond's White Beauty Pond's White Beauty is a powerful skin lightening technology that 
combines Lycopene + Pro-Vitamin B3 in a formula that works to 
help replenish the skin’s depleted Lycopene levels. Its Triple UV 
protection provides optimum defense from the sun’s damaging rays. 
It also gently dilutes the accumulated melanin in the skin, helping 
give it a radiant pinkish-white glow as it lightens. 

http://www.unilever.com.ph/ourbrands/personalcare/Ponds.asp

• AFRODESCENDENTES À PROCURA DE TRAÇOS EUROPEUS – Um ou dois ou três 
tons. Milhões de mulheres – e cada vez mais homens – de todo o mundo transformaram os 
cremes que dizem branquear a pele em um filão para a indústria cosmética. Consciente 
disso, esta os anuncia de forma agressiva e sem rodeios, especialmente na Índia e nos 
países do Sudeste Asiático, o que lhe concedeu a duvidosa honra de ser acusada de 
abandeirar uma nova – e multimilionária – vanguarda racista: branco é bonito; negro é 
vergonhoso. 

Uma herança maldita, mas ainda em vigor nas sociedades pós-coloniais. Isto é, na maior 
parte do mundo. Como amostra, um símbolo. O anúncio de White Beauty (beleza branca), 
um creme da Pond’s da filial indiana da Unilever. Priyanka Chopra, uma das atrizes mais 
bonitas e famosas de Hollywood, sofre porque seu namorado, Saif Ali Khan, o herói indiano 
do momento, foi embora com a outra bonita da filmagem, Neha Dhupla. A garota 
abandonada vai recuperar seu amor quando conseguir ter uma pele mais pálida – graças, é 
claro, a White Beauty. O desenvolvimento desse famoso triângulo amoroso, anunciado em 
capítulos na televisão indiana, reabriu o debate sobre a grande obsessão pela pele branca 
nesse país, cuja maioria da população tem pele escura. 

"É um escândalo, é um comercial muito racista que aumenta os preconceitos pela cor da 
pele", diz Subashini Ali, presidente da Aidwa, ala feminista do Partido Comunista da Índia, 
promotora da campanha contra o comercial. Para Unilever da Índia, "não há intenção de 
discriminar de maneira alguma. Como empresa valorizamos e respeitamos a diversidade de 
necessidades e aspirações de nossos clientes", diz seu porta-voz, Prasad Pradhan, que 
lembra que na Índia se usam tradicionalmente remédios caseiros para branquear a pele, e 
por isso a companhia só está trazendo um produto que o mercado demanda. 

http://www.meionorte.com/edilsonnascimento,Afrodescendentes-a-procura-de-tracos-
europeus,59336.html

• POR QUE ELES PREFEREM AS LOIRAS? – Aonde quer que chegue, um casal 
formado por um negro e uma branca vai chamar a atenção e despertar os sentimentos mais 
variados. Quase sempre de reprovação. Mesmo assim, muitos homens negros confessam: 
ter uma loira é ter poder. 
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Por Tânia Regina Pinto – À pergunta, feita sem rodeios, por que os homens negros referem 
as loiras? Antônio Campos, diretor do Guia do Círculo Negro, reagiu com indignação: “Como 
preferem?! Não tem preferência. Não importa se é preta, branca, amarela, japonesa. Se o 
cara é da periferia e nunca teve acesso a uma mulher clara, existe a curiosidade, o oposto 
atrai. Mas isso não vale para a totalidade dos homens negros. Namorar, casar, tem a ver 
com a química, a paquera, o jeito, o olhar. Eu acho que o emocional não tem cor”. 

Outro administrador de empresas, Cleto Peppe, dono do Dorment’s Bar, reforça a idéia: 
“Não é uma questão de preferência, é uma questão de coincidência”. O psicólogo negro 
Sérgio Ferreira da Silva não concorda. Segundo ele, “os homens negros preferem as loiras 
por medo de perpetuar a raça”. “Quando você olha o negro, vê o sujo, o piche, o macaco. É 
o que ele vive quando criança na escola e traz para a vida adulta. Aí, quando ele pensa em 
casar, sai em busca da mulher branca como objeto de negação da própria cor”. Cleto Peppe 
discorda. Para ele, negro que diz sofrer ou ter sofrido preconceito é porque se considera 
inferior, tem complexo. Um exemplo? Ele próprio. “Todo mundo encara normalmente o fato 
de eu andar com mulheres brancas”, diz com a maior naturalidade. 

A antropóloga Ana Lúcia Valente, em seu livro Ser Negro no Brasil Hoje, da Editora 
Moderna, lembra uma vez em que, conversando com amigos num bar, viu entrar um casal, 
ele negro, ela loiríssima: “Imediatamente o bar foi tomado por um silêncio constrangedor. 
Todas as atenções voltaram-se para esse casal. Passado o primeiro momento, ouvi 
comentários de mesas próximas: ‘Ele deve ser rico! Senão, não conseguiria sair com uma 
loira dessas!” Qual o interesse que uma loira pode ter por um negro? Ela deve estar numa 
pior…’  

Com 30 anos de praia, como diz, e 46 anos de idade, Antônio Campos também não tem 
dúvidas quanto à visibilidade negativa que a mulher branca dá ao homem negro: “Quando 
você está com uma branca do lado, todo mundo quer saber o que ela viu em você”. 

“Ela pode ser pobre, feia e gorda. Mas é branca” – No geral, o homem negro não costuma 
ser seletivo na hora de escolher a mulher branca: pode ser pobre, feia, caindo aos pedaços. 
“Tenho um amigo que apanha da mulher. Ela faz dele gato-sapato e eu acho que ele aceita 
tudo só porque ela é branca. Isso é inadmissível. Tem cara que pega o kit completo – filho, 
dívidas, família… – só para ter uma branca do lado.

“São as loiras que preferem os homens negros” – Menos razão, mais emoção, o instrutor 
esportivo Cristiano dos Santos, 26 anos, casado há cinco meses com uma loira, também faz 
parte dos que acreditam que essa escolha, segundo seus padrões, tem motivos óbvios: 
“Elas são mais bonitas, mais sedutoras, mais cultas”. 

Cristiano é carioca, mora em Dourados (MS) e comenta que conversa muito sobre o assunto 
com seus amigos, a maioria casada com mulheres brancas: “Nós conversamos muito sobre 
isso porque sentimos na pele a discriminação. Já entrei em parafuso por causa disso. Mas, 
hoje, não ligo mais, apesar de todo mundo dizer que eu casei com a minha esposa porque 
ela é branca, formada em Psicologia, e porque a família dela tem grana. Não passa pela 
cabeça das pessoas que foi o amor que nos uniu”. 

Negro bem-sucedido + Mulher loira – Para Sueli Carneiro, do Geledés, “qualquer homem 
negro no Brasil, por mais famoso que seja, ou por maior mobilidade social que tenha 
experimentado, não tem poder real, se “bem-sucedidos” individualmente servem apenas 
para legitimar o mito da democracia racial”. “O homem negro”, diz ela, “utiliza a mulher 
branca como emblema ou garantia de seu sucesso”. 

Fonte: Revista Raça: http://www2.uol.com.br/simbolo/raca/1098/comp1.htm
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E-6 – AULA DE 6/11/2008

Pré-Leitura 

1) Você está satisfeito com seu corpo? Se pudesse mudar, o que você mudaria nele? 
Porquê? 

2) Who are they? Where are they from? - Converse com seu grupo e decidam quais são as 
mulheres mais bonitas e as mais feias. Justifique. 

  

Leitura  

3) Clip – I’m not my hair – Akon e Indi Aire; apresentação de tipos de cabelo. 
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Pós-Leitura 

4) Observe as músicas abaixo e a HQ da Cascuda e pense em como a pele e o cabelo do 
negro deve se adaptar aos padrões brancos da sociedade. 

- “Olhos coloridos” – Sandra Sá      e “O teu cabelo não nega” – Lamartine Babo 
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E-7 – AULA DE 13/11/2008

Provérbios e Expressões Idiomáticas são veículos de grande poder na distribuição da 
palavra preconceituosa "de outrem e da palavra que parece ser de outrem". Vejamos alguns 
exemplos em português e em inglês: 

- Black lie = mentira prejudicial, falsidade, perfídia; White lie = mentira justificada; afirmação 
falsa feita com boas intenções (no interesse da paz, reconciliação, etc.); mentira inocente. 

- "The devil is not so black as he is painted." (O diabo não é tão preto quanto parece) 

- "Under the blanket the black one is as good as the white." (Debaixo do cobertor o negro é 
tão bom quanto o branco) 

- "Every white hath its black, and every sweet its sour." (Todo branco tem sua parte negra, e 
todo doce seu amargor) 

- "Preto quando não suja na entrada, suja na saída." / "Preto não pode entrar na gaiola". 

- "Serviço de preto" = designa uma tarefa mal realizada. 

- black list = lista negra / black sheep = ovelha negra / black market = mercado negro / black 
hole = buraco negro / blackmail = chantagem; extorsão ilegal / black spot = trecho de 
estrada onde ocorrem muitos acidentes. 

- a black leg = trabalhador que continua a trabalhar quando os outros estão em greve. Os 
outros trabalhadores os odeiam e os desprezam.   

Fonte: http://www.veramenezes.com/metaforas.htm

HERÓIS E CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS (HOMEWORK) 

BLACK LEADERS IMPORTANT CONTRIBUTIONS 

Martin Luther King  

Rosa Parks  

Malcom X  

Nelson Mandela  

Steven Biko  

Machado de Assis  

Zumbi dos Palmares  

Cartola  

HW: refazendo propagandas só com brancos! – entregar dia 18/11 (3ª feira) 
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E-8 – AULA DE 4/12/2008

- Alunos respondem a um questionário de fechamento do bimestre. 

- Leitura do poema “My people”, de Langston Hughes e criação de um texto crítico 
(individualmente) com o uso de imagens positivas de negros (recortes de revistas). 

My People (Langston Hughes) 

The night is beautiful, 
So the faces of my people. 

The stars are beautiful, 
So the eyes of my people. 

Beautiful, also, is the sun. 
Beautiful, also, are the souls of my people. 

QUESTIONÁRIO PARA ALUN@S 

Nome: ..................................................................................................................... Idade: 

Você se considera: (  ) branca/o   (    ) negro/a      (  ) pardo/a     (  ) amarelo (  ) outro 

O que você assiste na TV? 

Você tem acesso à Internet? Onde? Quantas vezes por semana? 

Você lê jornal? Qual? Quantas vezes na semana? 

Você acha que a TV ajuda as pessoas a gostarem de ser negras? Como? 

Sobre as aulas de inglês: 

1) Você acha que as aulas de inglês te fizeram repensar sobre ofensas a alunos negros? 
Como? 

2) Que aulas neste bimestre foram mais legais e por quê? 
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3) Você acha que a professora procurava ouvir a turma e aceitava sugestões? Explique. 

4) Dê sugestões para o ano que vem. 

5) Deixe uma mensagem para a professora Aline 

- Leitura do poema “My people”, de Langston Hughes e criação de um texto crítico 
(individualmente) com o uso de imagens positivas de negros (recortes de revistas). 

My People (Langston Hughes) 

The night is beautiful, 
So the faces of my people. 

The stars are beautiful, 
So the eyes of my people. 

Beautiful, also, is the sun. 
Beautiful, also, are the souls of my people. 
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F – AVALIAÇÕES BIMESTRAIS 

F-1 – AVALIAÇÃO DO 1º BIMESTRE  

E.M _______________      Disciplina: Língua Inglesa

Nome : ________________________________________________ no: _____ Turma: 50 __ 

Avaliação do 1º bimestre   

(se precisar, use o verso da prova para responder)   

1) Abaixo você tem algumas opiniões que alunas das turmas 501 e 502 obtiveram nas 
entrevistas que fizeram com a  comunidade escolar sobre o inglês no seu dia-a-dia. 

A aluna V., T. 501, entrevistou A, de 32 anos, que disse: “Não concordo com tanto inglês, ao 
invés de nós estudarmos mais o Português, estudamos o Inglês.”   

A aluna R., T. 502, entrevistou a mãe dela, D. E., que acha: “Inglês legal, chique, elegante”.  

Você concorda com estas pessoas? Qual é a sua opinião pessoal? Não se esqueça de 
justificá-la. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2) Como foi discutido em aula, há alguns locais famosos de seu município que têm nome 
em Inglês. Dê exemplos: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3) No texto abaixo, produzido pela aluna M., da T. 503, ela utiliza muitas palavras em Inglês 
que estão presentes no seu dia-a-dia. Leia e sublinhe pelo menos cinco destas palavras.
  

 “Diário de uma princesa” 

Querido diário, hoje foi um dia maravilhoso, fui ao shopping center com a minha mãe, fui 
passear e também fazer algumas comprinhas. Fui na minha loja preferida: Planet Girl. 
Comprei um lindo body rosa. Andei o shopping de ponta a ponta. Minha barriga já estava 
roncando. Paramos no MC Donald’s e compramos um delicioso hamburguer e para beber 
um delicioso milk shake. 

A hora passou voando e depois de um dia muito divertido, voltei para casa, confesso que já 
estou cansada. Agora vou tomar um banho com meu sabonete Johnson’s baby e dormir, 
pois amanhã tenho que acordar bem cedinho para ir à escola. 

(M,  04/03/08, primeiro trabalho do portfolio) 
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Agora reflita: você acha que o governo brasileiro deve seguir o exemplo de países 
como França e Venezuela, que proibiram o uso de termos em inglês? Que palavras em 
português poderiam substituir os estrangeirismos no texto da M, por exemplo? Dê 
sua resposta justificando. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4) Leia o texto e  responda às questões abaixo: 

IMMIGRATION IN BRAZIL 

This immigration profile of Brazil really started to change in the second half of the 19th 
century during the Empire era. Dom Pedro II, the ruling Brazilian monarch, was a learned 
and cosmopolitan man, who abolished slavery (it was abolished by an imperial decree in 
1888) and who thought that Brazil would only achieve progress by bringing in more 
European immigrants. He encouraged immigration from Italy, Spain, Portugal, Germany, 
Poland, Middle East, Russian Empire and other regions and countries which were exporting 
lots of their own people to the New World from 1860 on, due to the accumulation of political 
and economic crises in Europe.  

Adaptado de http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_in_Brazil, 30/03/08 

a) De onde o texto foi retirado? Qual a intenção do mesmo? 

b) Qual o assunto do texto? 

c) Se fôssemos substituir  as palavras Dom Pedro II e immigrants, utilizaríamos os 
seguintes pronomes  pessoais, nesta ordem:   

 (     ) she, it              (    ) he, they               (    ) she, they              (    ) he, it 

d) Copie do texto pelo menos três palavras transparentes que te ajudaram na leitura. 

5) “No matter if you’re black or white” é o refrão da música de Michael Jackson que 
trabalhamos em aula.Segundo esta música a cor da pele de uma pessoa não importa. 
Porém alguns alunos da turma 502 como Maria Luiza e Leonardo lembraram do caso da 
novela “Duas Caras” em que personagens como Evilásio e Sabrina tiveram conflitos por 
causa da cor da pele. Qual a sua opinião quanto a este assunto?Você conhece fatos reais 
parecidos com a novela? Justifique. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Faça uma ótima avaliação, você é capaz!!! 
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F-2 – AVALIAÇÃO DO 2º BIMESTRE

E. M  __________________  

Disciplina: Inglês  

Nome:  _________________________________________  no: ____________ Turma: 50__   

Avaliação do 2º bimestre

1) No mês de passado aconteceu a “RIO FASHION WEEK”, que é um evento de moda que 
se repetirá em São Paulo.  Sobre este evento, qual a sua opinião sobre o nome da 
semana estar em língua inglesa? Justifique.

Reflita nisso pensando no público que a freqüenta (classe média alta e ricos), o local onde é 
realizado o evento (Marina da Glória, Zona Sul ) e tem repercussão internacional. (0,5)  

2) Um dos trabalhos do portfolio que fizemos no 2º bimestre foi a respeito da opinião da 
comunidade escolar sobre as suas cores favoritas. Muitas pessoas responderam que sua 
cor favorita era “black”, pois esta cor combina com qualquer coisa, é uma cor “elegante”. 
Porém, nas aulas muitos alunos responderam que “black” é uma cor que lembra escuridão, 
morte, sujeira, etc. Será que não é um “construção” afirmar que “black” é cor que só lembra 
coisas ruins ? Qual é a sua opinião a respeito? (0,5) 

3) Neste bimestre trabalhamos com a questão das diferenças, enfocamos temas como “blue 
is for boys,  pink is for girls”. Você concorda com esta afirmação? Dê exemplos justificando 
sua resposta. (0,5) 

4) “Scotish wear skirts”, foi outro tópico que discutimos, sobre as roupas que pessoas de 
diferentes culturas usam, como os escoceses, que usam um traje que muitos consideram 
“feminino”. Que traje é esse e qual seria sua reação ao receber um aluno escocês em sua 
escola ou comunidade?(0,5) 

5) Durante o bimestre nós lemos textos sobre crianças de diferentes partes do mundo. 
Abaixo, você tem mais duas entrevistas feitas pela ONG “KIDS AROUND THE WORLD”.  
Leia e responda as questões a seguir: 
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1) This is Massiel. She is ten years old. She lives in Peru.  

What is your name?  
My name is Maryuri Massiel Sernaque Ruíz.  

How old are you?  
I am ten years old.  

And what is your favorite color? 
My favorite color is the color pink.  

Pink. Interesting. And Why? 
Because it is distinct, and I have the color. 

What are your favorite clothes? And why? 
My favorite clothes are my purple jacket and my purple pants and shirt. Because the jacket and 

pants keep me warm, and it makes me happy to put them on and dress myself nicely. 

What holidays does your family celebrate? 
Mother's Day, Father's Day, Independence Day, “Carnaval”, Holy Week, New Years, Baptisms, 

Weddings, “Quince Años”, and nothing else.  
  

2) This is Steven. He is eight years old. He lives in Romania. 

What is your name? Can you write or spell your name for me? 
My name is Stevie. S-T-E-V-I-E. Steven Alex Soilen.  

What are your favorite things to do? Do you do them alone or with others?  
Play football and run with lots of other kids.  

What do you like to eat? What do you dislike eating?  
I like to eat white cheese. I don't like fish.  

What is your favorite color? Why?  
My favorite color is white because I like it. And also blue. 
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What is your favorite thing to wear? Why?  
Sport clothes because they are very nice.  

Adaptado de http://www.katw.org/pages/sitepage.cfm, acesso em 19/06/08

a) Qual a fonte dos textos? (0,5) 

b) Este texto serve para que possamos ____________ sobre crianças de diferentes partes 
do mundo, aprendendo assim a respeitar as diferentes culturas existentes. (0,5) 

c) Complete o quadro (EM PORTUGUÊS) com informações sobre as crianças: (1,0) 

Informação 1 2 

Nome   

Idade   

Cor Favorita   

Roupas Favoritas   

País   

Outra informação   

d) Imagine que você irá ser incluído(a) no site e responda as perguntas abaixo sobre você 
(EM INGLÊS) (1,0) 

What’s your name? 

How old are you? 

What’s your favorite color? 

What’s your favorite clothing? 

HAVE A WONDERFUL EXAM! 
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F-3 – AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE
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F-4 – AVALIAÇÃO DO 4º BIMESTRE
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G – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

CARO COLEGA: OBRIGADA POR CONTRIBUIR PARA A PESQUISA. VOCÊ NÃO 
PRECISA SE IDENTIFICAR, MAS, CASO O FAÇA, SAIBA QUE SUA IDENTIDADE SERÁ 
MANTIDA EM SIGILO E QUE NOMES FICTÍCIOS SERÃO UTILIZADOS NA ANÁLISE DOS 
DADOS. 

  
1. VOCÊ JÁ PRESENCIOU SITUAÇÕES DE PRECONCEITO RACIAL DENTRO OU FORA 
DE SALA DE AULA NESTA ESCOLA? Caso positivo, dê exemplos. 

2. QUAL FOI A SUA ATITUDE? 

3. VOCÊ TEM NOTÍCIA DE ALGUM PROFESSOR DESTA ESCOLA QUE TRABALHE A 
QUESTÃO DA PLURALIDADE CULTURAL EM SUAS AULAS? E VOCÊ, CONSIDERA 
RELEVANTE ESTE TEMA?  

4. VOCÊ ACREDITA QUE A SUA DISCIPLINA POSSA CONTRIBUIR PARA INTERVIR EM 
SITUAÇÕES DE PRECONCEITO NA ESCOLA? DE QUE MANEIRAS? 

5. VOCÊ ACREDITA QUE A ESCOLA COMO UM TODO POSSA CONTRIBUIR NA 
DIMINUICÃO DE SITUAÇÕES DE PRECONCEITO RACIAL DENTRO E FORA DELA?  
COMO? 
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H – EXEMPLOS DE TRABALHOS, PROJETOS E REFLEXÕES DOS ALUNOS 

H-1 – REDAÇÃO: COMO A ESCOLA ME ENSINA A LIDAR COM AS DIFERENÇAS (DIFFERENCES) 
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H-2 – ATIVIDADE DE PESQUISA COM A COMUNIDADE ESCOLAR – RELATOS DE PRECONCEITO
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H-3 – REPENSANDO PROPAGANDAS SEM NEGROS
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H-4 – TRABALHO COM FOCO NAS DIFERENÇAS – DIVERSITY PROJECT
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H-5 – CONTRIBUIÇÕES DOS ALUNOS AO FINAL DAS AULAS
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H-6 – TRABALHO FINAL COM O POEMA “MY PEOPLE”, DE LANGSTON HUGHES
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