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Dedico este trabalho ao meu irmão Léo, que foi embora deste mundo antes que pudéssemos 

fazer seus sonhos de menino virarem realidade.  
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Ressurgir das Cinzas 
Esmeralda Ribeiro 

 
Sou forte, sou guerreira, 

tenho nas veias sangue de ancestrais. 

Levo a vida num ritmo de poema-canção, 

mesmo que haja versos assimétricos, 

mesmo que rabisquem, às vezes, 

a poesia do meu ser, 

mesmo assim, tenho este mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão”. 

 

Sou destemida, 

herança de ancestrais, 

não haja linha invisível entre nós 

meus passos e espaços estão contidos 

num infinito túnel, 

mesmo tendo na lembrança jovens e parentes que, diante da batalha deixaram a talha 

da vida se quebrar, 

mesmo tendo saudade cultivada no portão. 

Mesmo assim, tenho este mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão” . 

 

Sou guerreira como Luiza Mahin, 

Sou inteligente como Lélia Gonzáles, 

Sou entusiasta como Carolina de Jesus, 

Sou contemporânea como Firmina dos Reis 

Sou herança de tantas outras ancestrais. 

E, com isso, despertem ciúmes daqui e de lá, 

mesmo com seus falsos poderes tentem me aniquilar, 

mesmo que aos pés de Ogum coloquem espada da injustiça 

mesmo assim tenho este mantra eu meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão”. 

 

Sou da labuta, sou de luta, 

herança dos ancestrais, 

trabalhar, trabalhar, trabalhar, 

mesmo que nos novos tempos irmãos seduzidos 

pelo sucesso vil me traiam, nos traiam como judas 

sob a mesa, meu, ganha-pão. 



  

Mesmo que esses irmãos finjam que não nos vêem, 

estarei ali ou onde estiver, estarei de corpo ereto, 

inteira, 

pronunciando versos e eles versando sobre o poder, 

mesmo assim tenho esse mantra em meu coração 

“Nunca me verás caída ao chão”. 

 

Me abraço todos os dias, 

me beijo, 

me faço carinho, digo que me amo, enfim, 

sou vaidosa espiritual, 

mesmo com mágoas sedimentadas no peito, 

mesmo que riam da minha cara ou tirem sarro do meu jeito, 

mesmo assim tenho esse mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão”. 

 

Me fortaleço com os ancestrais, 

me fortaleço nos braços dos Erês. 

podem pensar que me verão caída ao chão, 

saibam que me levantarei 

não há poeiras para quem cultua seus ancestrais, 

mesmo estando num beco sem saída, levada por um mar de águas, 

mesmo que minha vida vire uma maré, 

vire tempestade, sei que vai passar. 

Porque são meus ancestrais que se reúnem num ritual secreto 

para me levantar. 

Eu darei a volta por cima e estarei em pé, coluna ereta, 

cheia de esperança, cheia de poesia e com muito axé 

por isso, desista, tenho este mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão”. 

 

 (Poemas afro-brasileiros, Cadernos Negros, vol. 27, 2004) 
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RESUMO 

 

 

NUNES, Míghian Danae Ferreira. Histórias de Ébano: Professoras Negras de Educação 

Infantil da cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de 

Educação – Universidade de São Paulo, 2012.   

 

 

 As indagações que orientam este trabalho tiveram início quando, observando o 

universo da Educação Infantil na Rede Municipal de São Paulo, não encontrei documentos 

suficientes que atestassem a presença das mulheres negras neste nível de ensino. A partir de 

uma investigação de campo em todas as trinta escolas municipais de Educação Infantil, em 

uma das treze diretorias de Educação da cidade, localizada em região considerada periférica, 

tive contato com estas mulheres, que se declararam negras, classificadas racialmente através 

de questionários enviados às mesmas. Realizei entrevistas com oito delas, colhendo material 

para o registro de suas histórias de vida e trajetórias profissionais. Apresento as experiências 

sensíveis das mulheres negras entrevistadas, suas relações com o trabalho pedagógico, bem 

como suas percepções sobre o racismo, o sexismo e o conhecimento. A partir de suas falas, a 

compreensão compartilhada ao final desta pesquisa, afirma a importância do magistério para 

as mulheres negras na atualidade, este sendo mais um lugar possível de atuação para as 

mesmas, “naturalmente” vinculadas a trabalhos vistos como inferiores na escala de prestigio 

social, a saber, empregadas domésticas ou lavadeiras. Esta pesquisa assinala a importância de, 

apesar de o racismo colaborar para o confinamento de mulheres negras em posições 

consideradas como subalternas em nossa sociedade, tornar-se professora de crianças 

pequenas, guarda outros significados, possíveis de serem entendidos somente quando 

mulheres negras falam sobre suas próprias vidas. Este trabalho ousa reivindicar o poder ainda 

presente nesta profissão, para a população negra de baixa renda, sendo este um modo possível 

de dar sentido à vida destas mulheres que, a despeito da falta de oportunidades, seguem 

sobrevivendo e negociando como podem sua existência.   

 

Palavras-chave: mulheres negras professoras, relatos orais de vida, Educação Infantil.   



  

 

SUMMARY 

 

NUNES, Míghian Danae Ferreira. Stories Ebony: Black Teachers Early Childhood 

Education in São Paulo. Thesis (MA in Education) – Faculty of Education, University of 

São Paulo, SP, Brasil, 2012.   

 

 

 

The questions that oriente this work first started when, observing the universe of Childhood 

Education in the Municipality of São Paulo, I did not find sufficient documents that attested 

the presence of black women at that level of education. From a field research in all thirty 

municipal schools of Childhood Education, in one of the thirteen directories of Education of 

the city, located in an area considered in the periphery, there was a contact with these women 

who declared themselves black, racially classified through questionnaires that had been sent 

to them. I realised interviews with eight of them, collecting material for the record of their life 

stories and professional trajectories. I introduce the sensible experiences of the black women 

interviewed and their relations to pedagogical work, as well as their perceptions about racism, 

sexism, and knowlegde. From their words, the shared understanding at the end of this 

research states the real importance of professorship, this being an additional possible area of 

performance for them, 'naturally' linked to jobs seen as inferior in the scale of social prestige, 

namely, domestic or cleaning employment. This research notes the importance of, despite the 

knowledge of how much racism contributed to the confinment of black women in positions 

considered as subordinate in our society, becoming a teacher for young children keeps other 

possible meanings to be understood only when black women talk about their own lives. This 

work dares revindicating the power still present in this profession, for a black population of 

low income, which is a possible way to give sense to the life of these women who, regardless 

of the lack of opportunities, follow surviving and negociating life how the can. 

 

Key words: black female teachers, oral life stories, Childhood Education. 

 

 

 

 



  

 

RÉSUMÉ 

 

NUNES, Míghian Danae Ferreira. Histoires Ebony: Les enseignants noirs éducation de la 

Education Infantil à São Paulo. Thèse (Maîtrise en Éducation) - Faculté de l'Éducation -

 Université de São Paulo, 2012.   

Les questions qui orientent ce travail se sont posées lorsque, observant l'univers de 

l'Education Infantile de la Municipalité de São Paulo, je n'ai pas trouvé suffisamment de 

documents attestants de la présence de femmes noires à ce niveau d'enseignement. En partant 

d'une étude de terrain dans les trente écoles municipales de l'Education Infantile, dans un des 

treize sièges de l'Education de la ville, localisé en région considérée périphérique, il y eut 

contact avec ces femmes qui se déclarèrent noires, classifiées racialement par le biais de 

questionnaires qui leur furent envoyés. J'ai réalisé des entretiens avec huit d'entre elles, 

recueillant de la matière pour le registre de leur histoires de vie et trajectoires 

professionnelles. Je présente les expériences sensibles des femmes noires rencontrées lors des 

entretiens, leurs rapports avec le travail pédagogique, ainsi que leurs perceptions sur le 

racisme, le sexisme et la connaissance. A partir de leurs dires, la compréhension partagée à la 

fin de cette recherche relate la réelle importance du professorat pour les femmes noires, ceci 

étant un domaine possible de plus de performance pour ces dernières, "naturellement" liées à 

des emplois vus comme inférieurs dans l'échelle de prestige social, à savoir, des emplois 

domestiques ou blanchisseuses. Cette étude note l'importance de, tout en sachant combien le 

racisme contribue au confinement des femmes noires dans des positions considérées comme 

subalternes dans notre société, devenir professeur pour jeunes enfants, ce qui conserve 

d'autres significations possibles à être comprises seulement lorsque les femmes noires 

racontent leurs propres vies. Ce travail ose revendiquer le pouvoir toujours présent dans cette 

profession, pour une population noire à faibles revenus, ceci étant un moyen possible de 

donner un sens à la vie de ces femmes qui, en dépit du manque d'opportunités, continuent en 

survivant et en négociant leur existence comme elles le peuvent. 

  

Mots clés: enseignantes noires, récits de vie oraux, Education Infantil. 

 



  

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 01 – Universidades escolhidas para o levantamento de produção bibliográfica e ano 

de criação do programa, 2010............................................................................................. p. 36.  

Quadro 02 – Universidades escolhidas para o levantamento de produção bibliográfica e suas 

bibliotecas digitais/físicas e site.......................................................................................... p. 38.  

Quadro 03 – Símbolos utilizados nos excertos das entrevistas....................................... p. 154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE TABELAS 

 

  

Tabela 01 – Número de professoras/es presentes nas escolas de Educação Infantil da Rede 

Municipal de São Paulo, 2011............................................................................................. p. 62. 

Tabela 02 – Professora Pardas.......................................................................................... p. 110. 

Tabela 03 – Professoras Pretas......................................................................................... p. 111. 

Tabela 04 – Professoras Negras/Afrodescendentes/Morenas/Mulatas/Afrobrasileiras.... p. 112. 

Tabela 05 – Blocos Relacionais........................................................................................ p. 113. 

Tabela 06 – Mulheres Negras Professoras....................................................................... p. 145. 

Tabela 07 – Respostas das professoras escolhidas ao questionário enviado às escolas... p. 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 01 – Capa do livro Programa ADI Magistério...................................................... p.  34. 

Figura 02 – Mapa das subprefeituras de São Paulo e seus distritos................................... p. 68. 

Figura 03 – Maria Firmina dos Reis (1825-1917)........................................................... p. 138. 

Figura 04 – Amas – Instalação Artística, de Rosana Paulino........................................... p. 197.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01 – Número de professoras/as que responderam aos questionários enviados..... p. 85.  

Gráfico 02 – Número de mulheres e homens em efetivo exercício nas escolas de Educação 

Infantil pesquisadas............................................................................................................. p. 87. 

Gráfico 03 – Modelos de Classificação utilizados pelas/os professoras/es........................p. 88.  

Gráfico 04 – Modelo “IBGE” de Classificação Racial...................................................... p. 89. 

Gráfico 05 – Modelo “IBGE” de Classificação Racial (agregando pretas e pardas)......... p. 90. 

Gráfico 06 - Modelo “Autoclassificação” de Classificação Racial.................................... p. 91.  

Gráfico 07 – Natureza da Universidade cursada (pública e particular)............................. p. 94. 

Gráfico 08 – Professoras/es negras/os: Formação (anterior ou posterior à entrada na Rede 
Municipal de Ensino).......................................................................................................... p. 98.  

Gráfico 09 – Professoras negras – Curso de formação pela Prefeitura de São Paulo....... p.100. 

Gráfico 10 – Professoras negras – Tempo de trabalho na escola..................................... p. 102. 

Gráfico 11 – Professoras negras – Distância entre casa e a escola.................................. p. 104. 

Gráfico 12 – Professoras negras – Acúmulo de Cargos................................................... p. 107.  

Gráfico 13 – Professoras negras – Natureza da instituição em que acumulam cargos.... p. 108.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 

ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

CAPH – Centro de Apoio á Pesquisa em História Sérgio Buarque de Holanda 

CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais 

CEI – Centro de Educação Infantil 

CEMEI – Centro Municipal de Educação Infantil 

CERU - Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo 

COBES – Coordenadoria do Bem-Estar Social 

COEDI – Coordenação Geral de Educação 

COMUT – Comutação Bibliográfica 

CP/FCC – Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas 

DPE - Departamento de Políticas Educacionais 

EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

FACED/UFBA – Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 

FCC – Fundação Carlos Chagas 

FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

FEUSP – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

GEDOMGE – Grupo de Estudos Docência, Memória e Gênero 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases  

MAFRO – Museu Afro-Brasileiro 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

PAE – Programa de Aperfeiçoamento de Ensino  

PDI – Professora de Desenvolvimento Infantil 

PEI – Professora de Educação Infantil  

PLANEDI – Plano de Educação Infantil 

PNE – Plano Nacional de Educação 

PPGEDUC/UNEB – Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia 



  

SAS – Secretaria de Ação Social 

SAS – Secretaria de Assistência Social 

SEADE - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

SEBE – Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 

SECAD – Secretaria de Educação do Estado da Bahia 

SEF – Secretaria de Educação Fundamental 

SME/SP – Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 

UNEB – Universidade do Estado da Bahia  

USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HISTÓRIAS DE ÉBANO: PROFESSORAS NEGRAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. p. 24. 

 

CAPÍTULO I – Quem são as professoras de Educação Infantil da(s) periferia(s) da zona 

sul paulista? ...................................................................................................................... p. 58. 

1.0 Os caminhos e as escolhas: intersecções entre mulher, raça e Educação Infantil......... p. 59. 

1.1 Trajetória(s) da pesquisa empírica e seus desdobramentos: (per)seguindo as intenções de 

um trabalho “da porteira pra dentro e desta para  fora”...................................................... p. 67. 

1.2 “Porque você se tornou professora de Educação Infantil?”: uma questão............... p . 108. 

 

CAPÍTULO II – Percursos biográficos e de formação: histórias negras................... p. 119. 

 

2.0 História da Educação da população e da mulher negra: breve digressão................... p. 130. 

2.1 Professoras negras nas escolas municipais de Educação Infantil da cidade de São Paulo: 

umas histórias.................................................................................................................... p. 142.  

2.2 Donas de suas vozes e vidas: estas mulheres.............................................................. p. 148. 

2.3 Da infância às decisões da maturidade: as histórias que se contam........................... p.  153.  

 

CAPÍTULO III – Ser mulher, ser negra, ser professora............................................. p. 177. 

 

3.0 Formação e trabalho: como se tornaram professoras de Educação Infantil................ p. 182. 

3.1 Nem ama-de-leite, nem ‘mãe preta: o trabalho em Educação Infantil e a constituição da 

professora negra................................................................................................................ p. 193. 

3.2 Questões de raça e gênero: feridas, mágoas e curas................................................... p. 213. 

 

 

 



  

CONSIDERAÇÕES FINAIS – Redesenhando o Magistério a partir da história de vida 

de professoras negras...................................................................................................... p. 233. 

 

Os significados de ser professora para mulheres negras: compreendendo singularidades... p. 

237. 

Ekò-itòju: Educar e cuidar numa perspectiva afro-brasileira e africana........................... p. 262. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................... p. 281. 

 

ANEXOS................................................................................................................. p. 301. 

 

Anexo A – Modelo de Carta de Apresentação.................................................................. p. 302. 

Anexo B – Modelo de Questionário................................................................................. p. 303. 

Anexo C – Ofício de Liberação da Pesquisa.................................................................... p. 305. 

Anexo D – Roteiro de Entrevista...................................................................................... p. 306. 

Anexo E – Carta de Cessão.............................................................................................. p. 308. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONTEÚDO DO CD-ROM 

 

 

 

 

1. Instruções para leitura das transcrições das entrevistas 

2. Entrevista 01 – Olga, 2010. 

3. Entrevista 02 – Neusa, 2011. 

4. Entrevista 03 – Lélia, 2010. 

5. Entrevista 04 – Jurema, 2011.  

6. Entrevista 05 – Candolina, 2010. 

7. Entrevista 06 – Ruth, 2011. 

8. Entrevista 07 – Beatriz, 2010.  

9. Entrevista 08 – Antonieta, 2011. 

10. Mapa das Subprefeituras e distritos da cidade de São Paulo 

11. Mapa das Diretorias de Educação e das subprefeituras da cidade de São Paulo, 2010 

12. Mapa das Diretorias de Educação da cidade de São Paulo, 2010 

13. Mapa das EMEIS da cidade de São Paulo, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Ébano: Madeira de cor quase preta fornecida por duas espécies de 

árvore de mesmo nome, da família das ebenáceas. Sua cor e sua 

resistência fizeram dela um símbolo do povo negro, na África e na 

Diáspora. (LOPES, 2004, p. 248) 

 

 

Minha Crioula 

Eu vou cantar para você 

Que estás tão linda 

No meu bloco Ilê-Aiyê 

Com suas tranças, cheia de originalidade 

Pela Avenida, cheia de felicidade 

Minha Deusa do Ébano 

Ê, Deusa do Ébano 

Ê, Deusa do Ébano 

(Deusa do Ébano, composição: Geraldo Lima. Música-tema das 
mulheres do Bloco Ilê-Aiyê). 
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– INTRODUÇÃO – 

 

 

Meu pai disse para minha mãe quando estava perto de morrer: “Eu quero 

que você estude as meninas”. (Neuza, 46 anos, preta) 

 

 Estudar as professoras de Educação Infantil, suas trajetórias de formação e identidades 

são questões que se entrelaçam com o tema que escolhi para pesquisa ainda na graduação em 

Pedagogia, no ano de 2003, quando do meu trabalho de conclusão de curso. Ali, minhas 

investigações buscavam fazer interseções entre gênero e educação, numa tentativa de 

compreender de que modo as mulheres estavam inseridas no espaço escolar, o que faziam, 

como tinham chegado até ali e como se enxergavam. Meus estudos de graduação ocorreram 

na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no campus de Serrinha, cidade que dista cento 

e setenta quilômetros da capital da Bahia, Salvador, e que naquele ano abrigava apenas o 

curso de Pedagogia. Intrigava-me o fato de estudar num campus universitário onde o número 

de mulheres era aproximadamente noventa por cento do corpo docente, discente e técnico e, 

ainda assim, não haver debates mais aprofundados sobre as questões da mulher na educação. 

Lembro-me também que uma outra questão bastante comentada à época foi a eleição para a 

reitoria da universidade, que contou com a vitória da primeira mulher na história da 

instituição no referido cargo, a professora Ivete Alves do Sacramento. 

Inicialmente, estas constatações me incentivaram a escrever meu trabalho de 

conclusão, que contou com uma breve pesquisa entre as discentes sobre o papel da mulher no 

trabalho, na política e na família, baseando-me em uma pesquisa realizada por Maria Amélia 

Azevedo et al. na década de setenta, publicada nos Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos 

Chagas1. No decorrer das investigações, percebi o quanto o tema era realmente valioso para 

mim e como era importante debruçar-me nos estudos sobre história e educação, se quisesse 

envolver-me nas questões escolhidas para estudo durante minha trajetória acadêmica. Assim, 

considero que minhas primeiras incursões sobre as questões mulher, educação e história da 

                                                
1 AZEVEDO, Maria Amélia et al. Concepções sobre o papel da mulher no trabalho, na política e na família. 
Cadernos de Pesquisa – Fundação Carlos Chagas (FCC), São Paulo, v. 15, jun/1975, p. 86-123. 
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educação aconteceram ainda na graduação, o que me fez desejar continuar estudando, olhando 

agora para outros aspectos da feminização do Magistério. 

A relação feita entre estes estudos e a Educação Infantil deu-se quando, lançando-me 

na área profissional após ter concluído o curso de Pedagogia, passei a conviver nos espaços 

organizados para Educação Infantil na cidade de São Paulo. Mudei-me para esta cidade em 

março de 2003, e, recém-saída da universidade, desejava muito atuar em escolas, 

preferencialmente públicas, já que durante minha formação no Magistério nos anos de 1996 a 

1998, pude experimentar a docência numa pequena escola particular no bairro onde morava 

em Salvador e não tinha me sentido plenamente satisfeita profissionalmente. É preciso que se 

diga que a habilitação em Pedagogia na qual me formei, me preparou para atuar com alunas e 

alunos do curso de Magistério, visto que se chamava Habilitação para as Matérias 

Pedagógicas do 2° Grau; no ano de 2003, quando concluí, esta habilitação já se encontrava 

extinta, visto que a oferta do Magistério diminuía, por conta da extinção dos cursos 

profissionalizantes, tema bastante controverso até os dias atuais (PIMENTA, 1993; 

PINHEIRO, 1996; CAVALCANTE, 1992). Já que as escolas de segundo grau não ofereciam 

mais concursos para as disciplinas nas quais me especializei, restava então dedicar-me ao 

Ensino Fundamental e à Educação Infantil, pois os concursos para ingresso na carreira pública 

da área solicitavam apenas o curso de Magistério para o ingresso, em conformidade com a 

LDB (1996) e o Plano Nacional de Educação (1998) que impuseram como obrigatoriedade 

mínima o curso em Nível Médio/ Magistério para a admissão nestes níveis de educação. 

Minha experiência em sala de aula na década de noventa, sem contar os estágios 

realizados ao longo do curso de Magistério e da graduação, foi com crianças pequenas, em 

classes de Educação Infantil ou de Alfabetização; naquela época, escolas particulares na 

periferia de Salvador as denominavam de salas de jardim de infância I e II (crianças com 

idades entre quatro e cinco anos, respectivamente). Na escola onde trabalhei, passei dois anos 

realizando atividades de prontidão, como eram chamadas as atividades preparatórias para o 

Ensino Fundamental. Esta era a minha relação com as crianças pequenas que, apesar de 

estarem com idade compatível para frequentarem turmas de Educação Infantil, tinham seu 

tempo e rotina organizados a partir daquilo que o Ensino Fundamental esperava da criança 

quando esta fosse para o primeiro ano. Infelizmente, resquícios das teorias sobre privação 
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cultural/escolar2 e educação compensatória elaboradas nos anos setenta – e criticadas na 

década de oitenta – ainda se faziam sentir na década de noventa, dentro das salas de aula 

organizadas para atender crianças pequenas. Por conta de pesquisas que apontavam um 

grande número de crianças em situação de evasão e repetência no primeiro grau em fins da 

década de setenta (CUNHA, 1980), a Educação Infantil começou a ser pensada como um 

lugar de ensino que pudesse colaborar com a mudança dessa situação, através de uma política 

de educação compensatória, suprindo carências culturais das crianças das classes menos 

favorecidas e preparando as mesmas para a alfabetização (KRAMER, 2003). 

Em 1994, o estado da Bahia participou de um encontro técnico nacional sobre 

formação de professoras/es de Educação Infantil, que resultou na publicação do documento 

“Por uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil”, tendo sido representado 

por Solange Leite Ribeiro, gerente de Educação Infantil da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, que apresentou um breve panorama sobre a Educação Infantil que tínhamos no 

estado à época; apesar desta participação pioneira, posso afirmar que, em 1996, quando iniciei 

meu trabalho docente, as considerações contidas neste documento sobre a formação das 

professoras de Educação Infantil e mesmo a discussão sobre concepções de Educação Infantil 

e infância não haviam ainda chegado às escolas particulares de Salvador, que atendiam grande 

parte da demanda desta faixa etária na cidade, já que nem o município nem o estado tinham 

consolidado uma política de atendimento à Educação Infantil. 

Deste modo, posso afirmar que minha vinda para São Paulo, ocorrida dentre outras 

coisas por conta do grande desejo de especialização e prosseguimento nos estudos 

acadêmicos, me fizeram ter contato com uma rede de Educação Infantil menos incipiente do 

que aquela onde comecei minha vida profissional. Em 2002, a Educação Infantil havia se 

tornado competência da Secretaria Municipal de Educação (SME), desvinculando-se 

Secretaria da Ação Social (SAS), como vinha sendo há aproximadamente 40 anos3 em São 

Paulo. Ainda em 2002, a vereadora Claudete Alves, assumindo a suplência da vereança no 

município, apresentou um projeto de lei (PL611/2002) que solicitava a mudança da 

                                                
2 Maiores informações, consultar: PATTO, Maria Helena Souza. Privação Escolar e educação pré-primária. 
Rio de Janeiro, José Olympio, 1973 e KRAMER, S. A política do pré-escolar no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 
1987. 
3  Segundo OLIVEIRA (2009), “historicamente, as creches foram ligadas aos órgãos de assistência social do 
município, que recebeu diferentes denominações por parte das Administrações municipais que se sucederam. No 
final dos anos sessenta, as creches paulistanas passaram a ser vinculadas à Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social (SEBEs) que acabara de ser criada. Em 1974, com o surgimento da Coordenadoria do Bem-Estar Social 
(COBEs), as creches se vincularam a essa coordenadoria. Depois, voltaram a se vincular à SEBEs e, finalmente, 
à Secretaria de Ação Social (SAS)” (OLIVEIRA, 2009, p. 25). 
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denominação de creche para Centro de Educação Infantil e da nomenclatura de Auxiliar de 

Desenvolvimento Infantil (ADI) para Professora de Desenvolvimento Infantil (PDI4) e o 

reconhecimento profissional das mulheres trabalhadoras destes espaços, através de uma 

política de valorização da formação, entre outras questões5.  Este projeto de lei transformou-se 

na Lei 13.573/2003 e com ela houve também a criação de quatro mil novos cargos de 

professoras de Educação Infantil. Neste mesmo ano cheguei à cidade, e um ano depois, houve 

a abertura de concurso público para o cargo e assim, tendo pleiteado vaga, pude efetivar-me 

em outubro de 2004 na rede municipal.  

É preciso que se diga que, apesar de na década de noventa, a Educação Infantil 

compreender o atendimento de crianças de zero a seis anos, a divisão existente entre os modos 

de concepção de educação nos centros de Educação Infantil (CEIs) e nas escolas municipais 

de Educação Infantil (EMEIs6) produziram modos de ser professora de crianças pequenas 

diferenciados na cidade de São Paulo. Para apresentarmos a profissional de Educação Infantil 

paulistana, precisamos dizer sobre qual lugar estamos falando, já que as políticas públicas são 

diferenciadas para cada equipamento escolar. Enquanto as crianças que antes eram atendidas 

nas creches mantidas pela Secretaria de Ação Social e hoje são atendidas pelos CEIS 

mantidos pela Secretaria de Educação tinham em seus quadros profissionais leigas desde o 

início de suas atividades, as crianças atendidas pelas EMEIs, desde seu surgimento, contavam 

com profissionais formadas em nível médio (consultar KISHIMOTO, 1999). Sendo assim, as 

identidades das professoras de “creche” e das professoras das EMEIs sempre foram marcadas 

por estas diferenciações, que se evidenciavam também no salário, jornada de trabalho, plano 

de carreira, entre outras coisas7. 

Posso afirmar que pouco sabia sobre estas questões quando decidi prestar o concurso. 

Não havia atinado que, ao iniciar minha vida profissional como professora de 

desenvolvimento infantil estava fazendo parte de um momento singular na história das 

                                                
4 A partir desta página, utilizarei as abreviações ADI(s) e PDI(s) para Auxiliar de Educação Infantil e Professora 
de Educação Infantil, respectivamente.  
5 Informações disponíveis no site do Sindicato de Educação Infantil (SEDIN): 
http://www.sedin.com.br/novo/index.php?id_pagina=108. Acesso em: 26.fev.2012. 
6 A partir desta página, utilizarei as abreviações CEIs e EMEIs para Centro de Educação Infantil e Escola 
Municipal de Educação Infantil, respectivamente.  
7 No dia 04 de janeiro de 2012, o decreto nº 52.89, da Secretaria de Educação paulistana criou os CEMEIs 
(Centros Municipais de Educação Infantil), uma reivindicação antiga dos sindicatos e dos organismos que lutam 
pela Educação Infantil. Em princípio, a ideia seria a universalização da Educação Infantil e a ampliação da 
demanda, abrindo vagas para crianças de zero a 05 anos nos dois espaços escolares, adequando a estrutura física, 
e não construindo mais um equipamento educativo, visando também atender os dispositivos da Emenda 
Constitucional nº. 59 de 11 de novembro de 2009, que torna obrigatória a matrícula a partir dos 04 anos. Essa 
situação é recente e, em análises futuras, discussões mais aprofundadas poderão ser feitas.    
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profissionais de educação da cidade de São Paulo e somente quando iniciei o trabalho pude 

perceber a nítida cisão entre as profissionais dos CEIs e das EMEIs, com relação à jornada de 

trabalho, reconhecimento e formação profissional, material didático, entre tantas outras 

coisas. Comecei o trabalho em outubro de 2004, permanecendo num CEI até 2008, quando 

num concurso de acesso8 tornei-me professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I9, 

indo trabalhar numa EMEI. Neste momento, pleiteando vaga para ingresso no mestrado da 

Universidade de São Paulo, já tinha em mente o que desejava estudar, a partir de minha 

experiência profissional em Educação Infantil. Este tema havia se tornado predileção entre 

meus estudos sobre mulher e educação, já que a história da luta por creches e ampliação do 

atendimento à pré-escola possuía uma vinculação com as lutas feministas ocidentais iniciadas 

no século vinte. Assim, meu interesse se voltou para tentar compreender quem eram as 

mulheres que atuavam neste nível de ensino, como haviam se tornado professoras e quais 

identidades estavam em jogo nas trajetórias de formação das mesmas. Deste modo, escolhi 

como direção para minhas investigações os estudos sobre as professoras de Educação Infantil, 

em específico, as professoras que trabalhavam nas escolas municipais de Educação Infantil de 

São Paulo. 

As relações feitas entre mulher e educação, até aquele momento, não haviam 

ganhado cor específica em meus estudos e julgo que isto tenha acontecido porque eu sempre 

estive imersa num mundo negro desde que nasci. Assim como Kunta Kinte – personagem de 

Alex Haley em seu livro Negras Raízes – nunca soube ser ele um negro até que tivesse ouvido 

como o chamavam os habitantes da cidade ao sul dos Estados Unidos para onde foi levado 

cativo, eu não compreendia como esta diferença deveria ser levada em consideração nos meus 

estudos de graduação; aos poucos, fui dando-me conta que quando falava nas mulheres de 

minha universidade, falava de mulheres negras, apesar de nunca ter utilizado tal expressão. 

Lembrei-me, então, que a mulher que havia sido reitora em grande parte de minha época de 

graduação era também negra, por sinal, a primeira mulher negra na reitoria de uma 

                                                
8 Segundo o Estatuto do Magistério Municipal de São Paulo, Lei 14.660, artigo 8, inciso 4, acesso “é a elevação 
do integrante da carreira do Magistério Municipal à classe superior da carreira, observada a habilitação 
profissional exigida para o cargo. 
9 O cargo de PDI havia sido extinto e dado lugar a uma outra nomenclatura, denominada Professora de Educação 
Infantil (PEI) pela lei 14.660/2008, englobando assim professoras de CEIs e EMEIs. Esta mesma lei mudou a 
nomenclatura das professoras de EMEI: de Professoras de Educação Infantil (PEI), passamos a ser chamadas de 
Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I; assim, as profissionais que atuavam em EMEIS podem 
deslocar-se das Escolas de Educação Infantil para Escolas de Ensino Fundamental I, que compreende a primeira 
à quarta série e vice-versa. Professoras de CEIS continuavam sendo chamadas de Professoras de Educação 
Infantil (PEI), dando continuidade a uma política de cisão entre os equipamentos que cuidam da Educação 
Infantil em São Paulo.  
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universidade pública no Brasil, mesmo sendo Salvador uma cidade com um considerável 

contingente de mulheres negras10. 

Dizendo isto, penso ser importante localizar minha história, dentro deste universo 

negro, relembrando que a escrita deste percurso revela meu compromisso e meu diálogo 

permanente com as histórias das pessoas11/pesquisadoras com quem me relacionei durante o 

trabalho de pesquisa. Assim como afirma Petronilha B. Gonçalves e Silva (2003a), entendo 

minha história de vida como parte do patrimônio cultural da comunidade a qual estou 

vinculada; assim como a ancestralidade que também me define, concebo a educação 

experenciada em minha trajetória como um tornar-se pessoa, uma tradução do “aprender a 

conduzir a própria vida” (GONÇALVES E SILVA: 2003a, p. 181).                                                                                                                                                                

Antonio Nóvoa (2006), em prefácio ao livro O conhecimento de Si, de autoria de 

Elizeu Clementino de Souza, afirma que escritos imbuídos de reflexões como estas guardam 

sua explicação no modo como o “entrelaçar de pessoas, de experiências, de situações e de 

afectos são postos ao serviço de um esforço de compreensão dos itinerários escolares e da 

formação de professores” (p. 8).                                                                                                                                                                                                         

Nasci em Itabuna, uma pequena cidade do sul da Bahia, mas não me lembro da cidade, 

já que moramos apenas um ano e meio lá. Passei toda a minha infância viajando com minha 

família pelo interior baiano e mineiro, acompanhando meu pai em seu trabalho missionário. 

Quando eu tinha oito anos, fomos morar definitivamente em Salvador, cidade onde moravam 

meus avós paternos e maternos e onde meu pai e minha mãe, depois de muitas andanças, cria 

ser possível “construir uma vida melhor”, já que meu pai havia abandonado a missão 

evangélica e não tínhamos família nessas cidades por onde havíamos passado. As lembranças 

que tenho de minha infância são recortadas por imagens de rodoviárias, ônibus, estradas, 

malas e novos/as amigos/as. Lembro-me de todas as cidades por onde passamos, mesmo que 

não saiba que as lembranças são de cidades diferentes. Recorro sempre à minha mãe, quando 

as lembranças aparecem, para pô-las em ordem; minha mãe sabe, até os dias de hoje, todas as 

datas e ordens das viagens feitas durante minha infância, todas as escolas onde estudei, todas 

                                                
10 Segundo dados do Censo 2010, o número de mulheres negras (pretas e pardas) na cidade de Salvador é de 

1.123.746 mulheres, o que corresponde a 79 %.  

11 O conceito de pessoa aqui utilizado encontra eco nos estudos sobre a filosofia nagô. Nestes escritos, entre 
muitas outras referências, encontramos como primordial a importância da memória (iye) ancestral e a memória 
da experiência adquirida caracterizando a noção de pessoa. Ver mais em LUZ, Marco Aurélio. O conceito de 
pessoa na filosofia nagô. In: Luz, Marco Aurélio. Do tronco ao Opa Exim: memória e dinâmica da tradição 
afro-brasileira. Rio de janeiro: Pallas, 2002.  
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aquelas histórias de infância que costumeiramente as mães tem para contar. Valorizando a 

oralidade, passamos horas rememorando cada lugar e pedaço de história, recontando-as todas, 

todas as vezes em que nos encontramos, acrescentando pontos antes esquecidos, enriquecendo 

as mesmas histórias, reinventando o passado. Temos pouquíssimas fotografias destes tempos, 

mas todas elas guardam uma história muito especial, que me falam sobre minha infância e o 

modo como fui criada. 

Passei a adolescência inteira em Salvador, cidade que se tornou o lugar de onde falo 

sobre mim, já que morei ali desde os oito até os dezessete anos. Esta cidade é uma referência 

para compreender minha história, apesar de hoje perceber que minhas referências também 

estão muito relacionadas com algumas cidades do interior do estado, cidades onde morei por 

alguns anos. Lembro-me que quando cheguei a Salvador com oito anos, achei tudo muito 

estranho e diferente de tudo o que estava acostumada; ela ainda parecia distante de mim, 

mesmo tendo ali morado quando tinha quatro anos, por alguns meses. Pouco a pouco, essa 

sensação foi desaparecendo para dar lugar a uma sensação de pertencimento à cidade, 

pertencimento este que sinto cada vez mais forte, agora que não vivo mais ali. Com dezessete 

anos, mudei-me para outra cidade do interior da Bahia, Serrinha, para estudar Pedagogia.  

Minha mãe julgava que seria bom estudar em Serrinha, porque a mãe de uma de suas 

colegas de trabalho era professora da Universidade; a proposta era que eu morasse com ela até 

concluir a graduação. Não tentei nenhum outro vestibular, apenas esse; hoje acredito que 

deveria ter tentado alguns outros e em outras universidades públicas, mas a inexperiência não 

me fez ver estas possibilidades, e digo mais: na época, minha irmã mais velha já tentava seu 

segundo vestibular para uma universidade na capital, sem sucesso. Essa experiência deu-me a 

impressão de que a universidade não era um lugar para nossa família e que talvez houvesse 

uma possibilidade se eu tentasse fora de Salvador, num vestibular com uma concorrência 

menor. 

Indo morar em Serrinha, inicialmente com a referida senhora e posteriormente em 

residência universitária e por fim em uma república, tive quatro anos e meio de experiências 

incríveis de formação, em sala de aula e na atuação dos movimentos estudantis e sociais. Tive 

a possibilidade de não trabalhar durante todo esse tempo, passando o dia inteiro na 

Universidade, aproveitando ao máximo meu período de graduação. Julgo que essa 

oportunidade foi única, visto que as condições materiais de minha família eram realmente 

escassas; nesta época, minha mãe separou-se de meu pai e tinha não apenas eu, mas também 
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minha irmã e meu irmão para sustentar. Minha mãe cuidava para que eu não trabalhasse, 

ajudando-me com tudo que tinha, e eu, por minha vez, fazia aqui e ali trabalhos sem vínculos, 

sempre ligados a área de educação.   

Como muitas pesquisas indicam, o número de negras e negros no estado da Bahia é 

de aproximadamente 78,8%12; este foi o lugar onde transitei durante a maior parte de minha 

vida. Não me lembro de, na infância e adolescência, ter tido amigas/os brancas/os, de ter 

percebido esta marca da diferença assim tão visível, já que estava imersa num contexto negro. 

Quando me mudei para Salvador com oito anos, lembro-me de algumas referências com 

relação à diferença de tratamento entre mim, minha irmã e minhas primas, que possuíam um 

cabelo muito claro, assim como a pele; ainda assim, a questão para mim estava muito mais 

ligada à condição social, visto que minha família era recém-chegada do interior e necessitava 

de ajuda, e, para mim, era apenas por isso que os outros familiares nos rejeitavam. Ser negra 

nesse contexto não era algo que precisava ser dito, mas uma afirmação naturalizada através 

das práticas culturais dos grupos aos quais sempre estive vinculada: não havia como escapar a 

essa condição, não havia como dizer não, ser negra simplesmente estava marcado em mim e 

em nossas práticas cotidianas, nos modos de fazer, ser, compreender o mundo. Naqueles 

momentos, infância e adolescência, não tinha ainda a compreensão de que lá fora, num mundo 

exterior ao meu, imprimiam às/aos negras/os uma condição de inferioridade e incompetência; 

acreditava que havia igualdade de oportunidade e de condições para todos/as, brancos/as e 

negros/as e acreditava ainda no esforço pessoal. 

Essas concepções foram sendo alteradas quando saí do meu lugar, de “minhas 

cidades”, para “tentar a vida” numa cidade do litoral de São Paulo. Definitivamente, esta 

mudança mexeu com todas as coisas que já estavam naturalizadas em mim, que em minha 

compreensão faziam parte de minha história e personalidade; tudo aquilo que antes parecia 

comum ganhou novos significados e novas experiências somaram-se às velhas, 

transformando-me, talvez, em quem sou agora. Não foi uma viagem planejada, nem desejada 

ou gestada por longos meses; a oportunidade surgiu, por conta de um relacionamento afetivo 

e, com o diploma de pedagoga na mão, decidi encarar o empreendimento. Nunca tinha 

pensado em São Paulo como um lugar de oportunidades, como talvez possa indicar a 

migração de muitos nordestinos para o estado – meu pai já havia viajado duas vezes para 

arrumar emprego, mas não havia conseguido nada em efetivo – até porque eu estava indo para 

                                                
12 Dados do PNAD/2006. 
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uma cidadezinha muito pequena, sem tantas oportunidades. Com o passar do tempo, vi-me 

indo morar na capital, meses depois de ter viajado para Itariri e também ter morado em 

Pariquera-Açú. Aqui chegando, a percepção das diferenças, que já me acompanhava nas 

outras cidades, começaram a acontecer de modo assistemático, mas com muita intensidade. 

Meu modo de falar, de vestir, andar, comer, sorrir, ouvir, sentir o mundo e as pessoas que ali 

conviviam eram, para mim, completamente diferentes de tudo aquilo que eu estava 

experimentando na nova cidade; o simples fato das pessoas sempre acreditarem que eu, 

recém-chegada de Salvador, estaria procurando serviço de faxineira ou doméstica me 

apontavam indícios de que as minhas marcas de origem, cor e gênero diziam algo, e que eu 

precisava compreender o que estava sendo dito. Minhas investigações começaram ali, e ainda 

não terminaram. 

Foi precisamente a partir deste momento que descobri muito sobre mim. “Descobri” 

que eu era nordestina e que era negra, que as pessoas já haviam me colocado num lugar 

específico na sociedade brasileira, do qual eu não conseguiria me descolar com facilidade, 

visto que mesmo “gente estudada”, como diz minha avó, julgava-me a partir desses 

referenciais. Um período bastante duro para mim, porque além de tudo eu estava 

desempregada. Havia algo no ar que dizia para mim que em São Paulo, se você não tem um 

emprego, você não é ninguém. Cada dia vivido na cidade fazia com que essa sensação 

aumentasse. Trabalhei durante alguns meses como auxiliar de costureira, junto com a senhora 

baiana que havia me acolhido. Depois, consegui um emprego como telefonista na área 

executiva de um banco enquanto esperava a chamada do concurso para professora de 

Educação Infantil. Quando fui convocada, as coisas começaram a ganhar outros contornos, 

mas eu já havia tido muitas experiências que me indicavam quais eram as minhas marcas, e 

quais delas eram as da diferença. 

Essas experiências não desapareceram quando comecei a trabalhar como professora. 

Agora, há uma tentativa sempre vigilante de minha parte de percebê-las mais que depressa, 

seja para denunciá-las, seja para desconstruir “verdades” produzidas pelos mais diversos 

veículos do preconceito e racismo presentes em nossa sociedade. Não é uma tarefa fácil, nem 

tarefa sempre vitoriosa. Há muita lágrima neste caminho, muito sangue também. Mas há 

sempre uma centelha de esperança em todas as coisas que fazemos para construirmos um 

lugar melhor para se viver, pensando em nossa descendência e em respeito aos nossos 

antepassados. 
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Trabalhando com Educação Infantil e chegando à universidade, acreditei ser possível 

transformar minhas inquietações pessoais, fruto das relações que mantenho com meus grupos 

de pertencimento racial, de gênero e origem em pesquisa. Como discorre Gonçalves e Silva 

(1987) em suas considerações sobre os motivos da realização de sua pesquisa de doutorado 

feita entre negros trabalhadores rurais do Limoeiro, reafirmo que meu desejo por estes temas 

“não adveio de simpatia ou solidariedade endereçada aos negros [...] mas de compromisso 

com todo o ser humano desprestigiado, desmoralizado por alguns, que assim o podem melhor 

dominar e disso tiram proveito” (grifo meu) (1987, p. XXVII). Sendo assim, passei a me 

perguntar por quais motivos, tendo passado por dois Centros de Educação Infantil e duas 

Escolas Municipais de Educação Infantil e encontrando-me com professoras de outras escolas 

em eventos e reuniões pedagógicas, estas profissionais – amarelas, brancas, indígenas ou 

negras – não eram também identificadas por suas diferenças raciais; além desta percepção, 

notava que, apesar de um grande número delas serem negras, esta questão também nunca 

esteve presente em reuniões e afins. Infortunadamente, esta impressão que me marcou nos 

quatro anos de trabalho em CEIs não pode ser comprovada estatisticamente, porque, mesmo 

tendo buscado pesquisas que informam as características raciais das professoras de Educação 

Infantil em CEIs na cidade de São Paulo, pouca informação há sobre as profissionais que 

atuam nas antigas creches, sejam porque elas não eram ainda vinculadas à educação ou 

porque as nomenclaturas utilizadas para elas (auxiliar, pajem, berçarista, entre outras) 

impediam uma análise mais acurada sobre esta categoria profissional (CERISARA, 2002). 

Em 1985, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou uma pesquisa 

realizada por Lúcia Elena Oliveira, Rosa Maria Porcaro e Tereza Cristina Nascimento Araújo 

Costa intitulada O lugar do negro na força de trabalho13, e neste material há a confirmação, 

ainda que num nível mais geral, de que as mulheres negras presentes no Magistério atuam em 

maior número na Educação Infantil, comparado aos outros níveis de ensino. 

Constatações muito semelhantes também foram alcançadas pela pesquisadora 

Waldete Tristão de Oliveira em sua dissertação Trajetória de mulheres negras na educação de 

crianças pequenas no distrito de Jaraguá em São Paulo: processos diferenciados de 

formação e de introdução no mercado de trabalho: 

 

                                                
13 OLIVEIRA, L. E.; PORCARO, R.M.; ARAÚJO COSTA, T. C.N. O lugar do negro na força de trabalho. 
IBGE. Rio de Janeiro, 1985. 
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(...) cada dia mais, surpreendia-me ao encontrar significativo número de 
mulheres negras atuando nesse tipo de instituição, diferentemente do que eu 
estava acostumada a ver e conviver desde o meu ingresso em Escolas de 
Educação Infantil. (OLIVEIRA, 2006, p. 26) 

 

 Também a pesquisadora Arlete dos Santos Oliveira comenta suas impressões com 

relação ao “número significativo de mulheres negras que trabalhavam nas creches” 

(OLIVEIRA: 2009 p. 22), em sua dissertação Mulheres negras e educadoras: de amas-de-

leite a professoras. Nesse mesmo caminho, há algum tempo, pesquisando na biblioteca da 

Faculdade de Educação da USP, deparei-me com um livro de textos escritos por estas 

profissionais de Educação na cidade de São Paulo, que contém em sua capa fotografias destas 

profissionais e que também fornecem pistas sobre estes dados; surpreendeu-me o número 

absoluto de professoras negras em todas as fotos (Figura 01). É possível perceber pelas 

fotografias, que as únicas professoras não negras, são as professoras formadoras (entre estas, é 

possível confirmar a presença de uma professora negra).  

 

Figura 01 – Capa do livro Programa ADI Magistério, 2004. 

Este livro foi organizado a partir das atividades de leitura e escrita realizadas no 

curso de formação em Nível Médio/Magistério das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil 

ocorrido em 2004, visando adequá-las à Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e ao Plano Nacional 

de Educação em vigência à época, pois elas possuíam apenas o Ensino Fundamental; segundo 

a legislação supracitada, as profissionais da Educação não poderiam mais prescindir de 
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formação especifica.  Estas fotografias são vestígios que merecem especial atenção, se 

desejamos contar a(s) história(s) da(s) mulher(es) que fizeram parte destes espaços de 

educação na cidade de São Paulo.   

Minhas indagações começaram nos CEIs, mas não pararam por ali. Indo trabalhar 

nas EMEIs, também encontrei mulheres negras professoras de Educação Infantil. 

Aparentemente em menor número que nas CEIs onde trabalhei, talvez por conta das 

exigências de escolaridade para serem admitidas, mas elas também podiam ser vistas ali. 

Quando digo aparentemente é porque também não encontramos pesquisas e divulgação de 

dados acerca da composição racial dos quadros do Magistério da cidade de São Paulo em seus 

variados níveis de ensino; urge que sejam feitos estudos mais acurados sobre este campo de 

estudo, de modo a preenchermos grandes lacunas sobre quem são as professoras de Educação 

Infantil da capital paulista, quais suas identidades e de que modo se veem e são vistas no 

espaço escolar.  

Seguindo essa trilha, julguei ser pertinente realizar uma breve pesquisa bibliográfica 

na área de estudo proposta, de modo a reunir trabalhos (teses e dissertações) que tenham 

como principal mote o registro sobre as professoras negras de Educação Infantil.  

 

Levantamento Bibliográfico: metodologia, implicações e análises. 

 

O levantamento bibliográfico aqui realizado, antes de tudo, colaborou para 

registrarmos de que modo vem sendo organizadas as pesquisas sobre a história da Educação 

Infantil, sobre formação de professoras e as professoras negras de Educação Infantil em 

algumas das principais universidades de determinadas regiões do país. Entendendo a 

Educação Infantil como um campo de conhecimento, e todo campo, como assinala Pierre 

Bourdieu (1983), como “uma certa estrutura de distribuição de uma certa espécie de capital” 

(p. 109), reconheço a importância de compreender de que maneiras as disputas dentro deste 

campo educacional tem organizado as produções acadêmicas e elaborado os discursos acerca 

destas temáticas.  

 A intenção é investigar de que modo o campo da Educação Infantil tem sido 

estudado nas últimas décadas nas universidades escolhidas; organizei um método de pesquisa 
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bibliográfica que pudesse dar conta de mapear as produções acadêmicas da área, através das 

técnicas de pesquisa que utilizam palavras-chave como mote para o encontro de trabalhos 

relevantes. Apesar de ser um método considerado simples, notei que as diferenças de 

nomenclatura e expressões nos diversos bancos de dados escolhidos dificultam a pesquisa. 

Desse modo, julgo que é necessário dizer que este levantamento é parcial, não tendo a 

pretensão de encontrar todas as teses e dissertações produzidas nos últimos trinta anos acerca 

dos temas apresentados. Entretanto, o que desejo deixar assinalado é a existência do campo da 

Educação Infantil, sua importância para a compreensão sobre a história da educação brasileira 

e sobre a educação como um todo. Mesmo que parcial e incompleto, o levantamento 

bibliográfico das teses e dissertações aqui feito pode demonstrar que esta área de 

conhecimento vem se constituindo como um lugar de significados, um modo de percepção de 

educação e de experiências de formação e trajetórias profissionais, com características 

específicas de produção de sentidos e história. 

Elegi algumas das principais universidades públicas brasileiras para realizar tal 

pesquisa, levando em conta as universidades situadas no estado de São Paulo, onde 

atualmente resido e estudo, e também universidades da Bahia, estado onde fiz a graduação. 

Além desses dois estados, julguei ser importante vincular uma universidade do estado do Rio 

de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro/ UFRJ), considerando a extensão dos 

trabalhos produzidos nestes programas de pós-graduação em Educação. As universidades 

escolhidas e seus respectivos programas de pós-graduação foram: 

 

Quadro 01 – Universidades escolhidas para o levantamento de produção bibliográfica e 
ano de criação do programa, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade/ Cidade, Estado  Faculdade/ Departamento – 
Programa 

Ano de criação do 
programa de pós-

graduação em 
Educação 

Universidade de São Paulo – 
USP/ São Paulo, São Paulo; 

Faculdade de Educação – FE/ 
Pós-Graduação em Educação. 

1971 

Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCAR/ São Carlos, 
São Paulo; 

Faculdade de Educação – 
Programa de Pós-Graduação. 

1975 

Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB/ Salvador, Bahia; 

Departamento de Educação/ Pós-
Graduação em Educação e 
Contemporaneidade – PPGEduc. 

2000 

Universidade Federal da Bahia – 
UFBA/ Salvador, Bahia; 

Faculdade de Educação/ 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação. 

1974 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ/ Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro; 

Faculdade de Educação/ 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação – PPGE. 

1972 
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 A partir das pesquisas realizadas nas bibliotecas digitais, e também 

presencialmente em algumas bibliotecas das referidas universidades, pude encontrar as teses e 

dissertações produzidas sobre Educação Infantil entre março de 1990 e dezembro de 2010. 

Este período foi definido por compreendermos que o termo Educação Infantil ganha força e se 

constitui em um campo de estudos, tal qual temos hoje, em fins da década de oitenta, com a 

promulgação da Constituição de 1988. Os documentos e produções acadêmicas anteriores a 

esta época se revezavam entre a utilização dos termos atendimento pré-escolar, educação pré-

escolar e também Educação Infantil, não havendo um consenso sobre o assunto, apesar da 

luta pelo reconhecimento e direito à Educação Infantil para todos/as já ser um discurso 

presente antes desta década.  

 No inciso II do artigo 211 da Constituição Brasileira, temos a redação que 

inaugura a expressão Educação Infantil em documento oficial: “os municípios atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil” (BRASIL, 1988, p. 156), 

congregando os temas relacionados a ela nas mais diversas áreas de conhecimento. Já na 

década de noventa, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

novos elementos sobre o que seriam os direitos da criança e os deveres da sociedade para com 

a infância foram constituídos no referido documento. Na década de dez, o que vimos foi uma 

paulatina sistematização das reivindicações de diversos organismos da sociedade civil 

brasileira das décadas anteriores, fazendo com que governos municipais e federais colocassem 

como uma de suas muitas prioridades o acesso de toda população à Educação Infantil. Esta 

pesquisa foi realizada nas bibliotecas relacionadas abaixo: 
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Quadro 02 – Universidades escolhidas para o levantamento de produção bibliográfica, suas 
bibliotecas digitais/físicas e sites 

Universidade Biblioteca digital – Base de 
Dados/ 

Biblioteca Física 

Site 

Universidade de São Paulo – 
USP, São Paulo, São Paulo/ 
Faculdade de Educação; 

Biblioteca Digital – Dedalus/ 
Biblioteca da Faculdade de 
Educação da USP 

www.usp.br/sibi 

Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCAR, São Carlos, 
São Paulo/Faculdade de 
Educação; 

Sistema de Publicação Eletrônica 
de Teses e Dissertações – Bco; 

www.bco.ufscar.br 

Universidade do Estado da Bahia 
– UNEB Salvador, Bahia/ 
Departamento de Educação;  

Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações – Pergamum/ 
Biblioteca Luís Henrique Dias 
Tavares; 

www.tede.uneb.br 

Universidade Federal da Bahia – 
UFBA, Salvador, Bahia/ 
Faculdade de Educação; 

Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações – Pergamum/ 
Biblioteca Anísio Teixeira; 

www.pergamum.bib.ufba.br 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro/ Faculdade de 
Educação; 

Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações – Base Minerva; 

www.minerva.ufrj.br 

 

Aqui defino mais precisamente, por conta da imensidão de temas abordados no campo 

da Educação Infantil, quais foram aqueles que mereceram mais atenção neste levantamento 

bibliográfico, por estarem vinculados às questões definidas como centrais em minha 

dissertação. Procedi à escolha de determinadas palavras-chave14 que pudessem me aproximar 

destas questões, para então fazer um trabalho mais minucioso, debruçando-me apenas sobre 

as teses e dissertações relacionadas diretamente com este trabalho. Deste modo, trabalhos que 

contenham vínculo com a Educação Infantil, mas tratem da arquitetura das escolas de 

Educação Infantil, da gestão escolar, das deficiências físicas das crianças que estudam em 

escolas de Educação Infantil, relação escola-família na Educação Infantil, entre outras 

questões, não aparecem aqui, pois não constituem o escopo deste trabalho. Faço esta ressalva 

para que não pareça que, se deixo de fora desta análise documental trabalhos sobre criança e 

infância é porque estes temas não são o centro do trabalho, apesar de constituírem aportes 

para a pesquisa como um todo; de modo mais preciso, aqui me ocupei muito mais do 

atendimento à criança – políticas públicas, história da Educação Infantil – e a figura da 

professora de Educação Infantil – formação profissional, histórias de vida, práticas 

                                                
14 A colaboração que obtive da bibliotecária Hildete Costa, da biblioteca Luís Henrique Dias Tavares, do 
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC/UNEB-BA, da bibliotecária 
Maria Auxiliadora Silva, da biblioteca Anísio Teixeira, FACED/UFBA, BA foi decisiva para a escolha das 
palavras-chave pertinentes ao trabalho e de Thiago Gaudêncio, bibliotecário da Biblioteca da Faculdade de 
Educação/USP. 
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pedagógicas. Convém ressaltar que trabalhos que foram realizados em escolas privadas de 

Educação Infantil também não entraram na análise; não entram nesta análise os trabalhos que 

abordam os centros de Educação Infantil e suas profissionais, muito embora as pesquisas 

focalizando profissionais negras de Educação Infantil que atuam com crianças de 0 a 3 anos 

também sejam escassas15. Decidi assim limitar a pesquisa ao campo da Educação Infantil que 

lida com crianças com idades de três a cinco anos e suas profissionais por entender que, sendo 

a condição para o ingresso nas EMEIs a formação inicial de nível Médio em Magistério, 

diferente das profissionais que atuam nos CEIs, há uma mudança substancial no modo como 

se estruturam as carreiras profissionais dentro do quadro do Magistério municipal e as 

representações que temos destas profissionais que, em tese, deveriam comungar dos mesmos 

direitos, já que os dois grupos são profissionais de Educação Infantil.   

Dito isso, elenco as palavras-chave: a) Educação Infantil, b) professoras negras de 

Educação Infantil, c) educação de crianças pequenas, d) educação pré-escolar, e) 

professores de Educação Infantil, f) formação de professores de Educação Infantil, h) 

história da Educação Infantil. Penso que é necessário apontar algumas dificuldades 

encontradas nos caminhos deste levantamento bibliográfico: meu desejo de pesquisar apenas 

os trabalhos que contivessem indicações relacionadas às professoras negras de Educação 

Infantil não poderia efetivar-se, já que esta expressão encontrou apenas duas dissertações em 

todo o conjunto de obras pesquisadas e, ainda assim, apenas uma delas tem sua pesquisa 

realizada numa escola municipal de Educação Infantil, sendo a outra uma análise das histórias 

de vida de professoras negras de Centros de Educação Infantil. Inicialmente, havia pensado 

em incluir história da educação de mulheres negras, mas como não obtive sucesso 

significativo na pesquisa com esta expressão nos primeiros bancos de dados pesquisados, 

descartei a hipótese.  

Segundo a bibliotecária Hildete Costa, da biblioteca Luís Henrique Dias Tavares, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC/UNEB-BA 

parte desta dificuldade reside no fato de que em alguns bancos de dados, teses e dissertações 

escritas sobre as professoras estão elencadas na palavra-chave professores; esta atitude 

revela em que modo se organizam nossas produções acadêmicas, sem levar em consideração 

singularidades de gênero; estas diferenças deveriam aparecer nestes momentos, visto que 

                                                
15 Durante a pesquisa bibliográfica, a única dissertação encontrada que aborda o trabalho destas mulheres é o de 
Arlete Souza Silva (op cit). 
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mudam radicalmente o modo como compreendemos o conhecimento produzido nestes 

escritos e como se relacionam no mundo. Tal conclusão também foi apontada por Amado & 

Rosemberg (1992) em artigo intitulado Mulheres na Escola, publicado pelos Cadernos de 

Pesquisa da Fundação Carlos Chagas (CP/FCC). Ali, as pesquisadoras atentaram para o fato 

de que a neutralidade do gênero nas pesquisas sobre o Magistério no Brasil produzia um 

corpus sobre formação de professores quando o que se estava realmente estudando era a 

formação das professoras, estas em maior número nas séries iniciais do ensino fundamental, 

mas nunca citadas levando em consideração o gênero a que pertenciam16.  

Apenas no banco de dados da Universidade de São Paulo (SIBI/USP) encontro, nas 

pesquisas realizadas com as palavras-chave professoras negras de Educação Infantil 

algumas referências de produções sobre o assunto, dissertações defendidas em 2009 e 2010. A 

ideia de que quando se escolhe falar sobre o professor de Educação Infantil pensa-se estar 

dando conta de falar sobre professores e professoras, sejam elas brancas ou negras, amarelas 

ou indígenas, sejam do centro ou da periferia é nefasta. Esta pretensa universalidade, que já 

não é matéria de nossos cursos de graduação em Pedagogia – a partir das concepções trazidas 

até o campo da educação pelos Estudos Culturais e o multiculturalismo – também não deve 

habitar o modus operandi de nossos catálogos, bibliografias, difusão e levantamento 

bibliográfico. Tais exemplos demonstram o quanto precisamos realizar trabalhos de pesquisa 

que levem em conta os saberes das mais variadas áreas de conhecimento, pois aliando a 

ciência da informação à educação, poderemos caminhar rumo a uma efetiva produção de 

conhecimento, global, transdisciplinar. 

  Importante ressaltar que em nenhuma das universidades pesquisadas, apesar do tema 

Educação Infantil aparecer de modo consistente nas pesquisas empreendidas, não há um 

programa de pós-graduação com uma linha de pesquisa específica sobre a questão, sendo esta 

abarcada pelas mais diversas linhas de pesquisa estruturadas pelos programas.  A 

Universidade Federal de São Carlos possui um grupo de pesquisa intitulado “Estudos sobre a 

criança, a infância e a Educação Infantil: política e práticas da diferença”, criado em 1998, 

ligado ao programa de Pós-Graduação em Educação. Na página dos Diretórios de Grupos de 

Pesquisa do Brasil17, há uma breve descrição dos trabalhos realizados pelo grupo até o 

momento:  

                                                
16 Para maiores informações, consultar também BRUSCHINI, Cristina e AMADO, Tina. Estudos sobre Mulher 
e Educação: algumas questões sobre o Magistério. Cadernos de Pesquisa, n° 64, p 4-13, fev. 1998.  
17 DIRETÓRIO DOS GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL. Disponível em: 
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“O grupo firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura de São Carlos objetivando a formulação de políticas públicas para a 
formação continuada de professores de educação infantil, a elaboração de 
propostas alternativas de gestão dos equipamentos de ensino, e propostas de 
avaliação de desempenho do trabalho desenvolvido com as crianças da rede 
municipal de educação infantil; realizou o primeiro encontro de educação 
infantil (1º Congresso de Educação Infantil) da região, o qual congregou 
professores da rede pública e particular de ensino, alunos de pós-graduação 
com pesquisa nesta área (...). Desenvolvimento de um projeto de pesquisa 
em políticas públicas com o objetivo de elaborar um diagnóstico da rede que 
foi selecionado pela FAPESP na linha de financiamento de políticas 
públicas, com financiamento durante 2 (dois) anos e meio, até outubro de 
2003. O grupo fez parte do Edital/Universal de 019/2004, com o projeto de 
pesquisa Imagens de Crianças e Infância [...]. O livro mais recente do grupo: 
Afirmando Diferenças: montando o quebra-cabeça da diversidade da escola, 
Editora Papirus, 2005 teve uma edição completa adquirida pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. O livro Trabalhando a diferença na 
Educação infantil, Editora Moderna, 2006, vem sendo adotado por algumas 
prefeituras do estado de São Paulo [...] ganhou uma licitação realizada pelo 
governo do Estado de São Paulo para a formação continuada de professores 
da rede pública na temática étnico-racial [...] organizou o encarte sociologia 
da criança e da infância publicado pela Revista Sociologia, Ciência & Vida 
em Junho de 2008, Editora Escala, Ano 2, número 17” (Diretório dos Grupos 
de Pesquisa no Brasil).  

 

Tendo explanado os principais pontos da metodologia de levantamento bibliográfico, 

indico aqui os trabalhos encontrados nas universidades pesquisadas. Para tanto, organizei as 

teses e dissertações em seções de palavras-chave, apresentando primeiro as dissertações e 

depois as teses, em ordem decrescente por ano de defesa e em ordem alfabética quando as 

mesmas tiverem sido defendidas no mesmo ano; agrupei os trabalhos de todas as 

universidades, estas discriminadas em subseções. Após esta apresentação, analisarei os 

conteúdos expressos nos trabalhos selecionados, a partir das palavras-chave escolhidas, 

relacionando os temas presentes.  

1.0. Educação Infantil 

 

 

1.1. Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em 

Educação/Universidade Federal da Bahia, UFBA; 

                                                                                                                                                   
<http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0335708AWD9ITQ> Acesso em: 26.jan.2012. 
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1. SOUZA, Edmacy Quirina de. A educação infantil e o currículo: um estudo sobre as 

concepções de currículo presentes nas práticas pedagógicas de professoras da 

pré-escola. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação da FACED/ UFBA. 

Salvador, 2009.  

2. LEMOS, Elson de Souza. Currículo e formação docente: uma análise da 

articulação dos saberes na prática pedagógica do professor da educação infantil. 

Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação da FACED/ UFBA. Salvador, 

2008. 

3. CARVALHO, Eronilda Maria Góis. Cuidado, relações de gênero e trabalho docente 

na educação infantil: Um estudo de professoras e professores da pré-escola 

pública. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação da FACED/ UFBA. Salvador, 

2007. 

4. RIBEIRO, Maria Isabel Souza. A interação no cotidiano da sala de aula como 

mediação do envolvimento/implicação dos alunos nas atividades curriculares: um 

estudo em educação infantil. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

da FACED/ UFBA. Salvador, 2001. 

 

 

1.2. Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR:  

5. ROCHA, Ana Cláudia. As ações na prefeitura municipal de Campinas frente à 

demandas por vaga na Educação Infantil (2001-2008). Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, 2009. 

6. SATO, Tamy Aline. Pesquisa-ação-participativa e a temática sócio-ambiental no 

processo de formação continuada de professoras da educação infantil. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, 2007.  

7. SOUZA, Carolina Rodrigues de. A ciência na Educação Infantil: uma análise a 

partir dos projetos e reflexões desenvolvidos por educadores infantis. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, 

2008. 
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8. MORAES, Letícia Alvarez Yamaguchi. O trabalho com projetos na educação 

infantil. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCAR, 2005. 

9. NONO, Maévi Anabel. Casos de ensino e professoras iniciantes. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de São Carlos, 2005. 

10.  ASSIS, Muriane Sirlene Silva. Representações de professores: elementos para 

refletir sobre a função da instituição escolar e da professora de educação infantil. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São 

Carlos, 2004.  

11.  OCTAVIANI, Maria Inês Crnkovic. As concepções de "educar" das profissionais 

de educação infantil: um ponto de partida para a formação continuada na 

perspectiva histórico-cultural. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de São Carlos, 2003.  

1.3 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade do Estado da Bahia, Biblioteca Luís Henrique Dias Tavares: 

12.  ARAÚJO, Ana Lúcia Soares da Conceição. A criança como sujeito de direito: as 

interfaces das instituições comunitárias nas políticas de Educação Infantil. 

Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade. Salvador, UNEB, 2007. 

13.  CORDEIRO, Karina de Oliveira Santos. Estudos sobre a Educação Infantil Pública 

no município de Teixeira de Freitas - BA. Programa de Pós-Graduação em Educação 

e Contemporaneidade. Salvador, Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, 

UNEB, Salvador, BA, 2007.  

14.  UZÊDA, Leomárcia Caffé de Oliveira. De babás de luxo a professoras: narrativas 

autobiográficas, formação e docência na educação infantil. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Educação, UNEB, Salvador, BA, 2007. 

1.4 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade de São Paulo, USP: 
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15.  DAVID, Rita de Cássia Ribeiro. Em busca da carta roubada: alguns aspectos 

relacionados ao mal-estar docente. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2010. 

16.  TELES, Carolina de Paula. Representações sociais sobre as crianças negras na 

educação infantil: mudanças e permanências a partir da prática pedagógica de 

uma professora. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 2010. 

17.  MELERO, Isabel Bello. Formação superior de professores em serviço: um estudo 

sobre o processo de certificação do Magistério no Brasil. Tese (Doutorado). 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2008. 

18.  CREPALDI, Roselene. Formação em contexto: a contribuição de grupos de 

pesquisa para o desenvolvimento profissional na educação infantil. Tese 

(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São 

Paulo, 2008. 

19.  FESTA, MEIRE. A (des) construção de um espaço e (re) construção de uma 

prática educativa: a jornada de uma professora de educação infantil num espaço 

reorganizado. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 2008. 

20.  SOEJIMA, Fátima Mitie. Educação e formação humana: uma discussão sobre o 

conceito de autonomia discente. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2008.  

21.  SILVEIRA, Adriana Ximenes Machado. Entre o trabalho da educadora e o da 

pesquisadora: o desenvolvimento de projetos artístico-estéticos na educação 

infantil. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 

Educação. São Paulo, 2006. 

22.  DIAS, Lucimar Rosa. No fio do horizonte: educadoras da primeira infância e o 

combate ao racismo.  Tese (Doutorado). USP. Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2007.  
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23.  BLECHER, Shelly. O espaço do movimento na educação infantil: discurso e 

prática docente. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 2005. 

24.  LOPES, Amanda Cristina Teagno. Registros de práticas: formação, memória e 

autoria – análise de registros no âmbito da educação infantil. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São 

Paulo, 2005.   

25.  SANTOS, Maria Walburga dos. Educadoras dos Parques Infantis em São Paulo: 

Aspectos da sua formação e prática entre os anos de 1935-1955. Dissertação 

(Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São 

Paulo, 2005. 

26.  BARROS, Marta Silene Ferreira. Formação continuada e prática pedagógica: um 

estudo das representações de professoras da educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental do município de Maringá-PR. Tese (Doutorado). Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2004. 

27.  MESOMO, Aliandra Cristina. Educação Infantil: indagando sobre práticas 

escolarizantes. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 2004. 

28.  GOMES, Marineide Oliveira. A identidade de educadoras de crianças pequenas: 

um caminho do ‘eu’ ao ‘nós’.  Tese (Doutorado). USP. Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2003. 

29.  SERRÃO, Célia Regina Batista. Atos, sombras e fatos: o programa Creche/Pré-

Escola, Secretaria do Menor (1987-1995). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2000. 

30.  NOVAIS, Gercina Santana. O corpo da aprendizagem: um estudo sobre 

representações de corpo de professores da pré-escola. Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 1995. 

31.  ALMEIDA, Ordália Alves de. Educação infantil: uma análise das políticas para a 

pré-escola. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 1994. 
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32.  KUHLMAN JR., Moyses. Educação pré-escolar no Brasil (1899-1922): exposições 

e congressos patrocinando a ‘assistência científica’.  Dissertação (Mestrado). 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 1990.  

Não encontrei nenhuma pesquisa, entre os oito registros indicados na Base Minerva 

(UFRJ), com a palavra-chave da Educação Infantil, que tivesse relação com este trabalho. A 

partir das demais palavras-chave, excluindo as teses e dissertações que já apareceram, poucos 

trabalhos puderam ser incorporados à listagem. Um exemplo são os trabalhos que aparecem 

com a palavra-chave professoras negras de Educação Infantil no banco de dados da 

Universidade de São Paulo (USP). Aqui, as duas ocorrências já haviam sido devidamente 

analisadas e apenas uma delas incluída nos trabalhos com a palavra-chave Educação Infantil, 

já que a outra versa sobre professoras negras, mas que trabalham em CEIs. Com relação à 

pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em que realizei o trabalho 

recorrendo às listas disponíveis em pastas na biblioteca do programa de pós-graduação, eu 

mesma relacionei os temas. Tendo visitado a biblioteca da Universidade Federal da Bahia, 

UFBA, não encontrei nenhum trabalho que não tivesse sido rastreado pela pesquisa virtual e 

devesse ser mencionado nestas listas. 

 

1.0 Educação de Crianças Pequenas 

 

 

1.1 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade de São Paulo, USP: 

33.  LOPES, Thaís Andrea Carvalho de Figueiredo. A política educacional e o direito 

das crianças à educação infantil em São Luís – Maranhão (1996-2006).  

Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 

Educação. São Paulo, 2009.  

 

1.2 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ: 
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34.  NUNES, Maria Fernanda Rezende. Educação Infantil no Rio de Janeiro: um 

estudo das estratégias municipais de atendimento. Tese (Doutorado em Educação) 

– Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

 

3.0. Formação de Professores na Educação Infantil 

 

 

3.1. Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade de São Paulo, USP: 

35.  PEREIRA, Juliana Abílio. A escrita das memórias no PEC: usos e sentidos 

atribuídos pelo professor orientador. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-

Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2010.  

36.  RIGOLDI, Márcia Simões. O Programa de Educação Continuada Formação 

Universitária (PEC) – Municípios e sua relação com alunos-professores da 

educação infantil. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2010.  

37.   ARAÚJO, Elaine Sampaio. Da formação e do formar-se: a atividade de 

aprendizagem docente em uma escola pública. Tese (Doutorado) Programa de Pós-

Graduação em Educação, Faculdade de Educação. São Paulo, 2003 

38.  SILVA, Maria Lucéia Ferreira. O professor entre o sonho e a frustração: a 

realidade possível. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Faculdade de Educação. São Paulo, 2003.   

3.2 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade do Estado da Bahia, UNEB;  

39.  MENDES, Flávia Oliveira dos Santos. Hieróglifos e Pergaminhos: Uma escuta do 

saber-fazer do professor da Educação Infantil. Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade. Salvador, Dissertação (Mestrado), 2009. Faculdade 

de Educação, UNEB, Salvador, BA. 
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3.3 Faculdade de Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação/ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ: 

40.  FERREIRA, Iria Guilherme. Concepção de criança pré-escolar e finalidades da 

pré-escola: estudo exploratório envolvendo professores de pré-escolas estaduais 

da cidade de Juiz de Fora (MG). Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1988. 

Além das bibliotecas digitais e bancos de dados pesquisados, recorri ao banco de 

teses da CAPES – neste banco de dados utilizei apenas a palavra chave professoras negras 

de Educação Infantil, ao livro Educação Infantil: Bibliografia Anotada, coordenado por 

Fúlvia Rosemberg, ao livro Bibliografia básica para relações étnico-raciais, organizado por 

Francisco Lopes Aguiar, Claudia Miranda e Maria Clara di Pierro e também ao compêndio 

organizado por Beatriz Battaglia intitulado Teses e Dissertações defendidas na FEUSP: 1967 

a 1998. Também me vali dos encontros e congressos de que participei, da consulta às 

referências bibliográficas de livros sobre temáticas relacionadas, para descobrir produções 

sobre o assunto. Abaixo, descrevo as teses e dissertações encontradas: 

41.  TELES, Irene da Glória de Souza. Do comunitário ao público: considerações sobre 

a luta das classes populares pela pré-escola pública no Município do Rio de 

Janeiro. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal 

Fluminense, 1993. 

42.  SILVA, Vera Lúcia Neri. Os estereótipos racistas nas falas e gestos de educadoras 

infantis. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal 

Fluminense, 2002. 

43.  DIAS, Marina Celia Moraes. Saberes essenciais ao educador da primeira infância: 

uma reflexão na perspectiva de seus protagonistas. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, 1997. 

44.  WAJSCOP, Gisela. Concepções de brincar entre profissionais de educação 

infantil: implicações para a prática institucional. (Tese) Doutorado. Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, 1996.  
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45.  GARCIA, Eliane de Oliveira. O Ministério da Educação e do Desporto e a politica 

nacional de educação infantil no Brasil (1993-1996). Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 1998. 

46.  CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismos, 

preconceitos e discriminação na educação infantil. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 199818.  

Toda esta investigação resultou no encontro de quarenta e seis trabalhos, mas, o 

número de trabalhos que tratam de professoras negras de Educação Infantil é bastante 

escasso. Entendendo a ausência como um evento que diz muito sobre o modo em que 

produzimos nossos trabalhos acadêmicos, listo abaixo algumas dissertações e teses que tratam 

sobre mulheres negras professoras, estas não apenas atuantes nos espaços da Educação 

Infantil. Realizando esta pesquisa em todos os bancos de pesquisa mencionados, levando em 

conta apenas a expressão professoras negras em todos os níveis de ensino, posso incluir: 

 

47. GOMES, Nilma Lino. A trajetória escolar de professoras negras e sua incidência 

na construção da identidade racial: um estudo de caso em uma escola municipal 

de Belo Horizonte. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1994.  

48. SANTOS, Gláucia Romualdo dos. Mulher não-branca e Magistério primário: uma 

versão em preto e branco da professorinha de azul e branco. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte. 2000.  

49.  PEREIRA, Isabelle Sanches. Identidade de raça-gênero na formação docente: 

Histórias de vida de Professoras nos Cenários Familiares. 2006. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2006. 

50. SANTOS, Luciana Nascimento dos. Mulher negra professora: Entre a crisálida e a 

flor. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade. Salvador, UNEB, 2008. 

                                                
18 Esta tese, apesar de estar cadastrada no banco de dados (Dedalus) da Faculdade de Educação da USP, não 
aparece quando insiro as palavras-chave educação infantil, educação de crianças pequenas ou educação pré-
escolar.  
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51.  SILVA, Claudilene Maria. Professoras Negras: construindo identidades e práticas 

de enfrentamento do racismo no espaço escolar. Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Pernambuco, 2009.  

52. OLIVEIRA, Arlete dos Santos. Mulheres negras e educadoras: de amas-de-leite a 

professoras. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009. 

 

Sabendo que o número de mulheres negras é consideravelmente maior na Educação 

Infantil do que em outros níveis de ensino19, meu questionamento é: porque temos menos 

produções acadêmicas sobre estas mulheres negras do que outras? Quais são os interesses em 

jogo para que os estudos sobre mulher negra professora encontrem maior espaço em espaços 

onde efetivamente estamos em menor número?  Essas perguntas demonstram que existem 

correlação de outras categorias de análise (e poder) em jogo, como por exemplo, questões 

como classe e origem. De algum modo, falar sobre a mulher negra professora das turmas de 

Educação Infantil pode ser inédito nos estudos acadêmicos, mas seguramente não é um lugar 

onde elas se encontram há pouco tempo, como talvez seja o caso das professoras negras que 

estão adentrando nas universidades brasileiras: é justamente aqui que começa a inquietação 

pelo tema e o que me motiva a fazer perguntas sobre questões como raça, classe, origem e 

poder, numa perspectiva crítica trazida até nós pelos estudos feministas negros, que já algum 

tempo advogam que devemos ter a compreensão de que as mulheres negras não podem ser 

vistas a partir de apenas uma ótica (SUDBURY, 2003; CARNEIRO, 2011). 

Algumas outras obras guardam relação com este trabalho, como é o caso da 

dissertação de Carolina Teles (2010) e de Vera Lúcia Neri (2002), que lidam com as relações 

raciais entre professoras e crianças; mas, nestes trabalhos, a intenção primeira não é 

compreender tal relação a partir da pertença racial das professoras. Todas estas dissertações 

abordam aspectos importantes, mas não abordam diretamente a discussão que desejo aqui 

introduzir, que seria mais especificamente sobre a professora negra de Educação Infantil que 

atuam nas EMEIS municipais, suas trajetórias profissionais e relatos de vida. Outras 

dissertações, que estudam os Centros de Educação Infantil – estas não listadas aqui, mas 

também anotadas e pesquisadas – também tratam das relações raciais dentro deste espaço 

                                                
19 Para maiores informações, consultar a já citada pesquisa O lugar do negro na força de trabalho (p.29); boa 
parte dos dados obtidos nesta pesquisa sobre o Magistério serviu de subsidio para as análises feitas por Moema 
de Poli Teixeira no primeiro capítulo do livro Cor e Magistério, este organizado por Iolanda de Oliveira e 
editado pela editora da Universidade Federal Fluminense em 2006.    
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escolar, mas, novamente, a discussão inicial não se centra na figura da professora negra. Este 

longo trabalho com as teses e dissertações ajudou-me a compreender que precisamos com 

urgência registrarmos as histórias de mulheres negras que, a despeito do racismo e 

discriminação presentes em nosso país, conseguem formar-se e posteriormente trabalhar na 

área educacional.   

Apesar do pouco número de obras sobre a temática pesquisada, a opção por realizar 

levantamento bibliográfico a partir das teses e dissertações deu-se também porque os livros 

que versam sobre Educação Infantil não possuem uma tradição em discutir aspectos 

relacionados à temática de raça; aqui e ali, encontramos uns poucos livros que tratam sobre a 

diversidade na Educação Infantil20, quase sempre preocupados com as proposições 

metodológicas de como ensinar numa perspectiva multiculturalista, mas sem uma análise 

mais aprofundada sobre quem são os grupos raciais que compõem o quadro das profissionais 

de Educação Infantil. Ainda incipientes são também os estudos sobre criança negra, matéria 

de artigo produzido por Anete Abramowicz, Fabiane de Oliveira e Tatiane Cosentino 

denominado A criança negra, uma criança e negra21. Uso estes exemplos para confirmar algo 

que foi possível perceber nas buscas empreendidas para encontrar estas professoras: urge a 

intensificação e um aprofundamento sobre estes temas, que se encontram na base da 

compreensão de quem são as pessoas que fazem a educação neste país. Precisamos nomeá-las, 

conhecê-las, ouvi-las, buscando encontrar os modos pelos quais poderemos constituir um 

campo de pesquisa fértil, respeitando as singularidades dos grupos, trazendo-os para dentro do 

debate educacional, com suas experiências de vida, de profissão, suas impressões sobre o 

fazer pedagógico, com suas propostas de mudança. Sem esta escuta sensível, é provável que 

continuemos – pesquisadores/as, instituições de educação e pesquisa – distantes do cotidiano 

da escola e das práticas que envolvem as professoras.  

Tomo como importante referencial em meus estudos, a tese desenvolvida por Lucimar 

Rosa Dias no ano de 2007, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) 

intitulada No fio do horizonte: educadoras da primeira infância e o combate ao racismo, por 

ser o único material que toca essencialmente no ponto discutido neste trabalho: a educadora 

negra de crianças pequenas. Rosa fez um estudo sobre como as professoras de crianças 
                                                
20 Sem a pretensão de esgotar o assunto, trago como exemplos os livros: ABRAMOWICZ. Anete. Trabalhando 
a diferença na educação infantil. São Paulo: Moderna, 2006 e ABRAMOWICZ. Anete, BARBOSA, Lúcia 
Maria e SILVÉRIO, Valter (Orgs.). Educação como prática da diferença. Campinas: Armazém do Ipê, 2006. 
21 ABRAMOWICZ, Anete; COSENTINO, Tatiane & OLIVEIRA, Fabiane. A criança negra, uma criança e 
negra. In: Educação e raça: Perspectivas políticas, pedagógicas e estéticas. ABRAMOWCZ, Anete; GOMES, 
Nilma Lino. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 
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pequenas apropriaram-se dos conhecimentos adquiridos em cursos de formação de 

professoras que tinham como tema a educação para as relações raciais. Os cursos de formação 

pesquisados por ela foram ministrados por duas secretarias de educação brasileiras, a saber, a 

Secretaria Municipal de Campinas (SP) e a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso 

do Sul. Analisando os cursos e também a gestão das Secretarias e chegando até as professoras, 

Lucimar afirma: 

 

[...] constata-se que a maioria delas, após a participação nessas formações, 
tornam-se menos tolerantes com qualquer tipo de discriminação, constroem 
metodologias, interferem na proposta curricular, influenciam na formulação 
dos projetos pedagógicos de suas instituições, produzem material didático-
pedagógico e sentem-se fortalecidas para desenvolverem atividades de 
caráter anti-racista com as crianças pequenas colaborando na colaborando 
na construção de uma sociedade sem discriminações (ROSA, 2007) 
 

 

Gloria Ladson-Billings (2004), em pesquisa com professoras que atuavam em 

comunidades afro-americanas em Pinewood (nome fictício), uma cidade do norte da 

Califórnia confirma a importância de professoras, brancas ou negras, perceberem como as 

diferenças – de gênero, de origem, mas sobretudo de raça – alteram significativamente no 

modo como vemos as crianças, como preparamos nossas aulas, enfim, no modo como somos 

professoras. Ora, mas se nossas professoras desconhecem a importância de saber quem são 

como pessoas para o exercício da profissão docente e nós, em nossos estudos sobre docência, 

também ignoramos este fator para nossas análises, como construir uma educação que consiga 

alcançar nossas crianças? Se aqui persigo a intenção de investigar professoras negras de 

Educação Infantil é tão somente pela convicção de que, estando estas profissionais dentro das 

escolas, convivendo com as crianças, fazendo um trabalho pedagógico, precisamos descobri-

las, para, nesta revelação, aprendermos um pouco mais sobre como podemos melhorar nossas 

práticas pedagógicas, a gestão escolar e a relação entre escolas e universidades. Além de todas 

essas considerações possíveis de serem feitas com relação ao modo como procedemos nossas 

pesquisas em Educação, é importante lembrarmo-nos que, o ser humano é um ser de cultura, 

fincado num determinado tempo e espaço e possui uma corporeidade específica. Assim, 

precisamos refletir estas singularidades em nossas investigações, e aqui mais especificamente 

“práticas e valores próprios das experiências históricas passadas e contemporâneas dos 

descendentes de africanos” (GONÇALVES E SILVA: 2003b, p. 49). Se entendo a educação 

como um fazer humano constituído de sentidos, e desejo descobrir de que modos “as raízes 

africanas do jeito de ser, viver e pensar” (p. 184) estão presentes nos modos de educar-se e 
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educar as outras pessoas, necessito também ir além deste modo de fazer ciência que 

conhecemos, descolonizando-a e introduzindo aí elementos de base africana, que se erigem a 

partir de outras concepções de mundo e sociedade.  

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva questiona: 

 

Qual, então, a importância da igualdade racial para a produção de 
conhecimento? Se a diversidade étnico-racial e a pluralidade das formas de 
viver e pensar a vida, o mundo, as relações entre as pessoas, entre elas e o 
ambiente em que vivem, está tornando-se realmente central nas 
preocupações e objetivos da universidade, há que se buscar e/ou criar teorias 
que ajudem a abordar perspectivas distintas, que permitam fazer a crítica 
daqueles que desconsideram ou eliminam as diferenças (GONÇALVES E 
SILVA, 2003b, p. 50). 
 

Algumas dissertações escolhidas versam sobre a professora negra universitária, que 

representa um pequeno número de mulheres presentes hoje nas academias brasileiras; suas 

histórias são confirmações para o quadro de desigualdades que assola nosso país e que relega 

a mulher negra a trabalhos vistos como subalternos e inferiorizados22. Esta pesquisa insere-se 

nessa busca incessante por registrar outras vozes, vozes estas sempre presentes, mas pouco 

valorizadas nos estudos acerca da profissão docente. Em sendo notório que o número de 

mulheres na Educação Infantil – por conta de fatores relacionados à classe e oportunidades 

sociais de ascensão – é muito maior do que aquelas que se encontram atuando em 

universidades, a intenção é alcançar estas histórias, pois representam a maior parte da 

população feminina negra em nosso país. Assim como para as mulheres que se encontram 

hoje nas universidades ocupando cargo de professoras, entendo que também para a mulher 

negra presente nas turmas de Educação Infantil, formar-se em nível médio contém um 

significado similar, por se tratar de algo que muitas vezes não foi conseguido por diversas 

gerações de suas famílias. Este dado – formar-se em nível médio – para estas mulheres, não é 

considerado a metade do caminho, mas o fim da etapa de uma história marcada por 

concessões, lutas, entraves, perdas, entre outras coisas. Se desejamos contar estas histórias 

respeitando suas subjetividades, é preciso olhar desde dentro, como nos ensina Santos (2002). 

É preciso não olhar estas realidades com definições pré-concebidas sobre educação, formação 

e valorização profissional. Necessário é a compreensão profunda dos significados e sentidos 

                                                
22 Segundo Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) divulgada em março de 2010, no ano de 2009 o número 
de mulheres negras estava sobrerrepresentado na categoria de serviços domésticos pois apesar de serem 34,2% a 
porcentagem de mulheres negras ocupadas na região metropolitana de São Paulo (RMSP), nesta categoria a 
porcentagem é de 50,6%  (Boletim PED/SEADE/DIEESE, mar.2010). 
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atribuídos por estas professoras ao seu trabalho pedagógico, para assim, talvez, conseguirmos 

escrever uma historia próxima daquilo que elas dizem, sentem, pensam, fazem, enfim, vivem.  

A expressão Histórias de Ébano é, assim, aquela que mais se aproxima do contexto 

deste trabalho, visto que, sendo ébano23 uma palavra que remete a uma das muitas 

representações da resistência cultural na Diáspora negra, pode ser utilizada para traduzir os 

olhares e sentidos destas mulheres, situando-as cultural e historicamente na sociedade atual. 

Enfim, após o trabalho exaustivo com os materiais que a mim chegaram e a participação em 

diversos eventos pelo Brasil sobre formação de professoras, relações raciais e Educação, uma 

questão veio à tona e gostaria de registrar a resposta, pois ela reflete as minhas escolhas, 

pesquisadora implicada no trabalho investigativo. Perguntaram-me algumas vezes sobre as 

professoras brancas encontradas na pesquisa e não estudadas com mais afinco no decorrer das 

investigações. São bastante pertinentes os trabalhos que realizam quadros comparativos entre 

a situação das mulheres brancas e negras nas mais diversas área de trabalho e sociedade, bem 

como a discussão intensa sobre a branquitude que vem sendo cada vez mais debatida por 

diversos/as estudiosos/as da área (ALVES, 2010; BENTO, 2002a, 2002b; bell hooks, 1989) 

porém, desde o início, tive a certeza que esse não era o caminho que iria seguir nesta escrita. 

As comparações entre grupos podem ser bastante perigosas quando o que se quer evidenciar 

são as dimensões subjetivas, as pessoas envolvidas e suas singularidades, já que em certo 

sentido, a ideia de comparação remete às ideias de hierarquização e classificação.   

Nos capítulos desta dissertação, darei continuidade ao trabalho investigativo a partir da 

proposição das questões abaixo elencadas:  

Capítulo I: Quem são as professoras de Educação Infantil da(s) periferia(s) da zona 

sul paulista?  

Aqui, a intenção é trazer para o centro do debate as professoras negras encontradas na 

pesquisa empírica realizada em trinta escolas de uma das treze diretorias de Educação da 

cidade de São Paulo, registrando também de que modo foram construídas as etapas desta que 

chamo de primeira fase da pesquisa, iniciada a partir da entrega dos questionários nas escolas 

e das análises dos dados obtidos nas perguntas fechadas e numa pergunta aberta – Como você 

                                                
23 Conforme já citado, segundo LOPES (2004), ébano é “madeira de cor quase preta fornecida por duas espécies 
de árvore de mesmo nome, da família das ebenáceas. Sua cor e sua resistência fizeram dela um símbolo do povo 
negro, na África e na Diáspora”. (p. 248) 
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se tornou professora de Educação Infantil? –, cujas respostas fizeram-me chegar à segunda 

fase da pesquisa.  

Este capítulo relata as minúcias do trabalho investigativo com os questionários, 

utilizando uma perspectiva contida na expressão da porteira para dentro e desta para fora, 

cunhada por Narcimária Luz (1998) e que orientou todo o trabalho metodológico. As leituras 

dos gráficos buscaram aproximar as pessoas das análises e não produzir um material isento de 

subjetividade, apresentando o grupo investigado a partir dos resultados obtidos a partir das 

respostas.    

Capítulo II: Percursos biográficos e de formação: histórias negras.  

Neste capítulo, apresento a metodologia da história de vida utilizada para analisar as 

histórias ouvidas por meio da entrevista narrativa das professoras negras escolhidas para a 

segunda fase do trabalho investigativo. Nesta dissertação, vali-me dos estudos de Marie-

Christine Josso (2008, 2010) e Cynthia Sousa (1993, 1997) para aprofundar questões relativas 

às biografias educativas e as histórias de vida em formação a partir de uma análise da 

oralidade presente no relato biográfico, realizando conexões com saberes vinculados a 

cosmovisão africana do conhecimento.  

Apresento estas oito mulheres e inicio o diálogo com o material produzido a partir dos 

encontros com as mesmas, apoiando-me também nos escritos de Maria Nilza da Silva (2006), 

Eliane Cavalleiro (2003), Elizeu Clementino (2008), Boaventura Souza Santos (1987), entre 

outros/as. As falas das professoras negras também trouxeram elementos para reflexão sobre o 

material pesquisado, abandonando um posicionamento prévio que invariavelmente conduz a 

ideia de que uma pesquisa é feita pelo/a pesquisador/a para o/a pesquisado/a e seguindo na 

direção de uma pesquisa que se faz com as pessoas envolvidas. Apoiando-me nas análises de 

Leonor Arfuch sobre entrevista dialógica (1995, 2010), descrevo os procedimentos com as 

entrevistas, bem como os acertos e erros deste momento no trabalho investigativo. 

Para contextualizar historicamente os relatos das professoras, pensei que seria valioso 

registrar aqui os caminhos percorridos pela população negra para permanecer na escola desde 

o século XX até os dias atuais. Apesar de ser uma área carente de estudos mais aprofundados, 

acredito que falar sobre a história da educação dos/as negros/as seja uma forma de colaborar 

com o registro das outras histórias da Educação brasileira, abrindo um maior espaço para 

reflexão sobre os temas. As contribuições de Marcus Vinicius Fonseca (2007), os livros 

organizados por Jeruse Romão (2005) e Maria Lúcia Rodrigues Müller (2006) e parte da 

pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas intitulada Diagnóstico sobre a situação de 
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negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo (1987) foram utilizadas, entre outros artigos 

encontrados em coletâneas de textos sobre história da educação.  

 

Capítulo III: Ser mulher, ser negra, ser professora. 

Neste momento, detenho-me mais demoradamente sobre os modos de ser mulher, 

negra e professora apresentados pelas professoras entrevistadas, analisando de que modo estas 

identidades aparecem nas falas por elas produzidas. Os temas salientados neste capitulo 

buscam discutir questões como racismo, gênero, afetividade, subjetividades e o trabalho 

pedagógico. Esses temas apareceram nas entrevistas e podem ser discutidos a partir do 

diálogo com os trabalhos produzidos por Gloria Ladson-Billings (2002, 2004), Petronilha B. 

Gonçalves e Silva (1987, 1998, 2003, 2006), Nilma Lino Gomes (1995), Sueli Carneiro 

(2011), Neusa Santos (1983), Frantz Fanon (2008) entre outras. Neste capítulo, as relações 

feitas são com outras ciências do humano que não a história, mas a sociologia, a antropologia 

e a psicologia, na perspectiva elaborada por Marie-Crhistine Josso.  

 

Capítulo IV: Redesenhando o Magistério a partir da história de vida de professoras 

negras. 

O quarto capítulo traz algumas considerações sobre o conhecimento produzido a partir 

do trabalho investigativo, propondo novos olhares acerca do Magistério feminino e seus 

possíveis significados para as mulheres negras na atualidade; aponta também a importância da 

oralidade como um lugar de resistência nas trajetórias das entrevistadas, além de lançar um 

olhar sobre a Educação Infantil e as possibilidades de reflexão acerca do cuidar e educar numa 

perspectiva afro-brasileira e africana.  

Em anexo à dissertação, constam os materiais que deram suporte ao trabalho empírico, 

como documentos de apresentação da pesquisa, solicitação, questionários, entre outros. Há 

também um cd-rom com todas as entrevistas transcritas e em áudio, excetuando-se aquelas 

que as professoras não liberaram para serem disponibilizadas.  
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Crise 
 
 

Sou toda crise 
Sou crise de angústia fechada, absorta, 

Sou o embaraço do tempo, inconstante de tempo. 
Sou cheia e oca, 

Original e reprise. 
 

Sou toda, inteira crise. 
Sou o eco do riso rasgado, atirado, 

Lançado no espaço pelo medo do choro. 
Sou presente do futuro, 

Sou areia e muro. 
Sou o próprio desafinar de uma música em coro. 

 
Sou toda, completa crise, 

Arranjo e desarranjo de uma mesa. 
Sou lápide, rumo, desvio. 

Posso ser um horizonte aberto, 
Nu, incerto, frio. 

 
sou a rotação dos sentidos, 

a translação de imagens, 
Sou a brisa dos ouvidos, dos ecos, 

Materia de bonecos. 
Acho que vim para passar, 

E fiquei na passagem. 
 

É, sou crise. 
A crise da visão dos cegos, 

A esfinge do meu próprio ego. 
Sou o sossego da crise de fera. 

Sou, 
Fui, 

Sei e aceito ser, 
Porque antes de nascer, já era. 

 
(Geni Guimarães, 1979) 
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– CAPÍTULO I -  

 

 

Quem são as professoras de Educação Infantil da(s) periferia(s) da zona sul 

paulista? 

 

 
“Talvez a ideia dele [pai], ele ia me dar uma educação melhor para eu poder 
ensinar para os meus irmãos, por que eu era a mais velha e eles não tinham 

um estudo [...]” (Candolina, 40 anos, negra) 
 
 

  

Iniciei pesquisa de campo ensejando investigar se as minhas observações 

assistemáticas, feitas no cotidiano das escolas em que trabalhei, acerca da pertença racial das 

professoras, poderiam dar pistas sobre quem eram as professoras de Educação Infantil. Como 

professora de Educação Infantil, trabalhei em diversas escolas e em zonas diferentes da 

cidade, e tive um primeiro contato com o modo em que estão configuradas estes espaços, 

sendo de grande relevância este conhecimento para as decisões tomadas ao longo da pesquisa 

empírica; a partir da apropriação da cidade através do trabalho na rede municipal de ensino, 

pude fazer constatações de dentro das estruturas destas instituições, algo que mudou 

substancialmente o olhar empreendido durante todo o trabalho investigativo.  

Segundo dados do portal da Secretaria de Educação do município, o número de 

professoras de Educação Infantil que atuam na rede no mês de novembro de 2011 é de 

23.94224; aí estão incluídas as professoras que trabalham também nos Centros de Educação 

Infantil25, o que faz com que não saibamos quantas profissionais atuam apenas nas EMEIs. Há 

                                                
24 Dados extraídos do site da Prefeitura de São Paulo, disponível em: 
http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000. Acesso 
em: 26.fev.2012.  
25 No cd-rom que acompanha este trabalho, mapa detalhado das EMEIS de toda a cidade.  
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466 escolas municipais de Educação Infantil em toda a cidade de São Paulo, com variados 

tamanhos, abrigando diferentes números de professoras. Sabendo destas informações e 

sabendo também o que desejava estudar, restava assim organizar um método para como 

realizar tal ação, já que investigar toda a rede municipal de Educação Infantil da cidade seria 

inviável numa pesquisa de mestrado. A partir de agora, apresento então as escolhas realizadas 

a partir destas primeiras constatações. 

 

 

1.0 Os caminhos e as escolhas: intersecções entre mulher, raça e Educação Infantil.  

 

 

 

Atualmente, no município de São Paulo, a nomenclatura professora de Educação 

Infantil é utilizada para referir-se a mulheres e homens que atuam em espaços escolares 

distintos – os centros de Educação Infantil e as escolas municipais de Educação Infantil – e 

atendem grupos de crianças com idades diferenciadas – de um a três anos e onze meses e de 

quatro a cinco anos e onze meses –, respectivamente. De certo modo, esta abrangência cria 

certa dificuldade no que diz respeito à construção de identidades profissionais que dialoguem 

com as especificidades dos espaços e tempos construídos nestes lugares. Mas é preciso 

compreender que, esta definição que hoje pode parecer abrangente, em realidade, tem uma 

história vinculada às lutas travadas por grupos da sociedade civil nas décadas de oitenta e 

noventa, que reivindicavam a profissionalização das atividades exercidas nestes espaços 

escolares. Definir quem eram as professoras de Educação Infantil era um modo de congregar 

o grande número de nomenclaturas utilizadas para se referir às pessoas que trabalhavam com 

crianças pequenas – berçarista, pajem, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, “crecheira”, 

entre outras –, já que a indefinição dificultava a pesquisa e análise de dados sobre a profissão 

e sobre o campo da Educação Infantil como um todo.  

Esta perspectiva também se alicerça na ideia de que o trabalho com crianças 

pequenas deve ser cada vez mais integrado, ainda que oferecido em instâncias diferenciadas. 

Sendo assim, a referida profissão deve garantir a mesma jornada de trabalho, plano de 

carreira, reconhecimento profissional e formação inicial, além de objetivos e atividades 
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pedagógicas em conjunto e/ou relacionadas, para o fortalecimento das identidades e para a 

construção de uma política de Educação Infantil integrada. A escolha desta nomenclatura não 

é neutra nem aleatória, mas política: é a partir da construção da identidade de professora de 

Educação Infantil que também poderemos constituir um lugar de onde será possível falar 

sobre a profissão docente, sobre a história da Educação Infantil e, assim, estimular o debate 

sobre a infância no Brasil, entre outros temas. 

 O que me parece correto afirmar é que, apesar de toda esta luta estar sendo travada há 

mais de três décadas, quando olho de dentro das instituições escolares, o que noto é uma 

visível separação entre os centros de Educação Infantil (denominados também de creches) e 

as escolas municipais de Educação Infantil (estas também conhecidas pelas expressões 

“escolinha”, pré-escola ou, ainda, jardim de infância). Esta cisão torna-se ainda mais visível 

quando analisamos a mudança de nomenclatura das profissionais de EMEI(s): tornando-se 

professoras de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, o lugar demarcado para estas 

profissionais está muito mais vinculado ao Ensino Fundamental que à Educação Infantil visto 

que, esta mudança aparentemente “operacional”, permite às professoras de Ensino 

Fundamental, que nunca tiveram experiências em Educação Infantil, possam locomover-se de 

um nível a outro, fazendo com que o trabalho pedagógico realizado em escolas de Educação 

Infantil e escolas de Ensino Fundamental sejam cada vez mais compartilhado e relacionado, 

abandonando a ideia primeira de que CEI(s) e EMEI(s) teriam uma experiência conjunta com 

aspectos do cuidar e do educar. A ideia comum a muitas profissionais e técnicos que atuam 

nestes níveis de ensino é que os centros de Educação Infantil ainda estão ligados a uma 

perspectiva assistencial, enquanto que a escola de Educação Infantil seria, levando em 

consideração os documentos que atestam seu nascimento no plano nacional, um estágio 

preparatório para o Ensino Fundamental.  

É notório que esta realidade tem relação direta com a questão mesmo da valorização 

dos espaços educativos: em nossa sociedade, sendo as escolas de Ensino Fundamental um 

lugar de aprendizagem – a escola no sentido lato da palavra – as escolas de Educação Infantil 

perseguem o modelo escolarizante ali proposto como um referencial de qualidade na 

educação. Perseguem este modelo quando na verdade poderiam, a partir da afirmação de sua 

identidade enquanto instituição educacional, contribuir para o não-enrijecimento das 

estruturas escolares do nível fundamental de ensino, colaborando com a construção de uma 

perspectiva de educação mais completa, total. Apesar de não serem constatações novas, já que 

estas análises tornaram-se grande parte das discussões de alguns/as estudiosos/as no campo da 
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Educação Infantil (CAMPOS, 1995, 2005; ROSEMBERG, 1997) há algum tempo, é 

perceptível como ainda se faz urgente que as escolas de Educação Infantil, assim como os 

centros de Educação Infantil, tenham valorizados não apenas seus quadros de profissionais 

mas também seu modo de compreensão acerca da educação, seus tempos, experiências, 

modos de fazer. 

Desse modo, precisamos dizer de qual grupo de professoras de Educação Infantil 

estamos falando nesta investigação, pois mesmo que desejemos a integração destes grupos, 

efetivamente, tal ação ainda não aconteceu neste âmbito. Escolhi pesquisar as professoras que 

atuam nas escolas municipais de Educação Infantil, onde a exigência para a admissão sempre 

foi a de possuir o curso de Magistério. Desde que foram criadas na cidade de São Paulo26 as 

escolas de Educação Infantil tiveram esta exigência como importante diferencial dos espaços 

denominados de creches. Atualmente, com um maior número de mulheres acessando o ensino 

superior (ROSEMBERG, 1992; 1994; QUEIROZ, 2001), pode parecer pouco a solicitação 

dos estudos em segundo grau, mas, se pensarmos na realidade brasileira das décadas de 

oitenta e noventa, e mesmo nos primeiros anos do século vinte e um, conquistar o diploma de 

Ensino Médio, sobretudo para o grupo de mulheres que estamos estudando, torna-se um passo 

deveras significativo para a mudança das condições de trabalho e perspectivas de vida.   

Nossa pesquisa centra-se então nas trajetórias profissionais destas mulheres, levando 

em conta suas identidades de gênero e raciais. Julguei ser indispensável realizar uma pesquisa 

empírica junto às profissionais de educação da cidade, visto que a Prefeitura não dispõe dos 

dados referentes a gênero/raça discriminados (informação pessoal)27. Como seria impossível 

proceder a um levantamento do número de professoras negras em efetivo exercício de toda a 

rede municipal, visto que o número de professoras de Educação Infantil no município era de 

20.904 professoras à época da pesquisa, decidi escolher uma diretoria de educação dentre as 

treze diretorias municipais existentes, levando em conta a lógica organizacional da cidade no 

que diz respeito às questões educacionais. Não há no site o número discriminado de 

professoras que atuam somente nas EMEIs, estando estas agregadas ao conjunto das 

professoras de Educação Infantil, que incluem também as professoras de CEIs. Apesar disto, 

                                                
26 Para mais informações, consultar FARIA, Ana Lúcia Goulart de. A contribuição dos parques infantis de 
Mário de Andrade para a construção de uma pedagogia da educação infantil. IN: Educação e Sociedade, 
ano XX, n.69, dezembro 1999, p.60-89. 
27 ERRERA, Ailton. Mensagem pessoal recebida por mighiandanae@yahoo.com.br em 08.set.2010. No portal da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP) não há a divulgação destes dados, mas através de 
correspondência via email com o setor especifico da Prefeitura pude obter o número preciso de profissionais que 
atuavam em CEIs e EMEIs no ano de 2011. Infelizmente, os dados discriminados por raça não existem.  
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obtive informações (informação pessoal)28 do número de professoras, discriminado por nível 

(CEI E EMEI), no ano de 2011:  

 

Tabela 01 – Número de professoras/es presentes nas escolas de Educação Infantil da Rede 
Municipal de São Paulo, 2011. 

Escola Mulheres Homens Total 
Centro de Educação 

Infantil – CEI 
10.697 116 10.813 

Escola de Municipal 
Educação Infantil – 

EMEI 

9.990 101 10.091 

TOTAL 20.687 217 20.904 
Fonte: ERRERA, Ailton. Mensagem pessoal recebida por mighiandanae@yahoo.com.br em 11.out.2011. 

 

A diretoria escolhida supervisiona trinta escolas de Educação Infantil, localizadas em 

três distritos municipais, estes vinculados a duas subprefeituras da cidade; nas referidas 

escolas trabalhavam, no primeiro semestre de 2010, época da pesquisa empírica, 759 

(setecentos e cinquenta e nove) professoras. 

De posse dos questionários enviados às professoras, submeti-os à análise quantitativa 

para encontrar as professoras negras e com elas realizar entrevistas, buscando investigar suas 

trajetórias profissionais e processos de formação. As fontes utilizadas centraram-se nas 

professoras de Educação Infantil, mas os procedimentos metodológicos buscaram relacionar 

aspectos quantitativos e qualitativos, respeitando e valorizando as construções das professoras 

acerca de seu próprio trabalho profissional, e as relações que travam entre ele e sua trajetória 

pessoal como um todo. A intenção não foi obter um olhar panorâmico nem tampouco único da 

complexa rede municipal de ensino, mas dialogar com um grupo de mulheres negras de 

determinado lugar da cidade, para compreender de que modo percebem-se enquanto 

mulheres, negras e professoras. 

Utilizando-me dos referenciais teórico-metodológicos explicitados em estudos feitos 

pela pesquisadora/educadora Narcimária do Patrocínio Luz (1998), que buscam trazer 

“distintas possibilidades metodológicas de pesquisa no que se refere à presença civilizatória 

africana nas Américas” (p. 54), planejei realizar um trabalho que trouxesse uma perspectiva 

da porteira para dentro e desta para fora, esta já posta em prática em estudos de sociologia e 

antropologia por Deóscoredes Maximiliano dos Santos (Mestre Didi) e Muniz Sodré. Muito 

                                                
28 ERRERA, Ailton. Mensagem pessoal recebida por mighiandanae@yahoo.com.br em 11.out.2011.  Não houve 
explicações para estes dados não estarem discriminados em página do site da SME. 
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embora inicialmente relacionada aos estudos que versavam sobre os ritos do candomblé nagô 

na Bahia (BASTIDE, 1958; SANTOS, 1986), esta perspectiva, ressignificada por Luz em 

suas incursões sobre educação pluricultural, pode colaborar em nossa pesquisa, à medida que 

também buscamos um olhar muito próximo sobre este grupo marcado por seu lugar histórico-

social, a saber, as mulheres negras. Ainda segundo a pesquisadora, um olhar da porteira para 

dentro e desta para fora traz alguns estágios de elaboração do conhecimento. São eles: 

 

[...] factual, revisão crítica e interpretação. O nível factual trata de aspectos 
da realidade empírica, providenciando a descrição mais cuidadosa do 
acontecer [...], de seus elementos constitutivos, considerando os que técnica 
e materialmente instrumentam sua existência. [...] a revisão crítica [...] nos 
obriga a revisar conceitos e descrições de bases etnocêntricas e de ideologias 
masculinas [...] o nível de interpretação é o momento da elaboração da 
perspectiva desde dentro para fora, ou seja, quando se dá a análise da 
natureza e significado do material factual. Os elementos são dispostos num 
contexto dinâmico, deixando aflorar a simbologia latente, onde se reconstitui 
a trama dos signos em função de suas inter-relações internas e de suas 
relações com o mundo exterior. (grifo da autora) (LUZ, 1988: p. 161). 

 

A pesquisa organizada neste trabalho leva em consideração estas contribuições e busca 

ir além de utilizar o termo pesquisa qualitativa para referir-se apenas aos instrumentos de 

pesquisa ou conjunto de técnicas de pesquisa utilizadas. Nossa intenção é, a partir da 

perspectiva epistemológica encontrada no seio da pesquisa qualitativa, a saber, uma 

epistemologia construtivista, desfazer qualquer amarra positivista impregnada nas 

observações realizadas dos processos e pessoas investigadas, assinalando a importância da(s) 

subjetividades(s) e do saber compartilhado. Como não existe uma única abordagem de 

pesquisa qualitativa, resumimos aqui, segundo Maxwell apud Dilys Rees (2008), os critérios 

que orientam este trabalho: 

 

Maxwell (1992, p. 285) [...] sugere os seguintes critérios: (1) a validade 
descritiva (para mostrar a exatidão na descrição, o pesquisador deve mostrar 
os eventos e situações que ocorrem durante a pesquisa); (2) a validade 
interpretativa (trata-se da interpretação dos eventos por parte dos sujeitos, 
envolvendo crença, cognição, avaliação, intenção e emoção); (3) a validade 
teórica (consiste na teoria sobre o fenômeno sob o estudo, levando em 
consideração a comunidade científica para validar a teoria); (4) a 
generabilidade (trata-se da possibilidade de estender os resultados a outras 
pessoas, ambientes, ou tempos, sendo usada para ajudar a interpretar outras 
situações semelhantes; (5) a validade avaliativa (consiste na avaliação de 
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pesquisa como um todo, por parte de outros pesquisadores). (MAXWELL 
apud REES: 2008, p. 259). 

 

Além disso, Rees informa sobre o posicionamento do/a pesquisador/a nas pesquisas 

que “buscam, de forma holística o significado das experiências de uma pessoa, de um evento, 

ou de um grupo” (Ibid., p. 260): segundo ela, não é possível concordar em “generalizar os 

resultados, pois [...] cada contexto é único” (Idem, p. 258). Não há como encontrar uma 

solução única para as ocorrências, já que as mesmas são múltiplas. Bâ (1982) diz: 

 

A condição mais importante de todas, porém, é saber renunciar ao hábito de 
julgar tudo segundo critérios pessoais. Para descobrir um novo mundo, é 
preciso saber esquecer seu próprio mundo, do contrário o pesquisador estará 
simplesmente transportando seu mundo consigo ao invés de manter-se “à 
escuta” ( p. 212). 

 

A intenção aqui é utilizar vários procedimentos de pesquisa que juntos contribuem 

para construirmos um quadro mais aproximado da(s) realidade(s) encontrada(s) na pesquisa 

empírica, entendendo, nesse movimento, de que a apreensão completa de um fenômeno social 

seria de fato impossível. Sendo professora de Educação Infantil há sete anos e tendo passado 

por cinco escolas da rede sinto-me completamente envolvida pela pesquisa, com todas as 

implicações que tal empreendimento pode carregar; enxergo, nesse posicionamento, zonas de 

perigo e conforto, zonas estas também experimentadas por pesquisadoras que assumem um 

olhar de fora para dentro em suas investigações. Para além de definir valores sobre o que é 

mais “correto” em termos de pesquisa, creio que o mais importante é dizer de onde se fala, 

colaborando com as análises posteriores sobre o trabalho realizado, já que este lugar altera 

substancialmente o modo como as investigações são conduzidas, as escolhas são feitas e as 

análises são descritas. As subjetividades presentes nas relações encontradas na pesquisa não 

são apenas das pessoas que contam suas vidas, mas também da pesquisadora que ouve, 

interfere, emociona-se, irrita-se, encaminha perguntas; a certeza da dimensão humana da 

pesquisa é que traduz em parte a importância da assunção do lugar de onde se fala.  

A metodologia utilizada para analisar relatos orais e histórias de vida apresentou-se 

como um instrumento necessário para fazermos valer as palavras ditas pelas professoras em 

questão. Com este recurso, as professoras puderam valer-se da oralidade como um lugar de 

resistência, e organização de uma cultura específica para o enfrentamento do racismo e de 
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discriminações de gênero. No primeiro livro sobre a história geral da África, publicado em 

198229, há um texto que nos informa sobre a importância primeira da palavra para as 

sociedades africanas. Em A Tradição Viva, Hampatê Bâ cita seu mestre espiritual Tierno 

Bokar Salif, reafirmando: 

 

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas 
não é o saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de 
tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra 
latente em tudo o que nos transmitem, assim como o baobá já existe em 
potencial em sua semente (SALIF apud BÂ: 1982, p. 167). 
 
 

Ainda segundo Bâ,  

 

A tradição oral é a grande escala da vida, e dela recupera e relaciona todos os 
aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e 
desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em 
categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e 
o material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a 
tradição oral consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de 
acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com as aptidões 
humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, 
iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo 
pormenor sempre nos permite remontar à Unidade primordial (BÂ: 1982, p. 
167). 

 

Levando em consideração a pertença racial do grupo que desejamos investigar, e a 

ancestralidade presente em seus modos de ser, é inegável que, se desejamos nos aproximar e 

coletivamente construir modos de interpretação destes modos, precisamos reconhecer a 

importância desta oralidade para a elaboração da vida, do fazer cotidiano, do ensinar e 

aprender, do compartilhar, do existir. Assim como Bâ (1982) acreditamos que “nenhuma 

tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se 

apoie nessa herança de conhecimentos de toda espécie” (Ibid., p. 212).  

Relacionando estas considerações aos trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos 

Docência, Memória e Gênero (GEDOMGE)30, vinculado à Faculdade de Educação da 

                                                
29 KI-ZERBO, Joseph (Org.) História geral da África, volume 1 – metodologia e pré-história na África. São 
Paulo: Ática; UNESCO, 1982.  
 
30 Grupo de pesquisa criado pelas professoras Denice Catani, Belmira Bueno, Cynthia Pereira de Souza e Maria 
Cecília Cortez Christiano de Souza no inicio da década de noventa na Faculdade de Educação de São Paulo/USP, 
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Universidade de São Paulo (FEUSP), podemos encontrar pontos de intersecção entre o modo 

como professoras negras contam suas histórias e a discussão sobre a importância da contra-

memória, para registrarmos histórias de vida e formação docente. A contra-memória 

desenvolve “um tipo de análise que não apenas ultrapassa os limites dos estudos centrados 

que se formaram sobre o profissional no decorrer da história”; esta, apoiada em “fontes não 

escritas ou não impressas”, ganha expressivo destaque “quando o que se pretende é inverter, 

subverter ou demonstrar o caráter dominador da memória estabelecida” (CATANI et al., 1993: 

passim). Assim, 

 

As críticas que se fazem ao caráter subjetivo das fontes apoiadas na palavra, 
no depoimento, e na história de vida, podem ser invertidas, pois exatamente 
essas fontes exprimem de modo claro o que perigosamente se oculta na 
pretensa objetividade das fontes estatísticas ou oficiais. Nenhuma fonte 
histórica é imune à crítica interna, à exposição de seus limites e distorções, e 
nenhuma fonte história, seja ela oral e escrita, pode sustentar-se sem a crítica 
cruzada, o cotejo com outros dados e outras fontes (Ibid., 1993: 306). 

 

Pensando as memórias de professoras negras como um dos muitos lugares 

esquecidos da história oficial, precisamos compreender tanto os motivos que tornaram esse 

esquecimento, uma presença, na produção de nossa historiografia brasileira, como também, 

construir saberes sobre estas histórias, a partir da ótica destas profissionais, que, sendo 

mulheres presentes em cor e corpo, possuem forma(s) específica(s) “de ser e estar no mundo, 

constituída pelas maneiras de enfrentar os desafios, de aprender os caminhos possíveis e 

descobrir os atalhos ocultos” (Ibid: 1993, p. 313).  

Tanto Perrot (1989) quanto Thompson (1992) concordam com a existência de uma 

memória feminina, vinculada a uma memória que se faz a partir das relações que são feitas 

com outras pessoas, com as/os parentes, amigas/os, filhas/os, etc. Perrot também atrela a 

memória feminina à memória do privado, esta circunscrita aos fatos e as coisas pertinentes a 

casa, a família, ao lar.  Resta saber se, para os estudos de histórias de vida de mulheres negras, 

tais afirmações se confirmam, dado que as sociabilidades não são as mesmas, levando em 

conta o pertencimento racial. 

                                                                                                                                                   
que propunha “a realização de estudos alternativos sobre a formação continuada de professores”, trabalhando 
com “a produção/análise de relatos autobiográficos da formação intelectual (ou ‘histórias da vida escolar’)” 
(CATANI et al., 1993: p. 300 e 301). 
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1.1 Trajetória(s) da pesquisa empírica e seus desdobramentos: (per)seguindo as 

intenções de um trabalho “da porteira pra dentro e desta para fora”. 

  

 

 

Analisando mapas geográficos – físicos e humanos – da cidade de São Paulo, 

identifiquei que, a lógica organizacional da cidade, possui um modelo de gestão dos recursos 

públicos único no Brasil, descentralizando a administração central do município em trinta e 

uma subprefeituras. As subprefeituras atuam como “pequenos municípios”, dando maior 

autonomia financeira à gestão local, buscando estar mais próximas às solicitações das/os 

munícipes31. Nestas subprefeituras atuam treze diretorias de educação; todas as diretorias 

atuam em mais de uma subprefeitura, abrangendo assim toda a cidade. Cada diretoria fica 

responsável por um número de escolas do município, públicas e particulares, de todos os 

níveis de ensino. Apresento aqui o mapa das 31 subprefeituras da cidade: 

 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Informação disponível no site do órgão: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/. Acesso em: 26.fev.2012. 
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Figura 2 – Mapa das subprefeituras de São Paulo e seus distritos.  
Fonte: Site Prefeitura de São Paulo. 
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Escolhi uma entre as treze diretorias de educação32, para realizar uma pesquisa 

empírica com as professoras em efetivo exercício nas escolas públicas de Educação Infantil. 

Esta escolha partiu de algumas inquietações sobre o modo em que esta administração em 

subprefeituras organiza e conforma pessoas e lugares de modos diferenciados, apesar de 

estarem todas as subprefeituras, distritos e diretorias vinculadas ao mesmo município. 

Analisando mais atentamente esses mesmos mapas e suas subdivisões, notei que algumas 

diretorias de educação se ocupavam de muitas escolas de Educação Infantil localizadas em 

distritos com pequenas áreas e população rarefeita, enquanto outras supervisionavam poucas 

escolas em grandes áreas e com muita população. Como exemplo, cito uma diretoria de 

educação que atende a distritos que, em conjunto, possuem uma área de 32,67 quilômetros 

quadrados e uma população de 428.17333 habitantes e possui 28 escolas de Educação Infantil 

sob sua supervisão.  

A diretoria escolhida, no entanto, supervisiona 30 escolas de Educação Infantil34 

numa área de 492.83 quilômetros quadrados, com uma população de 750.23135 mil habitantes, 

equivalente a aproximadamente 6% da população total da cidade36. Apesar das duas diretorias 

mencionadas ficarem em zonas consideradas periféricas em relação ao centro da cidade, a 

diretoria escolhida atende o distrito com maior extensão do município; por se tratar de uma 

área de mananciais, muitas casas ali estão em lotes irregulares de terras, sem saneamento 

básico e com atendimento precário dos mais diversos serviços públicos. Este distrito, em 

específico, sofreu uma exponencial taxa de crescimento demográfico nas últimas décadas – de 

1990 para 2000, o Censo registrou um aumento populacional de 80% para região – fruto das 

migrações empreendidas por inúmeras/os brasileiras/os em fins do século vinte e também dos 

deslocamentos internos empreendidos por parcelas da população de baixa renda da cidade, 

por diversos motivos, entre eles, a especulação imobiliária.   

  Essas configurações fazem com que a realidade dos serviços públicos ali prestados 

                                                
32 É importante ressaltar que, até 2009, as diretorias de educação eram chamadas de coordenadorias de educação. 
Uma mudança de nomenclatura pode dizer alguma coisa sobre os rumos que a educação vem tomando nos 
últimos anos na cidade de São Paulo. No cd-rom que acompanha este trabalho há dois mapas para a visualização, 
com informações cruzadas das subprefeituras e das diretorias de educação, gentilmente elaborados e cedidos a 
mim por Akinori Kawata, funcionário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana (SMDU) da cidade 
de São Paulo.  
33 Dados do PNAD/2004. 
34Com exceção dos dois Centros de Educação Indígena situados nesta área, que também atendem crianças de 0 a 
06 anos, conforme Portaria 3.194/2004 da Secretaria Municipal de Educação. 
35 Dados do PNAD/2004. 
36 Dados do IBGE/2010 informam que a cidade de São Paulo possuía 11.244.639 milhões de habitantes.   
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seja bastante diferente daquela vista em outros distritos, já que de algum modo as pessoas que 

ali vivem não deveriam, em tese, permanecer no local. Deveriam, de algum modo, não existir. 

Um dos exemplos da invisibilidade destes bairros é o não oferecimento de vagas para crianças 

em idade escolar obrigatória – muitas delas, quando cursando o ensino fundamental, se 

deslocam em ônibus alugados pelo Estado, para bairros de distritos próximos, além da já 

citada falta de escolas municipais de Educação Infantil. Em visita às trinta de escolas de 

Educação Infantil supervisionadas pela diretoria em questão, encontrei duas delas 

funcionando em prédios que eram escolas de ensino fundamental/médio anteriormente. Vale 

ressaltar que na década de oitenta, na cidade de São Paulo, o Plano de Educação Infantil – 

PLANEDI37 – também se utilizou deste recurso para expandir o atendimento na cidade em 

regiões mais afastadas do centro da cidade. Infelizmente, poucos registros sobre este 

programa estão impressos nos livros sobre a história da Educação Infantil no município38 

(VILHENA & PETRAGLIA, 2003).  

Outro distrito sob supervisão desta diretoria é o segundo maior em população, além 

de também estar fincado em meio a áreas de mananciais. Estima-se que os distritos 

supervisionados por uma das subprefeituras vinculadas a esta diretoria de educação tenham 

aproximadamente 200 bairros irregulares e 220 comunidades que, sem alternativas, seguem 

sobrevivendo como podem em áreas protegidas por leis ambientais municipais e sem o devido 

atendimento por parte da administração pública de seus direitos básicos. A invisibilidade 

ganha forma quando, não podendo construir equipamentos públicos – postos de saúde, 

escolas, centros de cultura e lazer, parques e praças – e oferecer serviços – transporte público, 

limpeza das vias e córregos, coleta de lixo39 – em áreas de preservação ambiental, a Prefeitura 

não atenda esta população de modo satisfatório, configurando-se este quadro que vemos 

atualmente com relação ao atendimento na área da educação. Sendo distante do centro da 

                                                
37 Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação. PLANEDI – Plano de Educação 
Infantil. Documento Básico. São Paulo, 1976.  
38 Em visita a biblioteca Professora Alaíde Bueno Rodrigues da Prefeitura de São Paulo, encontrei alguns 
materiais produzidos pela própria divisão de Educação da Prefeitura sobre o PLANEDI, mas não encontrei 
material de análise destas publicações nos livros que pesquisei sobre a história da Educação Infantil na cidade. 
Necessário ainda é contar este momento da história da Educação Infantil da cidade de São Paulo, já que este 
sistema funcionou durante quase uma década em diversos bairros da cidade, tendo a ele aderido um número 
considerável de escolas na região pesquisada.   
39 Em muitos desses bairros, quando os Centros Educacionais Unificados (CEUs) foram criados, apenas ali havia 
lixeiras para a coleta de lixo reciclado e a ideia era tornar aquele lugar um centro de coleta, por não haver 
possibilidade de resolver este problema com uma coleta sistematizada em todos os bairros.  Hoje, 08 anos depois 
da inauguração destes complexos educacionais nestes distritos, como tal projeto não foi concretizado, elas são 
utilizadas como lixeiras comuns. 
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cidade, menos pela distância geográfica e mais pela falta de infraestrutura observada no 

transporte público para estes distritos, a população recebe um tratamento diferenciado no que 

tange ao cumprimento dos direitos assegurados pelo Estado. Vale ressaltar também que a 

maioria dos centros de Educação Infantil encontrados nestes distritos são resultado das 

parcerias feitas pela prefeitura e órgãos não-governamentais, configurando-se aquilo que 

denominamos de escola conveniada.  

Em seu livro Nem para todos é a cidade: segregação urbana e racial em São Paulo, 

Maria Nilza da Silva (2006) aborda questões importantes sobre a ocupação da cidade de São 

Paulo por seus habitantes, e informa de que modo determinados grupos sociais – negros/as e 

migrantes – foram sendo “empurrados” para a periferia da cidade de modo paulatino, desde a 

abolição até os dias atuais. Analisando os dados contidos nos mapas organizados ao longo de 

todo o livro, notamos que a região em que pesquisamos encontra-se imersa numa área carente 

de estrutura, com um elevado número de negros/as e migrantes dos estados do Norte e 

Nordeste – estados estes que também apresentam em seu contingente um maior número de 

negros e negras que o estado de São Paulo40; assim, minhas impressões sobre a região 

pesquisada encontra respaldo nos mais recentes estudos sobre ocupação das áreas urbanas do 

município, fazendo com que tal investigação ganhe maior relevância social.  

O título da matéria publicada no jornal Folha de São Paulo – Caderno Cotidiano, no 

dia 05 de fevereiro de 2012, enfatiza estas constatações: Estudo escancara desigualdade 

paulistana. Ela diz: 

 

Que São Paulo é desigual todo mundo sabe. [...] Em 45 distritos, os 
moradores não tem acesso a bibliotecas perto de casa; 26 distritos não tem 
nenhum leito ou hospital; e em outros 56 não existe nenhuma quadra ou 
espaço para praticar esportes. [...] O Quadro das Desigualdades mostra ainda 
que salários no Butantã, Lapa e Pinheiros (zona oeste da Cidade) são 2,6 
vezes maiores que os de Itaquera, na zona leste da capital. E que 1,3 milhão 
de paulistanos vivem em favelas – 94 % das casas da Vila Andrade (sul) 
ficam em favelas, enquanto no Jardim Paulista e em mais 11 distritos não há 
nenhuma (p. 10). 

 

                                                
40 Segundo último censo realizado pelo IBGE (2010), o número de pretos e pardos na Região Nordeste é de 69% 
e na região Norte é de 73,5%, enquanto que na região Sudeste este número é de 43,6%; no estado de São Paulo, 
mais especificamente, a porcentagem de pretos e pardos é de 34,6%. De acordo com o SEADE, a região 
pesquisada está entre os quinze distritos com maior população negra na cidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.seade.gov.br/produtos/idr/download/populacao.pdf. Acesso em: 26.fev.2012.  
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Relacionando os dados de classe aos dados que encontramos no SEADE (Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados) sobre a identificação racial dos bairros citados, 

relembro que o número de negros e negras vivendo na Subprefeitura de Pinheiros, segundo o 

SEADE, no ano de 2000, era de 5,0% homens negros e 7,5% mulheres negras. No Campo 

Limpo, subprefeitura onde está o distrito de Vila Andrade, este número é de 42,9% homens 

negros e 40,5% mulheres negras41.  

Desse modo, as inquietações tinham relação com o espaço urbano, mas não era 

apenas isto: meu interesse era também compreender como todas estas questões interligavam-

se com as professoras que ali trabalhavam. Por também ser professora e moradora dos lugares 

descritos, sabia, pelas minhas observações cotidianas, que grande maioria das profissionais 

que trabalham nestes distritos reside no bairro onde está a escola ou em bairros próximos, já 

que ao longo do tempo de serviço público, a elas é concedido o direito de remoção, caso num 

primeiro momento sejam alocadas em escolas situadas em outras zonas de cidade. Mas as 

perguntas continuavam: Como estas mulheres organizam-se nestes lugares? Como vivem? 

Como se relacionam com as crianças que atendem e suas famílias? E por fim, qual o impacto 

de todas estas constatações no modo em que veem sua atuação profissional nas comunidades, 

como se configuraram suas trajetórias de vida e formação? 

Aqui abro parênteses para discutir de que modo utilizo a expressão mulher e a 

expressão mulher negra em meus estudos. Mulher, para além das constatações biológicas 

atribuídas ao termo, é um ser categoricamente relacional ao homem, que tem sua identidade 

sexual fincada na cultura a qual pertence e que se constrói a partir de suas diferenças para com 

os demais grupos. A partir dos estudos de Joan Scott (1992, 1995), o termo gênero42, ganhou 

cada vez mais força quando o assunto é diferença entre os sexos, diferenças estas que não são, 

como já indicamos, apenas biológicas. Se, em primeira instância, os diversos movimentos 

feministas buscaram produzir trabalhos e pesquisas que evidenciassem as mulheres e suas 

histórias (SCOTT, 1992), a consolidação do termo gênero busca ir além do direcionamento 

unívoco e entende as relações entre homens e mulheres como um importante ponto de partida 

para contarmos a história de nossa sociedade e produzirmos conhecimento. Esta é também a 

                                                
41 A subprefeitura de Pinheiros possuía em 2004, uma população de 253.895 habitantes, enquanto a subprefeitura 
de Campo Limpo tinha 538.853 habitantes.  O site www.nossasaopaulo.org.br/observatorio traz informações 
detalhadas sobre cada subprefeitura da cidade, bem como o site do SEADE (Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados), www.seade.sp.gov.br. Acessos em: 26.fev.2012. 
42 Segundo Scott, gênero é uma categoria relacional analítica que indica “construções culturais – a criação 
inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres” (1995: p. 75). 
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ideia defendida por Anne McClintock em seu livro Couro Imperial: raça, gênero e 

sexualidade no embate colonial. Ela afirma que “de fato, um dos movimentos mais valiosos 

da teoria feminista recente foi sua insistência na separação entre sexualidade e gênero e o 

reconhecimento de que o gênero é um problema tanto para a masculinidade quanto para a 

feminilidade” (MCCLINTOCK, 2010, p. 24).    

Reconheço a importância desta construção teórica, mas, problematizo a discussão 

questionando se, em sendo gênero uma categoria relacional, o que acontece quando juntamos 

a esta categoria, uma outra categoria relacional, a saber, a raça? Qual a diferença produzida 

nos discursos que versam sobre a mulher negra, visto que ela não foi e não é a mulher descrita 

pelas narrativas contadas pelas histórias das mulheres? Se concordamos com a ideia de que 

uma história das mulheres incorre num “erro teórico” por pressupor que “a ficção de que uma 

esfera, a experiência de um sexo, tem pouco ou nada que ver com a do outro” (SCOTT apud 

MCCLINTOCK, p. 24), por outro lado, estamos incorrendo em outro “erro” ao acreditar que, 

ao falar sobre gênero de modo relacional, estaremos dando conta de falar sobre mulheres e 

homens, como se a raça destas/es não alterasse completamente o modo de percepção da 

história destes grupos isolados ou em conjunto. Uma discussão que pode ser aqui levantada é: 

quando falamos de gênero enquanto categoria relacional e não vinculado às mulheres, de que 

relação estamos falando? Sabemos que as relações que se dão entre mulheres negras e homens 

negros diferem daquelas dadas entre mulheres negras e homens brancos e vice-versa.  

Scott (1992) relembra-nos:  

 

Sem dúvida, os próprios historiadores das mulheres acharam difícil inscrever 
as mulheres na história e a tarefa de reescrever a história exigia 
conceituações que eles não estavam inicialmente preparados ou treinados 
para realizar. Era necessário um modo de pensar sobre a diferença e como 
sua construção definiria as relações entre os indivíduos e os grupos sociais. 
(p. 86) 

 

Desse modo, Scott afirma que, um dos obstáculos, não apenas para a escrita da 

história das mulheres, mas também como a compreensão de como o estudo de gênero altera 

nossa percepção das relações humanas, é o método que utilizamos para compreender estes 

fenômenos. Ainda não conseguimos elaborar a contento, ferramentas de investigação e 

registro que possam ser coerentes com o projeto científico desejado. “Há uma incômoda 
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ambiguidade inerente ao projeto da história das mulheres, pois ela é ao mesmo tempo um 

suplemento inócuo à história estabelecida e um deslocamento radical dessa história” (p. 75).  

Para além dessa contradição, as diferenças apresentadas dentro da diferença – 

mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres indígenas, mães solteiras – também trouxeram 

outros questionamentos sobre o que estava em jogo na luta pela identidade e direitos. A lógica 

do suplemento, tentativa estabelecida por Scott para analisar o modo como a história das 

mulheres ganha sentido na escrita da história, é carregada das contradições e de “uma força 

que desafia e desestabiliza as premissas disciplinares estabelecidas, mas sem oferecer uma 

síntese ou uma resolução fácil” (p. 76).    

Pensando gênero como uma categoria relacional analítica, não perdemos de vista que 

a história das mulheres negras e a história das mulheres brancas não são as mesmas, mesmo 

que essas questões tenham vinculação maior, a priori, com questões históricas e não de 

gênero. Por reconhecer que as teorias feministas não conseguiram dar conta de falar sobre 

todas as mulheres – e aqui em específico falo da história das mulheres negras – reivindico a 

importância de localizarmos nossos estudos também a partir da ótica da história deste grupo, 

utilizando-me das especificidades analíticas do termo gênero, quando necessário for, para 

explanar determinadas afirmações.   

Para falar de raça, há um sem-número de estudiosos/as (GUIMARÃES, 2003; 2008; 

MUNANGA, 2001; GOMES, 1995; CASHMORE, 2000) que advogam sua utilização como 

também sendo uma categoria relacional, construída socialmente, para além das definições 

biologizantes que tomaram conta dos estudos nas áreas das ciências humanas no início do 

século vinte no Brasil, impregnados pelas teorias racistas europeias no campo da Medicina e 

do Direito. Segundo Sérgio Guimarães: 

 

O que é raça? Depende. Realmente depende de se estamos falando em 
termos científicos ou de se estamos falando de uma categoria do mundo real. 
Essa palavra “raça” tem pelo menos dois sentidos analíticos: um 
reivindicado pela biologia genética e outro pela sociologia (...). Depois da 
tragédia da Segunda Guerra, assistimos a um esforço de todos os cientistas 
— biólogos, sociólogos, antropólogos — para sepultar a ideia de raça, 
desautorizando o seu uso como categoria científica. O desejo de todos era 
apagar tal ideia da face da terra, como primeiro passo para acabar com o 
racismo (GUIMARÃES, 2003: p. 95). 

 

 Mas, segundo o próprio Guimarães, tal feito não se concretizou porque o termo raça 
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continuou sendo usado tanto pela sociologia como pela biologia para identificar diferentes 

questões dentro de seus estudos específicos. O Movimento Negro Unificado então 

[...] vai reintroduzir a ideia de raça, vai reivindicar a origem africana para 
identificar os negros. Começa-se a falar de antepassados, de ancestrais, e os 
negros que não cultivam essa origem africana seriam alienados, pessoas que 
desconheceriam suas origens, que não saberiam seu valor, que viveriam o 
mito da democracia racial. Para o MNU, um negro, para ser cidadão, precisa, 
antes de tudo, reinventar sua raça. A ideia de raça passa a ser parte do 
discurso corrente (...) se introduz de novo a ideia de raça no discurso sobre a 
nacionalidade brasileira (GUIMARÃES: 2003, p. 103). 

 

 Há também determinado grupo de estudiosos/as que, em seus escritos utilizam-se da 

expressão raça/etnia ou etnia, para dar conta da compreensão sobre as diferenças entre estes 

grupos. Mas, como pontua Nilma Gomes (1995):  

 

se refletirmos a questão racial somente sob o ponto de vista da etnia, 
podemos realizar uma séria discussão do caráter étnico-racial brasileiro; 
entretanto, esta se fará insuficiente, pois não conseguirá abarcar o peso do 
racismo e das práticas de discriminação presentes nos vários setores de nossa 
sociedade (GOMES: 1995, p. 52) 
 

 

Segundo Elias Cashmore (2000), “etnia deriva do termo ethnikos, do adjetivo ethos, e 

se refere a povo ou nação” (p. 196). A questão é que, quando falamos da população negra no 

Brasil, não estamos falando apenas de um povo ou uma nação. Durante séculos de 

escravização43, variadas nações, com diversos códigos culturais e linguísticos foram trazidas 

para o Brasil, formando uma população negra descendente de todas essas etnias; desse modo, 

o termo etnia perde força expressiva por que fala de “um grupo social cuja identidade se 

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

(BOBBIO: 1992, p. 449), não aprofundando a discussão sobre questões relacionadas 

diretamente às relações raciais, da maneira em que estão configuradas no Brasil. Um modo 

possível de ilustrar estas confirmações são os grupos étnicos habitantes do sul do Brasil que 

reivindicam para si o direito de exercer determinado tipo de atividade social (língua, festas, 

eventos, rituais, entre outras coisas) em suas comunidades; são todos grupos brancos, mas 

                                                
43 Utilizamos o termo escravização por compreender este período da história como uma condição e não um 
estado, como supõe muitos historiadores. A escravização, assim, foi uma condição social de submissão, não um 
estado natural, como supõe o termo escravidão. Para mais informações, consultar: CARBONI, Florence; 
MAESTRI, Mário. A linguagem escravizada. São Paulo: Revista Espaço Acadêmico, Ano II, n.22, mar. 2003. 
De todo modo, a palavra escravidão aparece neste trabalho em algumas citações escolhidas.  
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com pertenças étnicas diferenciadas. Desse modo, optamos pela expressão raça, pois, segundo 

Gomes (1995) “raça ainda é o termo adotado que consegue dar a verdadeira dimensão do 

racismo existente na sociedade brasileira” (p.48).  

 Cabe dizer aqui que, a opção por utilizar o termo raça é, em primeiro lugar, política, já 

que pretende suscitar o debate sobre as configurações dos estudos sobre relações raciais no 

Brasil. Esta disputa linguística é bastante comum e estimulante: cito como exemplo os usos e 

sentidos que a palavra negritude foi empregada em diversos momentos da história do século 

vinte. Kabengele Munanga (2009) faz uma análise destes episódios, e mostra as contradições 

presentes na criação da expressão como movimento político na França da década de setenta44 

por negros intelectuais. Já Zilá Bernd (1988) analisa como tal expressão pode ser sentida e 

utilizada, até os dias de hoje no Brasil45. Assim também o termo raça se torna um lugar de 

disputa, já que tem uma trajetória vinculada a questões relacionadas à Biologia.  

Um outro exemplo possível de ser citado e que demonstra o caráter político dos usos 

e sentidos do termo raça, são as afirmações dos grupos contrários à instalação de uma política 

de cotas raciais no Brasil por, dentre outras coisas, não crerem que a expressão possa ser 

utilizada como uma categoria para compreensão da sociedade brasileira. Estes grupos atacam 

os estudos sociológicos e antropológicos que se apoiam na raça, e que também a partir desta 

defendem a adoção de tais políticas compensatórias; refutam-vos porque afirmam que são 

estas ações, entre tantas outras, que produzem o racismo. A impressão que tenho é que tais 

grupos contrários acreditam que, com a eliminação do termo raça, é possível eliminar o 

racismo. Mas tal feito é comprovadamente uma ilusão – algo que também ouso chamar de 

armadilha teórica –, já que ainda hoje sentimos as consequências de um país que esteve por 

muito tempo sob a égide da escravização, sendo mesmo possível mensurar o tamanho de tais 

marcas, através de consulta às inúmeras pesquisas publicadas na segunda metade do século 

vinte46 sobre a condição do negro no Brasil e a discrepância entre a qualidade de vida destes e 

do grupo racial branco47. 

                                                
44 Negritude, em francês, deriva do modo pejorativo como os franceses se referiam aos negros – négre –, e surgiu 
como movimento político que buscava a afirmação da identidade negra e negação da assimilação da cultura 
branca, ocidental e colonizadora. 
45 Para mais informações consultar: MUNANGA, Kabengele. Negritude: Usos e Sentidos. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2009 e BERND, Zilá. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 1988.  
46 BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e Negros em São Paulo. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1971. Para análises mais recentes, ver também: HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do 
Vale. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979 e ROSEMBERG, 
Fúlvia et al. Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo. 
Fundação Carlos Chagas/Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 1986.  
47 Segundo Relatório Anual das Desigualdades Raciais 2007/2008, organizado por Marcelo Paixão, apesar de o 
Brasil ter comemorado uma posição entre os países de alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2005 
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Uma tensão ainda maior se estabelece, se levarmos em consideração o que pondera 

Henrique Cunha Jr. (2007), que acredita que não devamos utilizar a expressão raça numa 

perspectiva biológica ou sociológica, já que a “solução” do problema, trazida pela expressão, 

não se resolve sobrepondo a ela uma outra definição. Segundo ele, o que precisamos fazer é 

“superarmos a raça social e tomarmos a especificidade da população negra pelos elementos da 

história e da cultura” (p. 78, grifos do autor). Todas estas contradições e complementaridades 

levantam debates importantes sobre a própria epistemologia do conhecimento, e mais: ousa 

reconstruir uma arqueologia48 dos saberes produzidos até aqui sobre o assunto, reafirmando as 

intencionalidades das pesquisas até agora feitas, pulverizando as prováveis certezas que 

tínhamos sobre este assunto. Sendo raça uma categoria relacional, reafirmamos, com essa 

escolha, que é a partir das relações que temos – com as pessoas, coisas, eventos, lembranças, 

com a vida, enfim – que dizemos algo sobre o conhecimento que produzimos. Não é um 

terreno seguro, nem tranquilo. Mas necessário de ser reconhecido, confirmado, respeitado.  

As teorias feministas vieram questionar esse “sujeito” – aqui intencionalmente escrito 

apenas no gênero masculino, numa referência ao modo como as ciências humanas viam seu 

objeto de estudo na Modernidade – e o modo binário como enxergávamos as relações sociais. 

As teorias feministas propuseram o rompimento com as velhas estruturas de compreensão da 

realidade, estilhaçando as bases fixas sobre as quais se assentavam os estudos sobre a 

realidade social, vista como produto humano masculino. Este questionamento (feminino), 

sobre as marcas de gênero (masculino) impressas no modo de concepção da ciência, vai 

introduzir e legitimar, nos estudos sobre a historiografia, outros modos de compreensão que 

levam em consideração lugares, objetos, representações e subjetividades antes ausentes das 

análises sobre as relações humanas. Relatos orais e escritos, cartas, fotografias, lembranças, 

utensílios domésticos, roupas, alimentação, todos estes produtos estão fincados na cultura 

humana e podem oferecer pistas sobre como mulheres e homens existem no mundo, e, desse 

                                                                                                                                                   
(70° posição), se fôssemos desagregar por raça, a posição do Brasil seria 51° para a população branca e 95° para 
a população negra. O IDH é um ranking do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e é 
utilizado para medir o nível de desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação 
(alfabetização e taxa de matrícula) longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). 
Consultar: PAIXÃO, Marcelo; CARVANO, Luís M. (Coords.). Relatório Anual das Desigualdades Raciais 
2007/2008.  Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
48 Segundo o livro Vocabulário de Michel Foucault, arqueologia seria “uma história das condições históricas de 
possibilidade do saber [...] a arqueologia não é uma disciplina interpretativa, não trata os documentos como 
signos de outra coisa, mas os descreve como práticas”. (CASTRO: 2009, p. 41). Cf. FOULCAULT, Michel. As 
palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 8° ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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modo, devem ter sua importância reconhecida, ao lado de documentos tidos como oficiais e 

históricos.  

Interrelacionamos os termos mulher e raça, para definirmos este grupo social 

denominado mulheres negras. Mas, assim como nos lembra Julia Sudbury (2003), é preciso 

compreender que este grupo nunca foi homogêneo, sendo utilizado aqui como categoria, mas 

impossível de ser apreendido numa concepção única, porque as teorias de opinião feminista 

“valorizam a autêntica forma de expressão marginalizada, mas, quando esta é trazida para o 

centro, outras novas são criadas” (p. 61) Pensando a reviravolta epistemológica que propõe os 

estudos feministas em meados no século vinte (LOURO, 1997; hooks, 2003), para a análise 

da própria configuração dos estudos feministas vigentes, afirmo não ser possível falar da 

história da mulher usando como referência única a mulher ocidental, branca, de classe média 

e heterossexual. Seria talvez mais certo tentar falar das histórias e das mulheres, ainda assim 

sabendo que, nossas constatações não darão conta de toda a complexidade que tais termos 

trazem, para o debate contemporâneo acerca das identidades em jogo, das categorias 

representativas, das questões de poder e política que estão relacionadas com cada 

compreensão que se tem de cada um desses termos.  

A expressão cunhada pelos movimentos feministas do século passado, que afirmava 

ser “o pessoal, político” é um emblema que diz um pouco desse lugar constituído para 

falarmos das múltiplas histórias de mulheres negras. Esta frase não diz tudo, mas é um ponto 

de partida para chegarmos a outras conclusões sobre o que significa ser mulher negra no 

Brasil e quiçá, no mundo. Mary Del Priore (1995), em seu livro Ao Sul do Corpo: Condição 

feminina, maternidade e mentalidade no Brasil Colônia, nos relembra que “ao estudarmos a 

condição feminina, não se pode ter a ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero, 

acima de diferenças de raça, credo e segmento econômico” (p. 25), embora ela mesma creia 

que existam momentos em que os laços de cumplicidade entre estas mulheres se apertem – em 

seu ponto de vista, a maternidade seria um deles. Apesar dessa afirmação, ela não se ocupa em 

seu livro de dar conta destas diferenças, direcionando seus estudos para a mulher branca do 

período Colonial e, em alguns momentos, uniformizando o discurso para mulheres livres e 

mulheres escravizadas.   

O que quero frisar aqui é que, estas histórias não podem ser uniformes, porque 

carregam consigo as marcas das diferenças interseccionais de classe, de trabalho, de idade, 

entre (tantas) outras coisas. Singulares em suas trajetórias e alijadas da condição de existência, 
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desde que aqui aportaram escravizadas, as mulheres negras em seus cotidianos formularam 

um projeto de sobrevivência que encontram pontos de contato na solidariedade de grupo e no 

combate ao racismo e ao sexismo, visto que estes eventos minaram/minam suas capacidades 

de inserção na sociedade brasileira.  

As mulheres negras das quais falamos possuem pontos de contato e experiências 

coletivas e estas “aparecem” quando enfrentam determinadas situações nos espaços de 

convivência ou mesmo em como resolvem suas próprias questões. As maneiras que as 

mulheres negras se organizaram para resistir, nos fazem relembrar os valores civilizatórios 

africanos para cá trazidos e espalhados com a diáspora, valores estes possíveis de serem 

observados em comunidades negro-africanas – os terreiros de candomblé, as irmandades 

negras do Rosário, os clubes negros, a imprensa negra, os afoxés na Bahia e em Pernambuco, 

entre outras iniciativas – organizadas no Brasil colônia e também na República, para a 

preservação de uma(s) cultura(s), modos de fazer.   

É importante relembrar que. estas disposições da mulher negra para ser e estar no 

mundo não foram gestadas por elas numa perspectiva alienada de suas experiências, de suas 

subjetividades e sentidos. Foi na lida do trabalho nas ruas e nas cozinhas, no cuidado de suas 

crianças e das de outras mulheres, na dor do estupro e no amor impossível porque separado, 

nas perdas, na espera e nos desejos que só se concretizavam em gerações posteriores a elas, 

que resistiram, sobreviveram e se fizeram mulher, contrariando a ideia-objeto que as 

perseguiram e persegue. 

Estas produções humanas, vinculadas ao fazer cotidiano, não são criadas para o 

registro de uma história, como muitos documentos confeccionados para tal fim, trazendo 

assim outras contribuições sobre o momento histórico em que são construídas. Desse modo, 

podemos, como diz Wilson Mattos (2010), “mudar o passado49”, encarando-o a partir de 

outras análises e concepções. Mudar o passado é uma possibilidade apresentada pelas teorias 

pós-estruturalistas, que questionam o estatuto das verdades constituídas. Como exemplo, 

podemos relembrar que o termo escravidão negra foi/é utilizado pelos documentos históricos 

para identificar períodos em que negros e negras foram vistos como coisas, destituídos que 

estavam de suas condições humanas. Hoje, podemos falar sobre esse mesmo período como 

um tempo de escravização, se entendemos que esta não era uma condição natural da 

                                                
49 Anotações de aula proferida pelo Professor Doutor Wilson Roberto de Mattos, no dia 03 de novembro de 
2010, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, 
UNEB.  
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mulher/homem negra/o. Estas constatações mudam profundamente o modo como 

enxergaremos esta época, já que, encarando mulheres e homens negros como seres humanos, 

entenderemos suas ações no mundo social constituídas de intencionalidade e assim, 

poderemos compreender esta fase na historiografia brasileira como, entre outras coisas, um 

tempo de resistência50. 

Por muito tempo, os escritos sobre como as pessoas viviam e se organizavam no 

mundo foram relatos masculinos – ocidentais, brancos e de classe média (LOURO, 1997), 

relatos esses que, tomando para si uma pretensa neutralidade e universalidade, criam poder 

falar sobre todas as pessoas; tais grupos detentores do modo de produção do conhecimento 

não estavam alheios à existência das singularidades – quem fala, de onde fala, como fala –, 

mas tinham certeza de o quanto era necessário manter a autoridade da ciência moderna como 

um discurso impermeável, para uma efetiva dominação de coração e mentes. 

 Segundo Cynthia Sousa (1998), a partir de um levantamento bibliográfico, é possível 

dizer que estudos que tratem especificamente da memória feminina são ainda raros no Brasil. 

Segundo esta mesma autora, pode-se indicar o livro Memória e sociedade: lembrança de 

velhos (BOSI, 1979) como um trabalho pioneiro na área, muito embora ele não pretendesse 

ser uma referência sobre as histórias de vida e formação de mulheres. Mais raros ainda no 

Brasil são os estudos sobre história de mulheres negras, sobre os modos como suplantaram as 

mais diversas dificuldades para continuarem sobrevivendo, estudando, trabalhando, numa 

sociedade que há pouco mais de cem anos as viam apenas como amas-de-leite, escravas de 

ganho ou simplesmente serviçais sexuais, segundo a escassa literatura sobre mulheres negras 

no período colonial no Brasil (FREYRE, 1981; GIACOMINI, 1988).  

Indo de encontro a estas teorias, que viam mulheres e homens negros como mero 

objeto da ciência (RAMOS, 1995) e não como produtores de saber e conhecimento, 

empreendemos uma pesquisa acerca dos modos de ser e fazer das professoras negras de 

Educação Infantil, crendo que suas trajetórias, profissional e de vida, podem nos oferecer 

pistas sobre como elas se veem/são vistas na sociedade atual, e quais as consequências das 

teorias racistas nas concepções que temos hoje destas mulheres. Para além da análise destas 

                                                
50 Mais informações, consultar MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Crime e escravidão: trabalho, luta 
e resistência nas lavouras paulistas (1830-1888). São Paulo: Brasiliense, 1987 e MUNANGA, Kabengele 
(Org.). O negro na sociedade brasileira: resistência, participação e contribuição. Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, 2003.  
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consequências, uma vez que as culturas negras não tiveram seu nascedouro a partir do 

racismo, sendo elas ancestrais e tendo continuidade na vida dos negros e das negras que aqui 

aportaram, a intenção é também registrar o modo próprio em que mulheres negras viveram 

suas vidas e como relatam suas histórias, modos estes vinculados ao saber-fazer africano.  

O livro organizado por Schuma Schumaher e Erico Vital Brasil (2007) intitulado 

Mulheres Negras do Brasil51, é uma iniciativa bastante louvável, posto que busca registrar 

parte desta história num farto compêndio de fotos e documentos, que nos contam um pouco 

de que modo estas mulheres seguiram resistindo. Como parte deste registro, temos também o 

livro A cor da escola: imagens da Primeira República, de Maria Lúcia Rodrigues Müller, que 

fala mais especificamente das mulheres negras que adentraram as escolas normais de grandes 

cidades brasileiras no início do século vinte.  

Se, hoje, há um relativo consenso de que o direito à educação não era uma realidade 

para todos/as no início do século vinte, atualmente resta-nos seguir questionando se este 

direito, que é legalmente destinado a todos/as brasileiras/os, é igualmente usufruído por todos 

os grupos sociais. Nossa investigação quer descobrir de que modo determinado grupo social – 

mulheres negras – fizeram/fazem para entrarem na escola, permanecerem nela e mais, 

tornarem-se professoras. Atualmente, para além das proposições das teorias feministas, que 

em meados do século vinte decalcaram suas intenções a partir da silhueta de uma única 

referência feminina, a saber, a mulher branca, ocidental e heterossexual, acredito ser possível 

construir novas bases epistemológicas que encarem as diferenças entre as mulheres como 

aspectos fundantes de suas constatações; é nesse sentido que feministas negras norte-

americanas propõem uma filosofia womanista (do inglês woman, que significa mulher), termo 

este construído por Alice Walker (1985), que seria o posicionamento 

 

das lutas das mulheres negras contra o racismo de gênero e a exploração em 
uma tradição de mulheres negras que resistiram (...) o womanismo nos faz 
lembrar que as mulheres negras e as de raça negras não esperaram o 
surgimento da consciência feminista para iniciar lutas por justiça social na 
África, na Ásia, no Caribe e no Ocidente (SUDBURY, 2003: p. 79) 

 

                                                
51

 SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Erico Vital (Orgs.). Mulheres Negras do Brasil. Rio de Janeiro: SENAC, 
2007. 
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Nesta mesma perspectiva, a expressão enegrecer o feminismo é utilizada no Brasil 

por uma grande corrente de pesquisadoras feministas negras para explicitar os problemas 

decorrentes do feminismo brasileiro que, em sendo um reflexo dos movimentos feministas 

ocidentais, não se ocupou da compreensão sobre o modo como o racismo produzia diferenças 

entre mulheres negras e brancas (CARNEIRO, 2003) Enegrecer o feminismo seria assinalar 

 

[...] a identidade branca e ocidental da formulação clássica feminista, de um 
lado; e, de outro, revelar a insuficiência teórica e prática política para 
integrar as diferentes expressões do feminino construído em sociedades 
multirraciais e pluriculturais. [...] Ao politizar as desigualdades de gênero, o 
feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. A 
consciência que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente em 
solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, 
no interior do próprio movimento feminista, as contradições e as 
desigualdades que o racismo e a discriminação racial produzem entre as 
mulheres, particularmente entre negras e brancas no Brasil.  (grifo da 
autora, CARNEIRO, 2003, passim) 

 

Dizendo isto, não discordamos das teorias feministas que se posicionam contra uma 

ciência feita com base em pressupostos masculinos, mas queremos contribuir para uma 

compreensão mais alargada do que significa ser mulher e negra em sociedades atuais. Um 

bom exemplo dessas diferenças aparece na escassa literatura que temos sobre a vida de 

mulheres negras em períodos próximos à abolição e logo depois de sua promulgação. O livro 

de Carlos José Ferreira Santos (2003) chamado Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza 

(1890-1915), aponta alguns indícios de onde era possível encontrar estas mulheres no começo 

do século vinte, a partir de fotografias e documentos da época. Seus corpos estavam presentes 

no mundo público de variados modos, vendendo, comprando, trocando, trabalhando, 

circulando num lugar que, por algum tempo, foi visto pelo feminismo como um lugar 

exclusivamente masculino de ação.  

Estas atividades exerceram demasiada importância sobre a economia, cultura e a 

sociedade, bem como no modo como compreendemos a mulher negra e a mulher brasileira e 

como vemos as relações entre homens e mulheres atualmente, já que muitas dessas mulheres 

conseguiram alforriar filhos e maridos, além de, por muito tempo, terem um trânsito 

efetivamente mais permitido que os homens, ex-escravizados e descendentes destes. Estas 

configurações mudam sobremaneira os modos de ser e estar no mundo no começo do século 

vinte, mas, acima de tudo, traz até os dias de hoje, impressões muito peculiares sobre nosso 
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modo de socialização e percepção da realidade social.   

 Como pontua Mary Castro (1992), a alquimia das categorias sociais – traduzida nos 

pilares raça, gênero e classe – colabora para que enxerguemos as mulheres em suas 

singularidades, algo que é inerente à discussão epistemológica feminista. Gloria Ladson-

Billings (2002) reforça esta afirmação e dá novas pistas sobre o tema, quando, ao explanar 

sobre o que vem a ser uma teoria racial crítica, diz:  

 

(...) tenho uma ex-aluna que recorre a uma análise de classes no seu trabalho, 
mas o centro de seu interesse são as estratégias anti-racistas. Não creio que 
um exclua o outro. O fato de dizer que faço uma análise crítica de raça não 
significa que eu exclua as questões de gênero. Também não significa que não 
estou considerando as questões de classe. Todas estas questões estão 
entremeadas. Mas necessitamos de uma ferramenta em nossa análise, de uma 
porta de entrada. (grifo meu) (LADSON-BILLINGS: 2002, p. 279). 

 

 Para esta autora, a teoria racial crítica usa a raça como ponto de partida, para análises 

mais complexas da sociedade. Ainda segundo Ladson-Billings:  

 

Classes sociais são reais no sentido de que podemos encaixar as pessoas na 
hierarquia econômica. Gênero é real no sentido que podemos falar um 
pouco a respeito de biologia, de sexualidade. Mas raça é um alvo móvel. O 
que é branco neste lugar não o é naquele (p. 280) 

 

   Arvoro-me numa tentativa dupla, confrontando aspectos historicamente 

invisibilizados e tomo como intenção nesta escrita, descrever, sob uma ótica womanista, 

histórias de vida de mulheres negras.  A possibilidade de uma escrita da história que perceba 

as diferenças como parte constituinte do ser humano, deriva do pressuposto de que a ciência 

não é neutra e que para que ela se constitua como um campo de conhecimento, é necessário 

dizer do lugar onde falamos, para quem falamos e como falamos. 

A expressão tornar-se negro, cunhada por Neusa Santos (1983) em seu livro Tornar-se 

negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social chegou ao século 

vinte e um e colabora para entendermos de que modo esta representação se constitui hoje para 

homens e mulheres negras. Segundo a autora, 
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Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua 
identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, 
compelidas e expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a 
experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas 
potencialidades (SANTOS: 1983,  p. 17-18).  

 

 No Brasil, onde o preconceito é de marca e não de origem52, como afirma Oracy 

Nogueira (2006), ser negro/a vai além apenas da cor da pele – muito embora este quesito pese 

fundamentalmente – e reside nas marcas da diferença53 daquilo que fomos acostumados a ver 

como norma. Paradoxalmente, num país com um grande número de negros/as, convencionou-

se associar esta norma a um sujeito branco, fruto da importação de valores eurocêntricos de 

boa conduta e comportamento, estética e até mesmo sexualidade. É preciso que entendamos 

estas construções, e de que maneira elas chegaram até nós, modificando a ideia que temos 

sobre nós mesmo/as e colaborando para a organização de um currículo escolar de exclusões 

sobre a história do povo brasileiro. “É preciso descobrir em que momento da história alguns 

grupos passaram a valer mais que outros”, evocando aqui uma reflexão feita por Guacira 

Louro (2010), quando falava às/aos congressistas do VIII Congresso Luso-Brasileiro de 

Educação, São Luís-MA.  

  A pesquisa empírica buscou encontrar as mulheres negras professoras de Educação 

Infantil, de uma determinada região da cidade de São Paulo, através de um questionário54 

contendo nove perguntas, sendo uma delas aberta, distribuído nas trinta escolas de Educação 

Infantil espalhadas em três distritos do município. Segundo dados oficiais contidos no site da 

Prefeitura de São Paulo havia 759 (setecentos e cinquenta e nove) professoras de Educação 

Infantil lotadas nesta diretoria de ensino, quando iniciei minha atividade de campo, a saber, 
                                                
52 Oracy Nogueira, em seu texto Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: Sugestão de um 
quadro de referência para a interpretação do material sobre relações raciais no Brasil, o autor discorre as 
principais características que definem o preconceito de marca (definidos por alguns como preconceito de cor) 
presente no Brasil e o de origem, presente nos Estados Unidos. NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de 
marca e preconceito racial de origem — sugestão de um quadro de referência para a interpretação do 
material sobre relações raciais no Brasil, In: O. Nogueira (Org.). Tanto preto quanto branco: estudos de 
relações raciais. São Paulo, T.A. Queiroz, 1954. 
53 No texto Uma dupla inseparável: cabelo e cor da pele, Nilma Gomes discorre sobre as tais diferenças para a 
constituição de uma identidade negra no Brasil, ancorada nas análises e afirmações feitas por antropólogos e 
sociólogos do início do século vinte, muitas delas perdurando até os dias atuais. Ver em GOMES, Nilma Lino. 
Uma dupla inseparável: Cabelo e cor da pele. In: BARBOSA, Lúcia Maria de Assunção; GONÇALVES E 
SILVA, Petronilha Beatriz; SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs.). De preto a afro-descendente: trajetos de pesquisa 
sobre o negro. São Carlos, SP: EdUFSCar, p. 137-149 e GOMES, Nilma Lino. Corpo e cabelo como ícones de 
construção da beleza e da identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte. Tese de doutorado em 
Antropologia Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2002. 
54 Em anexo (A) e (B) a este relatório, modelo de carta de apresentação e de questionário. 
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março de 2010. Passado dois meses do primeiro contato com as escolas, realizado através de 

telefone com as coordenadoras – ou com as diretoras, quando não havia coordenadora na 

unidade – recolhi os mesmos e iniciei a elaboração de gráficos com as informações obtidas. 

Saliento que tive autorização do gabinete do Secretário para realizar todas estas atividades, 

com a recomendação escrita55 para que eu observasse as “cautelas de estilo” na conduta da 

pesquisa.  

 Quatrocentas e seis professoras responderam aos questionários, dentro do universo de 

759 (setecentos e cinquenta e nove professoras), o que dá 53,5% do total (Gráfico 01). 

Ressalto a dificuldade de acesso a algumas escolas, por não possuírem linha de ônibus que 

atendessem às proximidades (algumas vezes, era necessário caminhar de dez a vinte minutos 

do ponto de ônibus mais próximo para chegar até elas). Além disso, a falta da coordenadora 

pedagógica em algumas delas dificultou o trabalho, tendo solicitado algumas vezes a 

colaboração do corpo técnico (numa delas, não obtive sucesso, pois ninguém pode ficar 

responsável por entregar e recolher o material) para finalizar o trabalho. 

 

Gráfico 01 – Número de professoras/as que responderam aos questionários enviados, 2010. 

 

 

Professoras/es de Educação Infantil

Professoras/es que
responderam aos
questionários - 406
(53,5%)

Professoras/es que não
responderam aos
questionários - 353
(46,5%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010. 

 

                                                
55 Em anexo (C), cópia de autorização do Gabinete do Secretário de Educação.  
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É importante assinalar que os cinco homens56 que apareceram nas listas de professoras 

das escolas pesquisadas responderam os questionários (gráfico 02). Algumas pesquisas tentam 

elucidar os motivos que fazem com que os homens não estejam presentes nestes espaços de 

educação57, apontando questões que envolvem práticas de maternagem presenciadas no 

interior da escola e que, a priori, são associadas às mulheres (CARVALHO, 1999), a falta de 

motivação por conta dos baixos salários (retirando o status econômico da profissão) e a falta 

de reconhecimento profissional. É importante compreender que este lugar que se define por e 

para as mulheres guarda relação com uma ideal que temos dos significados de ser mulher, ser 

criança e também sobre o que significa ser homem em nossa sociedade. Segundo Alessandra 

Arce (2001), por trás do mito de educadora nata, há uma intencionalidade de contínua 

desvalorização da profissional de Educação Infantil, que trabalha cotidianamente com 

aspectos considerados irrelevantes – a criança pequena e o contato com seu corpo – para o 

modelo de ser humano valorizado no mundo contemporâneo ocidental, racional e apto para o 

trabalho (CAMPOS apud ARCE, 2001).  

Apesar de não ser um tema específico deste trabalho, a constatação do número de 

homens que atuam na Educação Infantil na pesquisa me fez querer compreender estes 

processos; penso que o tema é bastante fértil, e carece de atenção por parte de 

pesquisadores/as na área da educação e infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Escolhi denominar o grupo pesquisado pelo gênero feminino, dado a imensa maioria de mulheres presentes 
nele. Quando necessário for, farei a diferenciação por gênero para indicar que falo apenas dos professores de 
Educação Infantil. 
57 Segundo dados informados por Fulvia Rosemberg (2001) a partir da RAIS (1988 e 1998), o número de 
homens na Educação Infantil é de aproximadamente 6%. 
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Gráfico 2 – Número de mulheres e homens em efetivo exercício nas escolas de Educação Infantil 
pesquisadas, 2010. 

Mulhe re s/Homens - Educação Infantil

Mulheres   - 401 (98,8%)

Homens - 5 (1,2%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010. 

 

Aqui abro um parêntese para descrever sobre a escolha da metodologia empregada 

para perguntar sobre a cor das professoras envolvidas na pesquisa. Sabemos que a inclusão do 

quesito cor em questionários de pesquisa não é um fato recente58, mas, as discussões a 

respeito de sua utilização e o modo como as pessoas enxergam tal pergunta, tem suscitado 

várias discussões nas últimas décadas (ROSEMBERG, 2004; BERQUÓ, 1987, 2003; 

SANSONE, 2004)59. Desse modo, decidi utilizar dois modelos de classificação racial para 

este quesito: 1) um, largamente utilizado nas pesquisas censitárias e demais pesquisas que 

buscam classificar racialmente, que chamo de modelo “IBGE”60 e 2) outro, que utiliza o 

critério de autoclassificação, também conhecido como autoatribuição, considerado por alguns 

autores como um “sistema de classificação popular” (D’ADESKY, 2001; TELLES, 2003). 

Imaginei que, utilizando os dois modelos, poderia ter um quadro mais aproximado sobre 

como as professoras se enxergavam quanto ao seu pertencimento racial, já que este é um dos 

temas centrais desta investigação. O critério para análise dos casos de professoras que 

                                                
58 Desde 1872, o quesito cor aparece nas pesquisas censitárias, mas de modos muito diferenciados. No referido 
ano, quem definia a cor dos/as escravizados/as, por exemplo, eram seus senhores. A partir dos anos 40, este 
quesito volta e, em 1970, ele desaparece. A partir de 1980, as pesquisas retomam o quesito no modo como o 
conhecemos hoje, sem interrupções. Para maiores informações, consultar ARAÚJO, 1988 e BERQUÓ, 1988.  
59 ROSEMBERG, Fúlvia. O branco no IBGE continua branco na ação afirmativa? Estudos Avançados. São 
Paulo. v. 18, n. 50, 2004.  
60 Este nome faz referência ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já que o modelo é uma 
cópia de modelo de classificação racial por ele empregado; O IBGE utiliza o termo cor/ raça para identificação 
racial, e entre as alternativas é possível classificar-se como branco, preto, pardo, amarelo ou indígena. 
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utilizassem os dois modelos, seria a invalidação do modelo IBGE (1). Das quatrocentas e seis 

professoras envolvidas, trezentos e cinquenta e duas professoras utilizaram o primeiro 

modelo, restando cinquenta e duas professoras que preferiram autoatribuir-se uma cor 

(Gráfico 03). 

Gráfico 3 – Modelos de Classificação utilizado pelas/os professoras/es. 

Modelos de Classificação Racial utilizados pelas/os 
professoras/es

Modelo "IBGE" -
352 (87,1%)

Modelo
"Autoclassificação
" - 52 (12,9%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010. 

 

Apenas duas professoras não identificaram sua cor/raça, sendo, portanto, retiradas 

desta análise. A grande maioria das professoras elegeu o modelo “IBGE” para realizar sua 

classificação racial, talvez por se sentirem mais confortáveis em manejar um instrumento 

conhecido, não necessitando da elaboração de uma análise maior sobre como se viam, com 

relação à questão da cor/raça. Deste modo, temos 64,4% professoras que se classificaram 

como brancas, 26,9% como pardas, 5,7% como pretas, 2,4% como amarelas e nenhuma 

professora indígena (Gráfico 04). Esses valores são muito próximos às porcentagens 

encontradas em pesquisa mais abrangente relatada no livro Professores do Brasil: impasses e 

desafios, organizado por Bernadete Gatti e Elba Barreto. Segundo dados do PNAD, em 2006, 

tínhamos no Brasil 53,7% de professoras brancas e 46,3& de professoras não-brancas61, 

incluindo aí os poucos homens encontrados (2,6 

                                                
61 Na pesquisa de Gatti & Barreto, as professoras são classificadas em brancas e não-brancas, agregando no 
primeiro termo professoras brancas e amarelas e no segundo, professoras pretas, pardas e indígenas.   
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Gráfico 4 – Modelo “IBGE” de Classificação Racial. 

Modelo "IBGE" de Classificação Racial 

Branca - 228
(64,4%)
Parda - 95 (26,9%)

Preta - 20 (5,7%)

Amarela - 9 (2,4%)

Indígena - 0 (0,0%)

Não respondeu - 2
(0,6%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010. 

 

Apesar de muitos/as pesquisadores/as utilizarem a junção das categorias parda e preta 

(OSÓRIO, 2003) na constituição do termo negra/negro, justificando para tal 

empreendimento a aproximação estatística que há entre os dois, decidi fazer análises 

conjuntas (Gráfico 05), mas, quando necessário for, também recorro às análises separadas por 

categorias, porque assim creio ser possível encontrar mais algumas respostas e outras tantas 

perguntas acerca destas definições.  

Esta opção levou em conta algumas questões que, ao aparecerem durante a pesquisa 

empírica, tanto na análise dos dados, quanto das entrevistas com as professoras escolhidas e, 

assim, julguei pertinentes de serem levantadas. A primeira das questões é: a) Porque as 

mulheres se definem como pardas e não como pretas, e vice-versa, para além do tom da pele? 

b) Quais as identidades em jogo quando escolhemos uma cor/raça? c) O que quer indicar o 

maior número de mulheres pardas e não de mulheres pretas, não apenas aqui, mas no conjunto 

das pesquisas que levam em conta a classificação racial? d) A que grupo racial se filia as 

mulheres que se identificam pela cor parda? 

 



                                                                                                                                                                                                                      
90  
  

 

Gráfico 05 – Modelo “IBGE” de Classificação Racial (agregando pretas e pardas),  

Modelo "IBGE" de Classificação Racial (agregando pretas 
e pardas) 

Branca - 228 (64,4%)

Preta/parda (Negras) - 115
(32,4%)

Amarela - 9 (2,4%)

Indígena - 0 (0,0%) 

Não respondeu - 2 (0,6%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.   

 

Outra questão que desejo também aprofundar nos estudos dos grupos em separado diz 

respeito especificamente ao grupo de mulheres que se declaram pardas. Minha inquietação 

reside no fato de buscar entender se na escolha por essa opção há o vislumbre, por parte das 

pessoas que assim se autoclassificam, uma certeza de que, afastando-se do grupo que ocupa a 

base da pirâmide social econômica no Brasil e no mundo, a saber, as mulheres negras, há 

maior possibilidade de ascensão e oportunidade em vários setores da sociedade, seguindo um 

pensamento expresso por Charles Wood & José Carvalho (1994) que ressaltam que “a 

tendência de indivíduos de pele escura a se mover para categorias mais próximas da branca 

estaria associado à ascensão social” (p. 3).  

Delcele Queiroz (2001) levanta este mesmo debate, quando analisa o ingresso de 

estudantes, através do vestibular para a Universidade Federal da Bahia (UFBA), discutindo 

algumas singularidades que aparecem em sua pesquisa. Ela inseriu, em seu questionário, duas 

perguntas: uma aberta, onde os/as estudantes poderiam utilizar o termo que desejasse para se 

classificar, e outra fechada, utilizando as categorias de uso do IBGE para classificação racial. 

Deste modo, pode mensurar quantas pessoas, quando respondiam à pergunta aberta e 
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classificavam-se como morenas ou mulatas, escolhiam o pólo claro ou o pólo escuro das 

gradações de cor, na pergunta fechada. Surpreendentemente, o número de estudantes que se 

reclassificaram relacionando-se ao pólo mais escuro (pardo ou preto) da escala foi de 41,8%. 

Se ao classificarem-se livremente como morenos/as, os/as estudantes desejavam evitar o pólo 

mais escuro da escala de mestiçagem, Queiroz comenta que, por um outro lado, o fato de dois 

terços de estudantes terem escolhido o pólo mais escuro quando poderiam ter se vinculado ao 

pólo mais claro da escala, pode indicar “a reclassificação dos morenos como pardos em maior 

proporção do que como brancos, a reclassificação dos pretos permanecendo no pólo escuro da 

escala de cor, podem estar indicando o reconhecimento da ascendência africana” (QUEIROZ, 

2001, p. 6). 

Os dados obtidos também a partir do Modelo “Autoclassificação” de Classificação 

Racial (Gráfico 06) também nos apontam certezas e dúvidas sobre as questões que dizem 

respeito às questões de pertencimento racial.  

Gráfico 06 – Modelo “Autoclassificação” de Classificação Racial. 

Modelo "Autoclassificação" de Classificação Racial

Negra - 23 (44,2%)

Morena - 11 (21,2%)

Afrodescendente - 8 (15,3%)

Afro-brasileira - 2 (3,9%)

Mulata - 2 (3,9%)

Brasileira - 2 (3,9%)

Mestiça de negro com branco - 1
(1,9%)
Fruto da miscigenação brasileira - 1
(1,9%)
Morena - clara - 1 (1,9%)

Caucasiana - 1 (1,9%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010. 

As professoras que optaram pela autoclassificação, não fugiram a uma regra já 

observada por outros/as pesquisadoras/es sobre relações raciais no Brasil: quando 

questionadas abertamente, as pessoas escolhem diversas denominações para dizer o que 
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consideram ser sua filiação racial (GUIMARÃES, 2000; TELES, 2003; D’ADESKY, 2001). 

Em 1976, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios registrou cento e trinta e cinco 

cores descritas pelos/as brasileiros/as, em pergunta aberta sobre a classificação racial, mas, 

como aponta Edward Telles: 

 

Em nova análise de 1976, encontrou-se que 135 termos foram utilizados na 
amostra de 85.677 brasileiros, mas 45 desses termos foram utilizados por 
uma ou duas pessoas. Oitenta e seis (86) pessoas ou aproximadamente dois 
terços (64%) desses termos foram utilizados por apenas 279 dos 85.677 
entrevistados, correspondendo a 0,3% da população. Logo, os brasileiros 
utilizaram uma vasta gama de termos raciais, mas a grande maioria utiliza os 
mesmo termos (TELLES: 2003, p. 107) 

 

Vale ressaltar que, apenas uma professora escolheu, após ter marcado a opção 

“branca” na pergunta com alternativas fechadas, escrever a palavra caucasiana em sua 

autoclassificação. Apesar de antigo62, o termo não é usualmente visto em alternativas de 

pesquisa; outra questão que me chamou a atenção foi o fato de todas as professoras que se 

utilizaram dos dois modelos para responder à questão sobre sua cor eram pardas; assinalavam 

pardas no modelo “IBGE”, para no modelo “Autoclassificação” utilizarem atribuições como 

afrodescendentes, morena, mulata, entre outras.  

As professoras brancas não demonstraram tantas dúvidas sobre sua pertença racial e 

utilizam o modelo “IBGE” com mais propriedade, indicando que, talvez, o modelo não atenda 

a um grande número população, fixando, assim como outros instrumentos, uma aparente 

norma em determinada alternativa e anomalias em outras. Segundo Luciana Alves (2010), 

para algumas/alguns teóricos/as, os estudos sobre branquitude, estes iniciados na década de 

noventa nos Estados Unidos, demonstram que essa pertença racial não é invisível e não é 

intrínseca às pessoas que se classificam como brancas: ela é uma construção social e tem 

relação com questões como dominação, exploração e “propriedade de corpos, de terra e de 

expectativas sociais” (HARRIS apud ALVES: 2010, p. 28). Ainda segundo ALVES, 

contraditoriamente, os/as principais autores/as desta abordagem  

 

                                                
62 O termo foi cunhado por um fisiologista e antropólogo alemão chamado Blumenbach (1752-1840), que propôs 
uma classificação das raças humanas baseada na combinação entre cor de pele/origem geográfica: branca ou 
caucasiana, negra ou etiópica, amarela ou mongol, parda ou malaia e vermelha ou americana. 
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acreditam que este poder, com efeitos tão visíveis, permite à identidade 
racial branca assumir o status normativo que assegura sua invisibilidade. De 
acordo com Frankenberg (2004) a história de construção da invisibilidade da 
branquitude pode resumir-se em quatro fases: aparecer – denominar-se – 
violar/saquear – tornar-se invisível – apropriar-se. (ALVES: 2010, p. 29) 

 

 Os estudos sobre branquitude não são o centro de nossas discussões, mas entendo que 

é necessário fazer breves inferências neste campo por conta dos dados obtidos, de modo a 

contribuir com a análise dos questionários. Acredito também que estes temas, mesmo não 

sendo recentes, ganharam outros contornos a partir do surgimento das políticas de ação 

afirmativa no Brasil, em final da década de noventa e meados da década de dez. Apesar de 

estarem presentes em diversas esferas de atuação do poder público, e abrangerem não apenas 

grupos negros/as e indígenas, foi na disputa pelo acesso às vagas no ensino superior público, 

que as discussões sobre quem é negro e quem é branco no Brasil vieram à baila com mais 

intensidade, merecendo destaque nos veículos de comunicação mais lidos e assistidos do 

país63.  

Para as demais perguntas do questionário, apresento apenas os dados fornecidos pelas 

professoras negras64, principal grupo investigado neste trabalho. Na folha seguinte (Gráfico 

07), temos respostas sobre a formação em nível superior das professoras de Educação Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 A matéria publicada no jornal Folha de São Paulo denominada Tribuna Racial, sobre o caso de irmãos gêmeos 
e suas diferentes respostas às perguntas sobre classificação racial quando da entrada dos mesmos na 
Universidade de Brasília (UNB), a publicação do livro Não somos racistas: uma reação aos que querem nos 
transformar numa nação bicolor, por um dos chefes de uma das centrais de jornalismo televisivo e o manifesto 
publicado num site da internet contra cotas raciais e entregue ao Supremo Tribunal Federal com assinaturas de 
muitas personalidades brasileiras são episódios que demonstram a efervescência dos debates na área Cf. 
http://www.scielo.br/pdf/ha/v11n23/a18v1123.pdf; http://sociologiaceacxxi.hdfree.com.br/manifctcotas.pdf 
(Acessos em: 12.jan.2011); KAMEL, Ali. Não somos Racistas: uma reação aos que querem nos transformar 
numa nação bicolor. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.  
64 Nos próximos gráficos, incluí também os únicos dois professores encontrados em toda a pesquisa, que se 
identificaram como pardos. 
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Gráfico 07 – Natureza das universidades cursadas pelas professoras. 

Professoras negras - Universidades Cursadas

Mulheres / Pública - 18 (11,4%)

Mulheres/ Particular - 142 (85,5%)

Mulheres - Não respondeu/ Não
cursou - 7 (4,2%)
Homens/ Particular - 1 (0,7%)

Homens - Não respondeu/ Não cursou
- 1 (0,7%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.     

 

O total de professoras sofreu alterações porque algumas professoras cursaram 

universidade pública e particular (3). O número de professoras que cursaram universidade 

particular é infinitamente maior do que as que cursaram universidade pública – algumas delas, 

por terem participado do Programa de Educação Continuada – PEC/Municípios, na cidade de 

São Paulo, identificaram a universidade cursada como pública, pois foram alunas de núcleos 

onde os convênios (biênios 2004-2006/2006-2008) feitos entre a Prefeitura paulista eram com 

a Universidade de São Paulo (USP)65.  

Uma análise que pode ser feita deste grande número de professoras formadas em 

universidades particulares deve-se à legislação específica que versa sobre professoras de 

Educação Infantil: datado de 06 de dezembro de 1999, o Decreto-Lei n. 3.276 diz, em seu 

artigo 3°, parágrafo 2°: “a formação dos professores de educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental far-se-á exclusivamente em cursos normais superiores”66. Segundo 

Ana Cerisara (2002),  

                                                
65 Participaram destes convênios a Universidade de São Paulo (USP), a Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). 
66 Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/diretrizes_p0173-0174_c.pdf> Acesso: 27. jan.2011. 
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diante do teor desse decreto houve ampla mobilização e várias manifestações 
foram feitas por meio do movimento em defesa da formação dos professores. 
Frente à pressão o governo editou o Decreto 3.554/2000, no qual a palavra 
“exclusivamente” foi substituída pela palavra “preferencialmente” 
(CERISARA: 2002, p.111). 

 

Legalmente, o oferecimento de cursos normais superiores não é tarefa exclusiva de 

centros universitários e/ou faculdades integradas, mas estas instituições especializaram-se 

nesta atividade, por serem cursos menos exigentes com relação à estrutura e funcionamento, 

se comparado aos cursos de Pedagogia existentes. Além disso, estas instituições perceberam 

que haveria uma grande procura por estes cursos pelas profissionais que, estando já em 

efetivo exercício na educação municipal ou particular, precisavam adequar-se à legislação 

educacional vigente (Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº. 9.394/1996), que 

tornava obrigatório a formação em nível superior num período de dez anos no Brasil.  

A formulação desta política, impressa também nos pareceres que regulamentam a 

existência dos Institutos Superiores de Educação – Parecer CP nº. 053/99, Parecer CP 

nº.115/99 – demonstra o modo como o governo naquele momento estava pensando as 

questões relacionadas à formação das professoras, suas carreira no Magistério e a valorização 

profissional. Esta atitude, segundo Cerisara (2002), 

 

tem por base o princípio do aligeiramento da formação no seu sentido mais 
perverso, pois em vez de capitalizar a experiência prática do aluno, 
desafiando-o a aprofundar a reflexão, entende que esta seja substituível pela 
vivência, desarticulando a teoria da prática sob o falacioso argumento de que 
quem faz não precisa pensar o fazer. (CERISARA: 2002, p. 112)  

 

Evelyn Nascimento (2007) relembra o fato de que “sem recursos não há política de 

formação e capacitação” (p. 112) e, “segundo tendências recentes”, é provável que seja “a 

ação individual dos agentes educativos que gerará mudanças no perfil de qualificação do 

quadro profissional que atua no setor” (p. 112). Tais afirmações resumem a ação de muitas das 

profissionais de Educação Infantil que participaram deste questionário; além disto, somamos a 

não-ampliação de vagas nas universidades públicas nos cursos de Pedagogia, estes em sua 

maioria não oferecendo habilitação em Educação Infantil, como também um dos motivos para 
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o grande número de profissionais de Educação Infantil graduarem-se em universidades 

particulares ou nos Institutos de Educação, que se tornaram, por conta do decreto normativo, o 

lugar da formação para as profissionais de Educação Infantil.  

Conforme aponta Tizuko Kishimoto (1999) em artigo já comentado, na década de 

noventa, apenas seis instituições públicas ofereciam formação em nível superior para 

Educação Infantil no Brasil, sendo quatro delas estaduais, uma federal e uma municipal. É 

importante salientar que os Institutos de Educação não são uma novidade; já nas primeiras 

décadas do século vinte, era possível encontrar estes espaços formando professores para 

educação básica. Mas há, segundo esta mesma autora, uma enorme diferença entre o modelo 

de instituto proposto no início da República, estes vinculados a órgãos públicos de Educação 

– universidades e escolas de formação em Nível Médio –, e o modelo impresso nos pareceres 

do último ano da última década do século vinte. Kishimoto diz: 

 

Ideias gestadas e abandonadas no início deste século são recuperadas pela 
legislação atual, pela assimilação inadequada de modelos estrangeiros com 
reflexos na formação profissional. O contexto atual é bem diverso dos 
primeiros tempos da República e requer propostas de formação diferenciadas 
de acordo com o público e as condições presentes [...] A política de 
sucateamento das instituições federais e o crescente número de 
aposentadorias no seio de uma política neoliberal que vem privatizando os 
serviços públicos certamente constituem fatores que explicam o 
esvaziamento de instituições públicas e sua incapacidade para manter e gerir 
novos cursos (KISHIMOTO: 1999, p. 67). 

 

As questões levantadas por Nascimento (2007) vão um pouco mais além, quando nos 

relembra que, toda essa formação, tem sido pensada apenas para as profissionais que são 

percebidas como professoras, deixando de lado todas as outras, que também lidam com as 

crianças diretamente, e também educam as crianças no espaço escolar – merendeiras, corpo 

técnico, demais profissionais sem Magistério – e de algum modo, necessitam também serem 

atendidas por uma política de formação. Há, ainda, uma outra questão que não abordaremos 

mais profundamente aqui, mas acreditamos ser muito importante de frisar, já que estamos 

falando de formação de professoras para Educação Infantil: em nenhum momento, nas 

discussões travadas por parte dos órgãos governamentais, na área de políticas de formação 

para estas profissionais, a temática da diversidade cultural foi uma questão central ou mesmo 

secundária. Nos textos normativos, não há nenhuma indicação que este assunto tenha 

pertinência, muito embora, a não-inclusão do mesmo nestes documentos e proposições 
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curriculares tenha acarretado sérios problemas para a educação brasileira, sobretudo para a 

escola pública (GOMES & GONÇALVES E SILVA: 2006, p. 14).  

As universidades públicas que oferecem a habilitação específica para crianças de zero 

a seis anos vem diminuindo, desde a publicação destas resoluções normativas referentes à 

formação das profissionais em Educação. Este é um dado que pode ser confirmado em artigo 

de Kishimoto (1999), que elaborou um quadro histórico das universidades que atendiam a 

formação profissional para a educadora infantil desde a década de trinta no Brasil. 

Paulatinamente, os cursos que eram oferecidos em universidades públicas (federais, estaduais 

e municipais) foram sendo extinguidos, e algumas faculdades particulares passaram a oferecer 

esta habilitação específica, antes do curso de Pedagogia sofrer as alterações da Resolução 

CE/CP nº01/2006, que em seu artigo nº. 4º diz: 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 
para exercer funções de Magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 
(Resolução CE/CP nº 01/2006). 

 

Seria bastante proveitoso analisarmos estes contextos, à luz das discussões sobre 

gênero e raça, se tivéssemos pesquisas que evidenciassem o número de mulheres negras 

presentes nestes cursos de formação. O que acredito é que, se as políticas públicas de 

formação de professoras tivessem, como aspecto fundante, a importância do conhecimento 

sobre as pessoas as quais elas se destinam, e que ser mulher e branca, mulheres e negra, 

mulher e indígena, altera significativamente o modo de fazer, e o modo como estas 

aprendizagens vão repercutir em suas escolhas e em suas práticas pedagógicas, conseguiriam 

assim aproximar-se das pessoas que fazem a escola, que trabalham nela e que, diariamente, 

conduzem a educação escolar. Desse modo, passaríamos a enxergar também, de forma 

diferente, o próprio status da carreira docente, entendendo-o dentro de contextos vários que 

não apenas os que versam sobre reconhecimento profissional versus questões salariais.  

Assim, constituindo e sendo constituídas pelas pessoas presentes nos espaços 

escolares, as diretrizes para a formação de professoras seriam menos contestadas pelos órgãos 

de representação docente, seriam mais acessíveis e pautadas nos desejos e aspirações 
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possíveis de mulheres e homens que fazem parte da realidade escolar. Os “arranjos” nas 

políticas educacionais feitos em fins do século vinte e inicio do século vinte e um para 

adequação a uma política internacional de educação, financiada por órgãos multinacionais 

devem ser analisados sabendo-se que estas alterações mexem profundamente com o modo 

como as professoras enxergam a si mesmas e constroem conhecimentos em suas turmas.  

No próximo gráfico (08), a análise feita constata se a formação em nível superior foi 

realizada antes ou depois da entrada na rede municipal de Ensino. A pergunta era “Você se 

formou antes ou depois de entrar na rede municipal de Ensino?” e as respostas foram: 

Gráfico 08 – Professoras/es negras/os: Formação (anterior ou posterior à entrada na 
Rede Municipal de Ensino) 

Professoras negras - Formação (anterior ou posterior à 
entrada na Rede Municipal de Ensino)

Mulheres/ Antes - 73 (43,8%)

Mulheres/ Depois - 87 (52,4%)

Mulheres/ Não respondeu - 4
(2,4%)
Homens/ Antes - 2 (1,4%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.     

 

Pela análise das respostas obtidas, notei que, mesmo tendo me referido à formação em 

nível superior na pergunta que antecedia a esta, algumas professoras não compreendiam 

porque eu não estaria levando em conta, na pergunta, sua formação em nível médio no 

Magistério. Algumas delas entendiam que, “estar formada” seria ter concluído o Magistério, e 

assim responderam à pergunta salientando que, apesar de terem se formado em Nível Superior 

após a entrada na rede, já possuíam o Magistério. Essa afirmação, feita por um número 

considerável de professoras, parece indicar que, a sensação de estar preparada e formada para 

atuar na Educação Infantil, era anterior à sua formação em nível superior. Parte dessas 

constatações também, pode ser observada nas respostas das entrevistadas que ressaltaram a 

formação no Magistério, como um momento bastante significativo em suas carreiras 

profissionais, sendo que, para algumas, a experiência em nível médio superou as expectativas 
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que tinham com relação ao ensino superior. Segundo Gatti, desde as primeiras décadas do 

século vinte, havia se consolidado a formação de professores para o primário nas Escolas 

Normais de nível médio (secundário) (GATTI, 2009, p. 38), e esta cultura de formação em 

Nível Médio parece colaborar para o que Magistério ganhe este significado na história das 

professoras de crianças pequenas.  

A Lei nº 5.692/71 regulamentou a habilitação do ensino de segundo grau denominada 

Magistério, e este curso seguiu sendo o responsável pela formação de professoras/es no 

Brasil, antes uma atribuição das escolas normais. O Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) foi uma instituição criada por indução do governo 

federal, e por este financiada, “em busca de garantir uma melhoria na formação de docentes 

para os anos iniciais de escolarização, em vista dos problemas detectados com a formação 

desses professores na Habilitação Magistério” (GATTI, 2009, p. 39). O CEFAM foi uma 

instituição bastante presente na cidade de São Paulo, tendo atingido o número de cinquenta e 

cinco unidades ao final de sua existência, entre 1983-2005 (informação pessoal)67. O currículo 

do CEFAM ocupava-se da formação para a atuação em Educação Infantil (CAVALCANTE, 

1994), em contrapartida aos cursos de graduação da época que não tinham como centralidade 

a formação para as primeiras séries e sim para a formação de professoras primárias e em 

contrapartida também ao curso secundário de Habilitação em Magistério, que não incluíram a 

Educação Infantil.  Neste sentido é que, para muitas professoras, quando falamos em 

formação, o curso de Magistério não pode em nenhum momento ser esquecido. De todas as 

professoras entrevistadas, apenas uma não cursou o Magistério; todas as outras foram 

unânimes em afirmar a importância do curso no segundo grau em suas carreiras, mesmo 

aquelas que não haviam cursado CEFAM e que não haviam desse modo estudado mais 

especificamente as matérias relacionadas à Educação Infantil.  

No gráfico subsequente (09), a intenção era investigar o número de professoras que 

foram atendidas pelo curso de formação em Nível Superior, oferecido pela Prefeitura, em um 

Programa de Educação Continuada (PEC) ministrado no período de 2004 a 2008, em parceria 

com diversas universidades públicas e particulares, e a Fundação Carlos Vanzolini. 

 

 

                                                
67 REZENDE, Maria Lúcia. Mensagem pessoal recebida por mighiandanae@yahoo.com.br em 02.nov.2011.  
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Gráfico 09 – Professoras negras – Curso de formação pela Prefeitura de São Paulo 

Professoras negras - Curso de formação superior oferecido 
pela Prefeitura de São Paulo

Mulheres/ Sim - 35 (21%)

Mulheres/ Não - 129 (77,6%)

Homens/ Não - 2 (1,4%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.      

Segundo Márcia Simões (2010), 

 

esse curso presencial, estruturado com a utilização intensiva de mídias 
interativas e organizado em módulos com carga horária total de 3.100 horas 
[...] é um programa inovador, sobretudo, porque enfoca o professor atuante 
em sala de aula, levando-o a (re)construir sua teoria e prática. Esse 
programa parte do pressuposto que a profissão do professor é 
eminentemente conflituosa e complexa e que o conhecimento do cotidiano, 
das crenças e dos anseios dos educadores é fundamental para se iniciar um 
trabalho específico de (re)construção da prática pedagógica [...]  (SIMÕES, 
2010, p. 10) 

 

 O PEC-Municípios é um programa que tem suas bases num projeto implantado no 

estado de São Paulo nos anos de 2001-2002 chamado PEC – Formação Universitária. 

Segundo a página do site, 

 

O PEC – Formação Universitária graduou, em 2002, cerca de 6.300 
professores da rede estadual de São Paulo que possuíam apenas formação 
de Magistério em nível médio. A Regional São Paulo da UNDIME – União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino manifestou o interesse na 
realização de uma nova edição do Programa, dessa vez oferecida aos 
professores dos sistemas públicos municipais. O PEC - Formação 
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Universitária Municípios formou, ao final de 2004, cerca de 4.500 
professores de 41 municípios de São Paulo. (extraído do site: 
www.rededosaber.gov.br. Acesso em: 26.fev.2012) 

 

  Um dos públicos-alvos deste programa no âmbito municipal foram as professoras 

de Educação Infantil das EMEI(s) e CEI(s). De acordo com gráfico (09), percebemos que o 

número de professoras negras que participaram destes cursos nesta diretoria não foi 

expressivo, visto que muitas delas já possuíam a graduação antes do oferecimento do mesmo. 

Algumas delas expressaram, a partir das respostas dadas, que desconheciam completamente 

sobre o oferecimento desta modalidade de curso para as profissionais de educação das 

EMEI(s). Os convênios firmados visavam atender uma demanda pela profissionalização em 

todos os níveis de ensino e tanto os CEI(s) quanto as EMEI(s) possuíam um grande numero 

de professoras sem formação em Pedagogia, o que fez com que a rede municipal organizasse 

um Curso Normal Superior para suprir a carência da formação para atender a legislação que 

colocava um prazo de dez anos para a formação de todas as profissionais que estavam em 

efetivo exercício.  

No gráfico seguinte (10), a intenção era saber o tempo de trabalho das professoras na 

escola onde elas estavam, naquele ano; apesar de muitas delas terem muito tempo de serviço e 

já terem passado pela escola em outros períodos, a pergunta desejava compreender qual a 

intensidade da relação entre a professora, a escola e seu corpo docente/técnico.  
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 Gráfico 10 – Tempo de trabalho na escola 

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.   

 

Há uma grande rotatividade de professoras nas escolas pesquisadas, visto que a 

maior parte delas concentram-se nas escolas onde estão este ano há menos de dois anos; isto 

deve-se muitas vezes ao pouco tempo de serviço das mesmas, o que as faz ter pouca 

pontuação para escolherem uma escola mais perto de casa, tendo assim que optar por 

permanecer numa escola mais distante, na mesma região da cidade. Outra situação encontrada 

nas escolas são os casos das professoras estáveis68, que estão na rede por um tempo igual ou 

superior a vinte anos, tendo sido contratadas para assumir uma turma/classe no final do século 

vinte e ganhando estabilidade ao longo do tempo, através de legislação federal que as 

reconheceram como corpo efetivo da rede municipal de ensino. Estas professoras escolhem 

determinadas escolas no início do ano letivo, mas, ao convocarem-se professoras aprovadas 

em concurso no decorrer do ano, elas podem ser destituídas de suas escolhas, retornando à 

Diretoria de Educação que, ao reorganizar os quadros de trabalho, as enviam para escolas 

onde existem vagas.  

                                                
68 Estes cargos foram criados com base no Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Contraditórias, em 
1988, que diz: “Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da 
administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, 
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no Art. 37, da 
Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 
 
 

Professoras/es negras/os - Tempo de trabalho na 
escolaola 

Mulheres/ Até dois anos - 69 (41,5%)

Mulheres/ Até cinco anos - 36 (21,5%)

Mulheres/ Entre cinco e dez anos - 38 (22,8%)

Mulheres/ Mais de dez anos - 19 (11,4%)

Mulheres/ Não respondeu - 2 (1,4%)

Homens/ Até cinco anos - 1 (0,7%)

Homens/ Mais de dez anos - 1 (0,7%)
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Apesar de não terem feito o concurso público para serem admitidas na rede 

municipal, todas elas deveriam possuir o Magistério quando do ingresso; atualmente, com o 

novo modelo de contratação, estes vínculos tornaram-se temporários e não é mais possível 

este tipo de configuração de carreira na Prefeitura de São Paulo.   

Podemos notar que, mesmo com todas essas contingências, há um grande número de 

professoras permanecendo nas escolas por um período que vai entre três e dez anos (56,7%), 

demonstrando que talvez esta seja uma tendência almejada pela maioria das entrevistadas. 

Permanecer na mesma escola pode significar, entre outras questões, o fortalecimento de laços 

de trabalho que colaboram com o andamento do trabalho pedagógico realizado, o 

reconhecimento mais imediato das dificuldades/facilidades do grupo docente/técnico, as 

mudanças/permanências nas atividades desenvolvidas ao longo dos anos letivos, o aumento 

da autoconfiança, da confiança no grupo e da percepção de como seu trabalho tem obtido 

êxito com as crianças e as famílias, entre outras questões.  

Alguns programas de bonificações salariais dados às professoras por seu 

desempenho educacional em muitas cidades brasileiras levam em conta a permanência das 

mesmas nas escolas por mais de um ano, atribuindo um valor a esta atitude, pois consideram 

que este é um fator que contribui para o bom andamento das atividades escolares. 

Relacionando tal constatação com o próximo gráfico (11), podemos perceber que a distância 

entre a casa e a escola torna-se também um dos motivos que colabora para a permanência ou 

não na mesma escola. A intenção da pergunta não era quantificar a distância em quilômetros, 

mas subjetivamente perceber o quanto as professoras sentiam-se próximas do lugar/região em 

que trabalhavam, e também da região onde moram as famílias atendidas pela escola.  

Desse modo, constatamos que a grande parte delas sente-se próxima do local de 

onde trabalha, já que 66,1% delas responderam que a distância entre a casa e a escola não é 

grande. Isto pode significar, entre outras coisas, identificação com os grupos atendidos e/ou 

certa proximidade com a região onde trabalha, o que altera o modo como estas professoras 

compreendem o espaço escolar e sua profissão. Cruzando novamente os dados dos gráficos 10 

e 11, percebemos que apesar de haver um número de professoras há pouco tempo nas escolas 

(41,5%), o que pode indicar pouco tempo de serviço, ainda assim, o número de professoras 

que sentem-se próximas à escola é grande (66,1%), denotando que em termos quantitativos, a 

maioria das professoras que trabalham nesta diretoria de ensino mora na mesma região onde 

trabalham. Apesar região ser bastante grande como já explicitado anteriormente (492.83 km), 
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as escolas estão concentradas em determinados centros destas periferias, o que faz com que 

todas as professoras acabem convergindo para este centro no momento da escolha da unidade 

escolar.   

Gráfico 11 – Distância entre casa e a escola.  

Professoras/es Negras/os - Distância entre casa e a escola 

Mulheres/ Perto - 110 (66,1%)

Mulheres/ Longe - 53 (31,8%)

Mulheres/ Não respondeu - 1 (0,7%)

Homens/ Longe - 2 (1,4%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.     

 

Finalizando o questionário, perguntamos sobre o acúmulo de cargos, evento 

praticado pelas professoras dos mais diversos níveis de ensino da rede municipal. No gráfico 

12, percebemos que esta prática é realizada por quase metade das professoras negras desta 

pesquisa. O padrão de vencimento de uma professora de Educação Infantil na rede municipal 

paulista com o curso de Magistério em 2011 é de R$ 1.563,01, para uma jornada de trabalho 

de trinta e três horas semanais (JEI-F – Jornada Especial Integral de Formação), vinte delas 

com crianças. Tendo graduação, seu vencimento é de R$ 1.888,19, mais vantagens 

pecuniárias tais como vale-alimentação e vale-refeição. Há uma outra jornada de trabalho 

onde as professoras podem optar trabalhar apenas 20 horas com crianças e mais três horas 

denominadas horas-atividade (JB-D – Jornada Básica Docente); com esta carga, o salário 

inicial seria de R$ 1.172,00 para quem tem apenas o Magistério e de R$ 1.416,00 para quem 

possui graduação.   

Estes valores vão aumentando gradativamente a partir do terceiro ano de trabalho, 

por conta da evolução funcional69; as professoras assim vão progredindo salarialmente na 

                                                
69Segundo o Estatuto do Magistério Municipal de São Paulo, Lei 14.660, artigo 35, evolução funcional “é a 
passagem de uma para outra referência de vencimentos imediatamente superior e será disciplinada em 
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carreira do Magistério, podendo chegar a um salário de R$ 3.774,60 ao fim de uma vida 

profissional. O número de pesquisas sobre a prática de acúmulo de cargos não é extenso, mas 

a ideia comumente veiculada é que tal atividade é realizada por conta dos baixos salários 

pagos às profissionais de educação, não sendo algo almejado por elas. A questão salarial 

apresenta-se assim como um imperativo para que as profissionais acumulem cargos. Uma vez 

iniciando tal prática, nota-se que fica cada vez mais difícil desvencilhar-se de tal 

empreendimento, visto que a organização financeira da família repousa sob a remuneração de 

dois empregos, não sendo tão fácil retirar-se de um sem antes uma organização prévia que 

incluiria corte nos gastos ou privações.  

 Uma série de livros abordando o trabalho de professores na Educação Básica de 

algumas cidades do Brasil foi publicado em 2009 pela Instituição Fundacentro70 com o intuito 

de apresentar um breve perfil do trabalho e dos/as trabalhadores/as em Educação. Esta 

publicação é parte da pesquisa intitulada Condições de Trabalho e suas Repercussões na 

Saúde dos Professores da Educação Básica no Brasil, coordenada pela instituição 

Fundacentro e com apoio financeiro do Ministério da Educação e Cultura (MEC). As análises 

coletivas de trabalho (ACT) foram realizadas em algumas cidades com grupos de 

profissionais de educação de variados níveis de ensino. No estado de São Paulo, as cidades de 

Campinas e São Paulo participaram destas análises. Sobre o acúmulo de cargos na educação 

básica do estado de São Paulo, o texto aponta:  

Não se conhece o número de professores que têm vários empregos e 
acumulam cargos na rede pública, estadual e/ou municipal, em várias 
escolas da rede privada, ou na rede pública e privada. Porém, vários estudos 
sobre o trabalho dos professores fazem referência a esta prática, o que não é 
surpreendente. Dados recentes sobre algumas profissões, a dos médicos, por 
exemplo, mostram que a porcentagem de pessoas com vários vínculos é 
grande (conforme o estudo “A saúde dos médicos do Brasil”, editado pelo 
Conselho Federal de Medicina em 2007, os médicos que exerciam até três 
atividades em medicina somaram 82,2%.). Muitos professores que 
participaram de nossas reuniões tinham vários empregos 
(FUNDACENTRO, 2009a, p. 29) 

 

Segundo o relatório final desta pesquisa, uma das semelhanças percebidas nas 

                                                                                                                                                   
regulamento”.  
70Segundo texto informativo nos relatórios organizados por conta da pesquisa, a instituição Fundacentro é uma 
fundação de natureza jurídica de Direito Público, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego que tem por 
finalidade principal a realização de estudos e pesquisas na área da saúde e segurança do trabalho e a difusão 
desses conhecimentos (FUNDACENTRO, 2009).  
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regiões brasileiras estudadas é que  

 

os professores estão trabalhando demais, seja porque têm muitos alunos em 
cada turma seja porque têm muitas turmas ou vários empregos. Em todas as 
regiões encontramos professores com vários empregos de professores, seja 
em várias escolas, em várias modalidades ou em várias redes e também com 
outros empregos. O motivo: os baixos salários (FUNDACENTRO, 2010, p. 
09). 

  

No livro que retrata um pouco sobre a educação básica da cidade de Vitória da 

Conquista, interior da Bahia, temos o registro de uma professora que possui três empregos por 

conta dos baixos salários recebidos por esta em todos eles. Segundo o texto, 

 

Embora não se saiba exatamente quantas pessoas têm mais de um emprego 
de professor no Brasil, alguns estudos tentaram quantificar esta prática. [...] 
Em Salvador, Araújo e colaboradores (1998) constataram que cerca de 40% 
dos professores da rede particular de ensino trabalhavam em mais de uma 
escola particular e 20% trabalhavam também em escola pública; mais de ⅓ 
já havia trabalhado em escola pública e 28% tinham outra atividade 
remunerada não docente (dados de 1996). Os dados de um censo sobre as 
condições de saúde e trabalho dos professores da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental da rede municipal de Salvador, realizado em 2006, 
também revelaram a existência de múltiplos empregos: 32% referiram 
trabalhar em outra escola fora da rede municipal (16,6% destes trabalhavam 
em duas ou mais escolas), 14,2% trabalhavam em outra escola da rede 
municipal e 11,2% mantinham outra atividade remunerada além da 
docência (FUNDACENTRO, 2009b, p. 34). 

   

Mas, ao contrário se pode parecer à primeira vista, o número de professoras de 

Educação Infantil que acumulam cargos é menor (46,8%) do que aquelas que não acumulam 

(51,9%), evidenciando assim que neste nível de ensino esta não é uma atividade 

desempenhada em larga escala como poderia se pensar. Se não podemos seguramente afirmar 

que estão satisfeitas com o salário recebido, podemos inferir que estas mulheres que não 

acumulam cargos podem estar realizando outras atividades remuneradas fora de seu horário 

de trabalho ou ajustaram sua vida financeira para não necessitarem dobrar seus turnos de 

trabalho, opções estas que traduzem-se na qualidade de trabalho desenvolvido em sala de aula 

com as crianças pequenas, visto que segundo demonstram os estudos acima, o acúmulo de 

cargos faz com que as professoras deem pouca atenção para cada criança, e isto certamente 
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contribui para o baixo desempenho delas; há ainda uma considerável diminuição da qualidade 

de vida destas profissionais, que são integralmente absorvidas pelo trabalho, sem tempo para 

o lazer ou para atividades familiares, sociais e culturais71. 

 

Gráfico 12 – Acúmulo de Cargos 

Professoras Negras - Acúmulo de Cargos

Mulheres/ Sim - 78 (46,8%)

Mulheres/ Não - 86 (51,9%)

Homens/ Não - 2 (1,4%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.     

 

No último gráfico (13), vemos que a maioria delas acumula o cargo de professora de 

Educação Infantil trabalhando num outro órgão público, algumas delas na mesma escola em 

que possuem o primeiro cargo. A opção de trabalhar em uma outra instituição pública pode ter 

relação com a experiência acumulada no setor público de educação e com a impressão 

causada pelas escolas particulares “de bairro”, que pagariam sempre menos que a rede 

municipal/estadual às professoras. 

 

 

 

                                                
71 Busquei referências de pesquisas que versassem sobre o acúmulo de cargos tão largamente praticado no Brasil, 
mas não encontrei nenhuma dissertação ou tese que falasse sobre o impacto desta prática para a vida profissional 
e pessoal das profissionais de educação. O documentário Carregadora de Sonhos conta a história de quatro 
professoras do interior de Sergipe que dividem-se entre duas ou mais escolas, demonstrando que esta é uma 
prática não apenas das grande cidades. Para mais informações, consultar: FIUZA, Deivison. Carregadoras de 
Sonhos. Sindicato dos Professores de Sergipe (SINTESE). Sergipe: WG Produções, 2009/2010. DVD’, 65 
minutos. 
 



                                                                                                                                                                                                                      
108  
  

 

 

 

Gráfico 13 – Natureza da instituição em que acumulam cargos 

Professoras Negras - Natureza da Instituição em 
que acumulam cargos

Mulheres/ Pública - 75 (97,9%)

Mulheres/ Privada - 3 (2,1%)

 

Fonte: Respostas obtidas através dos questionários elaborados para a pesquisa empírica, 2010.     

 

Encerro esta primeira fase da pesquisa traçando um breve perfil das professoras 

negras desta diretoria de ensino, que, impossíveis de serem definidas num só modo de ser 

professora de Educação Infantil, são aqui percebidas como pessoas num contexto mais amplo 

que é a escola que as abrigam, a instituição a que estão vinculadas, suas famílias e trajetórias 

pessoais. Todas as informações aqui sistematizadas servirão como substrato da segunda fase 

da pesquisa, que consiste nas entrevistas realizadas, na transcrição e diálogo com os saberes 

ali presentes. 

 

 

1.2 “Porque você se tornou professora de Educação Infantil?”: uma questão.  

 

 

 

A pergunta aberta que realizei ao final do questionário tem relação com a escolha da 
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profissão. Como você se tornou professora de Educação Infantil?, foi a pergunta que 

pretendia me fazer mais próxima do universo pessoal das entrevistadas, para, analisando as 

respostas dadas, organizar um quadro geral das aspirações de vida e assim proceder à escolha 

das entrevistadas que comporiam a segunda fase da pesquisa, que contaria com as entrevistas 

semiestruturadas. Muitas professoras contaram um pouco de sua história de vida, utilizando o 

verso da folha para “explicar” a sua escolha pela profissão; como meu interesse foi investigar 

as professoras negras, analisei mais profundamente as respostas dadas por estas e assim, 

juntamente com os dados já obtidos nas perguntas fechadas, escolhi oito professoras para a 

realização da entrevista.  

Em pesquisa realizada na década de noventa, Cynthia Sousa constatou: 

 

Para captar o modo como os indivíduos se percebem a si mesmos os relatos 
orais são imprescindíveis como ferramentas de pesquisa. É possível 
apreender seus sentimentos e pontos de vista em certos momentos da vida, 
as influências que se exerceram sobre eles, as escolhas operadas e as razões 
destas escolhas, as aspirações e decepções [...]. (SOUSA, 1998, p. 28) 

 

Sousa organizou entrevistas com uma centena de professoras dos estratos médios 

urbanos e, seguindo um roteiro que permitia a inclusão de outras questões, ela pode analisar 

as respostas das professoras a questões relacionadas à escolha pelo magistério, entre outros 

temas. Assim como o questionário aqui analisado, Sousa argumenta a importância dos relatos 

das professoras para a constituição de um campo de estudo sobre os processos de construção 

da mulher professora, evidenciando a importância de que outros estudos somem-se aos seus, 

na certeza de que só assim poderemos alargar nossos conhecimentos acerca destes assuntos.  

Nas tabelas abaixo, agrupei as respostas dadas, mantendo a forma como as 

professoras escreveram suas motivações, sem alterar a grafia ou as construções frasais. Após 

transcrever as respostas, agrupei os temas mais recorrentes em blocos que chamarei aqui de 

blocos relacionais. Algumas professoras deram mais de uma resposta e, sendo assim, o 

número de respostas não coincide com o numero de professoras pesquisadas. Apresento 

abaixo os temas recorrentes:  
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PERGUNTA: Como você se tornou professora de Educação Infantil? 

Tabela 02 – Professoras Pardas 
RESPOSTAS NÚMERO DE 

RESPOSTAS 
1. A escola particular exigiu a formação e acabei me encontrando na área. 1 
2. A princípio pela segurança do cargo público, mas atualmente me realizo na profissão.  1 
3. Admiração pela função de professora/ por amor. 2 
4. Adorei o trabalho das EMEIS e continuo gostando.  1 
5. Adquirir experiência.  1 
6. Atuava na área como ADI e me formei. 1 
7. Auxiliar na formação de futuros cidadãos. 2 
8. Comecei a substituir faltas de professoras de Educação Infantil, gostei e agora estou aqui. 2 
9. É gratificante. 4 
10. Estava no Fundamental I, mas sempre quis vir para Educação Infantil, me realizei. 1 
11. Faixa etária me encanta/ a faixa etária mantém vivo o prazer pela descoberta/ me 

identifico/ acredito/ me dá prazer/ gosto de lidar/ me satisfaz/ mais fácil. 
18 

12. Família de mulheres professoras. 2 
13. Fiz estágio na EMEI na época do Magistério e me encantei. 3 
14. Gostar da área de educação/ gosto da profissão.  1 
15. Gostar/amar crianças/ estar perto delas me faz bem. 17 
16. Haviam poucas opções quando me formei. Escolhi o Magistério, mas gosto de minha 

profissão. 
1 

17. Identificação. 4 
18. Incentivo/influência de alguém e/ou da família. 3 
19. Iniciei a vida profissional como babá e depois fiz Magistério, passando a trabalhar em 

creche. 
1 

20. Inspiração vinda dos professores. 2 
21. Me especializei na área.  1 
22. Me tornei professora por amor a profissão.  3 
23. Motivada pelo concurso. 1 
24. Na Educação Infantil o resultado esperado é quase atingido/ retorno mais rápido nessa 

faixa etária. 
4 

25. Optei porque acredito que há uma melhor condição de trabalho, pois apesar de tudo não 
temos ainda a violência e as drogas.  

1 

26. Orgulho de participar do desenvolvimento na mais tenra idade. 1 
27. Os menores são mais interessados. 1 
28. Ótima experiência em outras instituições com a mesma faixa etária. 1 
29. Por acreditar que poderia transformar a Educação. 1 
30. Por acreditar que sou útil/ por acreditar que posso contribuir.  3 
31. Por não ser tão burocrática como o Ensino Fundamental.  1 
32. Por opção. 3 
33. Por poder perceber mais nitidamente o desenvolvimento de cada um. 1 
34. Por vocação.  1 
35. Primeira experiência e nunca tive outra. 1 
36. Segui as oportunidades que surgiram.  1 
37. Sem resposta. 3 
38. Sonho desde criança.  5 
39. Tudo na Educação Infantil me fascina.  1 
40. Uma educação de qualidade melhora o mundo/ Educação Infantil é a base primordial/ o 

universo infantil é o início da construção humana/ etapa mais importante na vida escolar. 
6 

TOTAL DE PROFESSORAS:  95 
TOTAL DE RESPOSTAS: 108 
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Tabela 03 – Professoras Pretas 
 

RESPOSTAS NÚMERO 
DE 

RESPOSTAS 
1. A Educação Infantil nos dá possibilidade de trabalhar a criança e suas singularidades.  1 
2. As crianças estão numa fase de maior interesse em aprender, participar e interagir. 1 
3. Contribuir na aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 1 
4. Estabilidade. 1 
5. Gostar de crianças. 2 
6. Identificação com a idade/ realização e satisfação com a faixa etária. 5 
7. Identificação com a profissão. 1 
8. Identificação com o trabalho. 3 
9. Interesse em mudar de faixa etária, sempre trabalhei com Fundamental no Estado. 1 
10. Melhor adaptação com crianças pequenas. 1 
11. O desejo que as crianças tem de aprender me dá fôlego, possuem uma vivacidade 

diferente que ainda é muito misteriosa para mim. 
1 

12. Oportunidade. 1 
13. Para ajudar as crianças a acreditarem em si mesmas. 1 
14. Por conta do concurso, mas acabei gostando. 1 
15. Por missão/ vocação.  1 
16. Por ter passado no concurso. 1 
17. Preferência por alunos menores. 1 
18. Queria ser pediatra, mas meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade. 1 

TOTAL DE PROFESSORAS:  20 
TOTAL DE RESPOSTAS: 25 
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Tabela 04 – Professoras Negras/Afrodescendentes/Morenas/Mulatas/Afrobrasileiras 
RESPOSTAS NÚMERO DE RESPOSTAS 

1. A troca é muito grande. 1 
2. Acho importante essa fase da criança. 1 
3. Afinidade com a profissão.  1 
4. Área de maior satisfação. 1 
5. Cursei Magistério e fui trabalhar na creche. 1 
6. É gratificante. 1 
7. Esse período é a base para a vida. 1 
8. Fiz estágio na época do Magistério em Educação Infantil. 1 
9. Fiz o concurso. 2 
10. Fui me tornando professora no caminho, fiz Magistério por ser a 

melhor opção na época.  
1 

11. Gosto da faixa etária/ me encanta. 8 
12. Gosto da profissão/ sempre quis. 3 
13. Gosto de trabalhar com crianças/ amo crianças. 4 
14. Gosto do universo da Educação Infantil/ um universo onde a primeira 

bagagem é muito importante. 
2 

15. Identificação com o trabalho/ com a faixa etária. 5 
16. Me realizo como professora. 1 
17. Minha primeira opção, contrariando o desejo de minha família.  1 
18. Na época, por haver vagas, mas depois apaixonei-me pela área porque 

nessa fase se constrói a base para toda a vida. 
1 

19. Oportunidade. 1 
20. Optei por Educação Infantil para começar na raiz do problema. 1 
21. Por acreditar num país melhor. 1 
22. Por acreditar que a educação é um mecanismo que modifica a 

sociedade. 
1 

23. Por amor/ amor à primeira vista. 2 
24. Por escolha. 1 
25. Porque a educação pode e deve ser verdadeira. 1 
26. Porque adoro meu trabalho. 1 
27. Quando me inscrevi, haviam vagas disponíveis.  1 
28. Quem ama, educa. 1 
29. Sem resposta. 2 
30. Sempre achei o trabalho com crianças pequenas fundamental.  1 
31. Sonho de infância.  2 
32. Trabalhava como voluntária numa escolinha da igreja, gostei, prestei 

Magistério. 
1 

33. Vejo nas crianças grande potencialidade para aprender. 1 
34. Vocação. 1 

TOTAL DE PROFESSORAS:  52 
TOTAL DE RESPOSTAS: 55 

 

Após este agrupamento, acreditei ser melhor relacionar as respostas aos temas mais 

recorrentes e transformá-los em blocos, que aqui chamarei de blocos relacionais. São eles: 
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Tabela 05 – Blocos Relacionais 

BLOCOS TOTAL DE RESPOSTAS 

1. A educação como sacerdócio Pardas: 06 

Pretas: 01 

Negras, Morenas, Afrodescendentes: 01 

TOTAL: 08 menções  

2. Amor ao trabalho e às crianças. Pardas: 46 

Pretas: 03 

Negras, Morenas, Afrodescendentes: 19 

TOTAL: 46 menções 

3. A importância do trabalho com as 
crianças pequenas/ importância da 
Educação.  

Pardas: 12 

Pretas: 04 

Negras, Morenas, Afrodescendentes: 11 

TOTAL: 27 menções 

4. Escolha pessoal/ Identificação. Pardas: 18 

Pretas: 12 

Negras, Morenas, Afrodescendentes: 14 

TOTAL: 40 menções 

5. Poucas oportunidades ou opções.  Pardas: 16 

Pretas: 04 

Negras, Morenas, Afrodescendentes: 08 

TOTAL: 28 menções  

 

A partir desta divisão por blocos, podemos perceber mais nitidamente como as 

professoras justificaram a escolha pela profissão. O bloco intitulado “A educação como 

missão” tentou captar as respostas que veem a escolha da profissão como algo ligado a um 

dom específico, uma vocação natural para o trabalho com crianças. Esta ideia não é recente e 

alimentou muitos estudos sobre o Magistério das crianças pequenas (BRUSCHINI, 1978; 

ASSUNÇÃO, 1996), afirmando que quanto mais novas as crianças, mais as mulheres teriam 

aptidão para a profissão, já que esta função tem uma relação direta com as atividades 

desempenhadas pelas mulheres quando mães. A escola de Educação Infantil seria assim uma 
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extensão da casa e a professora, não sendo mãe natural das crianças presentes na turma, seria 

a tia, figura próxima à mãe e que “cuida como se fosse”. Ainda hoje, encontramos escolas de 

Educação Infantil em que as crianças e suas famílias relacionam-se com as professoras 

chamando-as de tia, confirmando o discurso acima citado, mas justificando tal feito a partir da 

ótica de que as crianças, para sentirem-se seguras quando de seu início no espaço escolar, 

necessite da confirmação de que ali é um lugar familiar, próximo, tendo a sua disposição 

figuras que lembram pessoas de sua família.  

Apesar disto, este motivo foi o menos citado pelas entrevistadas, tendo no total 

apenas oito delas escolhido tal tema. Desse modo, cabe a nós perguntarmo-nos até que ponto 

a ideia de educação como sacerdócio é vista nos dias de hoje pelas professoras de crianças 

pequenas, já que em seus discursos a maioria delas não reproduz esta concepção, nem 

reforçam os atributos vinculados à maternagem como um condicionante para a escolha de 

suas carreiras. Estas respostas podem evidenciar que a profissionalização da área, ação 

defendida por inúmeros grupos da sociedade civil é algo que está internalizado por estas 

mulheres mais do que se pensam, que invariavelmente não encontram espaço para falar por si 

próprias e reivindicar outras pautas para o debate sobre o trabalho docente.  

Parece-me correto afirmar que, muito mais do que elas mesmas, outras vozes 

produtoras de um discurso alheio às vozes destas mulheres é quem produzem uma 

representação sobre elas que, se em algum momento ecoou mais intensamente na forma como 

elas falavam de si mesmas e de seu trabalho, hoje já não encontra tanto respaldo como 

imaginamos; a escuta sensível a estas respostas podem nos trazer informações valiosas sobre 

as escolhas profissionais de mulheres negras. Cleuza Dias (2008), em artigo sobre a escolha 

da profissão por professoras-alfabetizadoras na cidade de Rio Grande (RS), vai além quando 

nos informa que mesmo quando as professoras se reportam a expressões como “sou 

professora por vocação” ou “já nasci professora”, é preciso compreender que estas afirmações 

podem ter relação com uma identificação/gosto pela profissão, o que para a professora, é um 

indício de que tem habilidade inata para tal. Por esse motivo, não podemos classificar o 

discurso de vocação como algo somente relacionado com questões como natureza ou aptidão; 

em suma, o discurso de vocação não é um dado “natural”.   

O segundo bloco relacional foi aquele que mais recebeu citações, sendo ele intitulado 

“Amor ao trabalho e às crianças”. Esta escolha revela de que modo as professoras evidenciam 

a dimensão humana do trabalho pedagógico realizado com as turmas, afirmando a 
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importância das dimensões do ser-no-mundo estudadas por Josso (2008), mais 

especificamente as dimensões do ser de afetividade. Segundo Josso: 

 

O ser de afetividade nos faz penetrar no universo das ligações construídas, 
mantidas ou rompidas acerca das valorizações que temos interiorizado 
inconscientemente ou, ainda, que temos escolhido após reflexão. Pode 
tomar várias formas: o ser das inclinações, o ser do desejo, o ser dos ideais, 
o ser dos sentimentos, o ser da vontade e da perseverança. [...] o ser de 
afetividade é também intimamente associado ao ser da cognição. De fato, 
toda valorização implica uma capacidade de classificação, de comparação, 
de raciocínio acerca das vantagens e desvantagens, da contextualização, etc. 
(JOSSO, 2008, p.24) 

    

Sonia Kramer (2003) chegou a conclusões parecidas quando, em entrevistas 

individuais e coletivas com professoras de Educação Infantil de algumas cidades do Rio de 

Janeiro, percebeu que as manifestações de amor ou carinho eram presentes nas narrações de 

suas histórias, apesar de não haver sentimentalismo. “Emoção emergia dos seus relatos: 

expressavam idéias e sentimentos, falavam de compromisso, dúvidas, vontade de estudar, 

decisões tomadas ao longo do percurso” (KRAMER, 2003, p. 71). As dimensões do ser-no-

mundo captadas nestas respostas fizeram-me elaborar algumas das questões para a entrevista 

com as professoras na segunda fase da pesquisa, e orientaram o modo como realizei os 

trabalhos posteriores, visto que tanto aqui como nas entrevistas, as professoras enfatizaram a 

relação entre o ser de afetividade e o ser de cognição.  

O terceiro bloco chama-se “A importância do trabalho com crianças 

pequenas/importância da Educação” e recebeu vinte e nove referências. De algum modo, este 

bloco vincula-se ao segundo bloco e ao quarto, visto que os três versam sobre a representação 

de uma profissional consciente de sua importância dentro da sociedade e para a Educação 

como um todo. Algumas professoras que acreditam na importância da Educação Infantil veem 

também este nível de ensino como importante propulsor das crianças no decorrer de suas 

vidas, devendo a escola de Educação Infantil ser um lugar que contribui para um melhor 

desenvolvimento da criança na vida familiar e adulta. Estas respostas nos reportam aos 

estudos sobre a importância da formação da personalidade da criança nas idades de quatro a 

seis anos (WALLON, 2007; VIGOTSKY, 1998) e algumas destas professoras relatam em suas 

respostas como sentem-se especialmente importantes por poderem contribuir com seus 

conhecimentos nesta fase da vida das crianças.  
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O quarto e último bloco intitulado “Poucas oportunidades e opções” reúne as 

respostas que trouxeram à tona, questões ligadas ao modo como o trabalho na área 

educacional chegou até elas e de que modo elas permaneceram nele. Optei por agrupar aí as 

professoras que afirmaram que, apesar de não ter muitas escolhas na época da entrada no 

Magistério, hoje estão felizes e realizadas fazendo o que fazem. Desse modo, apesar das 

oportunidades no começo da carreira não serem variadas, e as respostas versarem sobre a falta 

de recursos na família ou o desconhecimento de outras áreas de trabalho, muitas que 

escolheram este bloco afirmam que hoje estão satisfeitas com o trabalho que realizam, 

demonstrando assim como a rememoração de suas escolhas trazem significados diferentes a 

depender do momento em que recontam suas histórias, pois assim como pontua Bosi (1997), 

“a memória é escrita num tempo, um tempo que permite deslocamento sobre as experiências”.  

Mesmo escolhendo a profissão por motivos como falta de oportunidade, Isabel Lelis 

(1996) afirma que não é possível inferir que estas professoras apenas tenham aceitado 

passivamente um destino a elas posto pelas contingências da época. Apoiando-se em 

Bourdieu, Lelis acredita que nesta escolha há “uma pluralidade de sentimentos e práticas, 

tendo como pano de fundo os contextos sociais determinantes nos momentos que antecederam 

uma escolha e a entrada na profissão e uma série de estratégias desenvolvidas no percurso de 

suas vidas” (grifo da autora, p. 65). Esta afirmação ganha sentido se imaginarmos que estas 

mulheres poderiam ter escolhido, de algum modo, não fazer o concurso ou não continuar na 

área educacional, depois de alguns anos. Assim, mesmo tendo poucas oportunidades ou 

seguindo aquelas que apareceram, elas fizeram de suas vidas profissionais aquilo que 

acreditavam ser o melhor no momento da escolha. As respostas vinculadas a este bloco 

relacional também faz com que consigamos enxergar a profissão docente não mais atrelada a 

uma “predisposição natural da mulher”, mas uma escolha feita a partir de inúmeros 

referenciais relacionados à questões como família, origem, idade, cultura, entre tantos outros.  

Apesar de ter trabalhado neste capítulo com o conteúdo encontrado nos 

questionários, estou certa de que eles ainda poderão falar muito mais, se confrontados daqui a 

alguns anos ou mesmo se forem “lidos” a partir de outras referências epistemológicas. Lanço-

me a outro momento da pesquisa, por entender que, além de existir uma escassa bibliografia 

sobre o tema por mim perseguido neste questionário, existem também outras dimensões do 

ser-no-mundo possíveis de serem percebidas mais expressivamente se a aproximação com 

estas mulheres for mais intensa. Optei assim por realizar entrevistas, gravá-las e transcrevê-

las, utilizando os próximos capítulos para a exposição destes momentos singulares de 
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atividade investigativa.  

Além disso, saliento que se, as análises até aqui feitas seguem aparentemente uma 

lógica dedutiva de trabalho metodológico, relembro que muitas das análises feitas até aqui só 

foram possíveis por conta das conversas tidas com as professoras na segunda fase da pesquisa. 

Em certa medida, uma fase encontra-se completamente envolvida pela outra, sendo 

organizada desta maneira apenas para fins expositivos. Muitas vezes, no tratamento das 

informações recebidas, tanto nos questionários quanto nas entrevistas, tive a impressão de que 

não conseguiria dissociar em blocos ou subtítulos as informações recebidas, tamanha era a 

relação entre todos os eventos que fazem parte desta pesquisa. Paulatinamente, fui reunindo 

modos de fazer que pudessem dar conta de organizar tais informações, ainda tendo a certeza 

de que as mesmas poderiam encontrar outros modos de serem expressas, bastando para isso 

ser uma outra pesquisadora, com outras experiências de vida e formação que estivesse no 

comando do trabalho investigativo. Esta percepção me ensinou sobre de que modo a minha 

subjetividade manifestou-se em todo o processo, e deu-me a certeza da importância da 

assunção de uma postura epistemológica fluida, não-linear e autocrítica.  
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Querida Mamãe,  

[...] Por isso não deixo que passem pente quente em meu cabelo. Não 

quero ficar parecida com Sara. Prefiro fazer penteados. Como as 

africanas. Antes, quando Lilita e Niña brincavam de jogar água uma 

na outra no banho, tomavam cuidado para que caísse só da cintura 

para baixo porque, se o cabelo molhasse, ficava duro de novo.  

Nina gosta de colocar as calçolas ou uma toalha na cabeça e andar de 

um lado para o outro cantarolando: “Meu cabelo é bom! Meu cabelo 

é liso!”.  

Tenho vontade de rir, mas também me dá raiva.  

Algumas pessoas não sabem ser negras. Tenho pena delas.  

(Teresa Cárdenas, 2010) 
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– CAPÍTULO II –  

 

 

Percursos biográficos e de formação: histórias negras. 

 

Ela falava [mãe]: “Puxa, lá só tem branco, as meninas são as únicas negras 
da escola. As meninas são as únicas negras da escola! Não, elas não podem 
fazer feio, elas tem que ir bem arrumadas, não sei o quê” [...] (Olga, 53 
anos, preta) 

 

No prefácio da reedição de 2010 do clássico livro O método (auto)biográfico e a 

Formação, organizado por Antonio Nóvoa e Mathias Finger e datado de 1988, a pesquisadora 

Maria da Conceição Passeggi e o pesquisador Elizeu Clementino de Souza falam sobre a 

importância desse original para a sedimentação, em países lúsofonos e francófonos, do 

trabalho de formação de adultos, a partir de uma perspectiva (auto)biográfica. A constituição 

de uma teoria da formação nesses países iniciou-se, quando, diversas/os pesquisadoras/es de 

várias partes do mundo, lançaram-se em investigações que privilegiavam a escrita biográfica 

das pessoas implicadas nos processos de formação, entre elas, as professoras. Todos os 

trabalhos elencados no livro são pioneiros, à medida que trazem à baila um debate intenso 

sobre como se formam os adultos, de que maneira os adultos veem a si próprios nesta 

formação (contínua, não-linear, multirreferenciada, reflexiva) e como as dimensões do 

ser/tornar-se se revelam.  

No Brasil, a interlocução com o trabalho destes/as pesquisadores/as foi realizada 

com bastante êxito pelo GEDOMGE/FEUSP (Grupo de Estudos de Docência, Memória e 

Gênero/ Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo), que, já no início da década 

de noventa, discutia a formação de/das professores/as, a partir de uma ótica que valorizava os 

percursos de vida e formação. O presente trabalho filia-se a estas escolas de pensamento, 

agregando o elemento raça na constituição deste percurso, o que muda sobremaneira o modo 

de fazer desta investigação, já que, incluindo raça, relacionamos também outros elementos de 

compreensão deste universo que pesquisamos, a saber, a escola, as professoras, a educação. 
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  Segundo Elizeu Clementino de Souza e Ana Chrystina Mignot (2008),  

 

a emergência e a utilização, cada vez mais crescente, das autobiografias e 
das biografias educativas em contextos de pesquisas na área educacional, 
tem permitido evidenciar e aprofundar análises sobre as experiências 
educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializam entender 
diferentes mecanismos e processos em temporalidades diversas (SOUZA E 
MIGNOT, 2008). 

 

Partindo das concepções de biografias educativas de Pierre Dominicè, das histórias 

de vida e formação (método autobiográfico) de Antonio Nóvoa, do conceito de autoformação 

de Gaston Pineau, do “caminhar para si” proposto por Marie-Crhistine Josso, dos relatos 

biográficos propostos pelo GEDOMGE e agregando a pluriculturalidade, a oralidade e o 

pertencimento presentes nas vozes das oito professoras em questão, fui tecendo uma 

complexa rede de relações entre diversos eventos, buscando compreender de que modo estas 

entrevistas poderiam conferir maior autonomia aos discursos, apresentados por elas quando 

inquiridas sobre suas próprias vidas. Tais quais as rendeiras de bilro, tradicionais em cidades 

do Recôncavo Baiano, que exercem continuamente o ofício de emaranhar, alinhavar e 

envolver os fios que dão origem a novos panos e histórias, também este trabalho busca 

relacionar vozes e escritas, sensações e imagens, numa perspectiva epistemológica de re-

encantamento do mundo, mundo este que precisa ser enxergado da porteira para dentro e 

desta para fora, como nos afirma Narcimária Luz (2010).  

Em revisão sobre os trabalhos na área de Educação que fizeram uso das histórias de 

vida e dos estudos autobiográficos como metodologia de investigação no Brasil nos anos de 

1985-2003, Bueno et. al. (2006), analisou 165 resumos de teses e dissertações, onze livros e 

trinta artigos publicados em oito periódicos científicos mais expressivos na área de Educação. 

Na década de noventa e nos primeiro anos do século vinte e um, o número de trabalhos 

cresceu enormemente com relação à década de oitenta, influenciados diretamente pela 

emergência dos estudos autobiográficos no Brasil, que tinham como base os textos já citados 

de coletâneas que reuniam pensadores de diversos lugares da Europa. As autoras acreditam 

que “o uso intenso que se fez das autobiografias e histórias de vida trouxe dados importantes 

para o debate e aprofundamento das questões referentes à pesquisa educacional, no que tange 

à formação de professores e formação docente” (p. 405).  
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Neste minucioso trabalho, as autoras citam a flutuação terminológica como um 

empecilho à organização e catalogação dos materiais encontrados. Esta imprecisão conceitual 

deriva de  

[...] duas razões interligadas: primeiro, devido à enorme diversidade de 
expressões empregadas, muitas das quais como sinônimos, como se 
houvesse um consenso a esse respeito; depois, pelo fato de haver uma tácita 
desconsideração pela própria história de vida, suas origens, seus avanços, 
seus recuos, bem como sobre concepções e os usos que delas se fazem hoje 
em diferentes campos – na história, sociologia, antropologia, psicologia, 
literatura, além de outras. Disso resulta que os pressupostos das 
perspectivas adotadas nos trabalhos nem sempre se fazem explícitos, ao 
contrário, aparecem muitas vezes ambíguos e até contraditórios (p. 403-
404).   

 

Pensando nestas contradições, julgo adequado precisar metodologicamente os rumos 

das investigações. Citando Christine Delory-Momberger, Bueno et al. (2006) colabora com as 

definições dos percursos aqui realizados. Ao diferenciar autobiografia de relatos orais de vida, 

ela explica qual nossa linha mestra:  

 

A autobiografia e o relato oral de vida não funcionam no mesmo registro: a 
primeira é uma atividade solitária de introspecção, enquanto que a segunda, 
conduzida em interação, é uma palavra endereçada, atenta aos efeitos 
que ela produz sobre seu destinatário (grifo meu, apud BUENO, p. 393). 

  

  Uma de minhas intenções, neste trabalho, é privilegiar a palavra falada e toda 

ancestralidade, pluriculturalidade e corporeidade, que encontram-se fluidas nas tradições 

orais, tornando esse princípio, parte da metodologia empregada. Segundo Narcimária Luz 

apud Edileuza Souza (2008): 

 

[...] a metodologia “desde fora” está limitada à análise e crítica de quadros 
de referências científicas, enquanto a metodologia “desde dentro” 
estabelece entre o/a pesquisador/a e o grupo social um nível “bipessoal, 
intergrupal, em que o universo simbólico e os elementos que o integram, só 
podem ser absorvidos num contexto dinâmico, ancorado na realidade 
própria do grupo social que constitui o núcleo da pesquisa” (não paginado). 
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Bueno et al. complementa esta afirmação relembrando Josso, que distingue as 

histórias de vida em “projetos de conhecimento” e as histórias de vida “a serviço de projetos”. 

Elas comentam:  

 

No primeiro caso, o relato oral, ou escrito, tenta abranger a totalidade da 
vida em seus diferentes registros, bem como sua duração, mas na maior parte 
das vezes dá-se o segundo caso, em que a história produzida pelo relato é 
limitada a uma entrada que visa fornecer um material útil a um projeto 
específico (p. 393). 

 

Josso (1999) apresenta bastante bem sua teoria sobre as histórias de vida em seu 

artigo citado pelas autoras apresentadas História de vida e projeto: a história de vida como 

projeto e as “histórias de vida” a serviço de projetos. A partir desta organização 

metodológica, filiamos às histórias de vida ouvidas a serviço de projetos, visto que a intenção 

inicial seria utilizar estes relatos para discutir aspectos de gênero, raça e formação 

profissional. Josso comenta que “o trabalho biográfico efetuado a partir de uma entrada baseada na 

experiência ou da abordagem temática de um itinerário” (p. 19) não é um trabalho inferior. Ela diz: 

 

  
Ao apontar essa diferença, pretendo destacar que as “histórias de vida”, 
colocada a serviço de projetos, são necessariamente adaptadas e restritas ao 
foco imposto pelo projeto no qual se inserem. [...] é preciso frisar a 
necessidade de um trabalho de diferenciação, e portanto, de clarificação, de 
projeto e de práticas de relatos autobiográficos, de abordagens de 
experiências e de histórias de vida, a fim de nomear mais explicitamente, se 
necessário, as opções fundadoras do projeto educativo subjacente – 
centrado sobre o formativo versus prescritivo – que reuniriam o conjunto 
dessas práticas, e dizer no que elas (práticas e opções) questionam e se 
situam em ruptura com a concepção e as práticas escolares ainda 
dominantes na formação inicial e contínua, geral ou profissional (p. 19, 21)  

 

Além da metodologia apresentada, aliamos este trabalho a uma perspectiva 

afrocêntrica de trabalho, explicitada no livro Afrocentricidade: uma perspectiva 

epistemológica inovadora, organizado por Elisa Larkin Nascimento; no texto escrito por ela e 

Charles Finch, ela relata que o conceito de afrocentricidade foi “elaborado por Molefi Asante 

(1980) e desenvolvido como paradigma de trabalho acadêmico no final do século XX” 

(NASCIMENTO & FINCH, 2009, p. 38) e tem, entre outras características, a agência das 

pessoas envolvidas na própria narrativa, além da tentativa de “desvelar e estudar a produção 
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negada e escamoteada por um Ocidente que se autodenominou o único dono da ciência” (p. 

42)72.  

Esta linha de trabalho encontra expoentes em diversos cantos do mundo, discutindo 

as representações que temos do continente africano e suas nações, bem como aquelas que se 

constituíram para alimentar a escravização, a exploração e o colonialismo. Como referência, 

podemos indicar os trabalhos de Edward Du Bois, cientista social afro-americano, que no 

século XIX doutorou-se com a tese A supressão do comércio escravista africano aos Estados 

Unidos da América (1896)73 e os estudos de Patricia Newton, psiquiatra pesquisadora do 

conceito emergente do estresse pós-traumático escravo. Nascimento informa:  

 

Segundo esta tese, as estruturas psiconevrálgicas das pessoas negras foram 
reorganizadas pela experiência da escravidão no Hemisfério Ocidental. O 
comportamento disfuncional de tantas pessoas negras nos Estados Unidos e 
em outros lugares pode ser o resultado em longo prazo desse processo de 
rearranjo ocasionado pelos efeitos abrangentes do estresse pós-traumático 
(NASCIMENTO & FINCH, 2009, p. 67).       

 

Em consonância com estas propostas metodológicas, este trabalho enseja evidenciar 

outras formas de registro das experiências do tornar-se professora, incorporando ao método 

da pesquisa uma visão que respeite outras formas de leitura desta realidade. Para além da 

compreensão de que as palavras ditas pelas professoras aqui se transformaram em texto, é 

importante salientar que a força primordial deste trabalho vem da palavra dita, dos sentidos e 

significados elaborados oralmente pelas professoras em questão, posto que, como ouvia 

sempre dos mais velhos que me antecederam, “a gente defende as nossas ideias falando”; há 

uma pulsão na palavra da mulher negra inapreensível pelo texto redigido, escrito, formatado, 

reconfigurado, recortado, sintetizado e mutilado, e esta pulsão é o que desejo que seja uma 

das molas propulsoras para a reflexão e a leitura deste trabalho. Como relembra Juarez 

Xavier: 

                                                
72 As propostas teóricas que concentram-se em torno da expressão afrocentricidade são questionadas por autores 
que veem nestas análises o perigo da transposição de um centro (euro) para outro (afro), dando continuidade a 
uma ideia de padrão-desvio, centro-periferia, nos estudos sobre as relações humanas (Consultar FARIAS, Paulo 
Fernando de. Afrocentrismo: entre uma contranarrativa histórica universalista e o relativismo cultural. In: 
Afro-Ásia, 29/30 (2003), p. 317-343). Em que pesem estas críticas, temos contribuições valiosas de autores 
como o egiptólogo Cheik Anta Diop (2007) e o pesquisador Carlos Moore (2007, 2008) sobre a importância de 
encontrarmos espaço para, nas academias brasileiras, discutirmos visões outras que não apenas aquelas 
difundidas pela perspectiva eurocêntrica. Acredito que as definições conceituais não devem servir como um 
impedimento para trazer ao debate e ao confronto o acréscimo destas novas visões.  
73 No Brasil, temos a publicação de seu livro Almas de Gente Negra, que, segundo Nascimento & Finch foi o 
“primeiro livro significativo sobre a questão racial publicado nos século vinte” (p. 47).  
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em oposição à sociedade ocidental onde simplesmente falamos sem nos 
preocuparmos com as palavras em sentido mais amplo ou profundo, de 
maneira automática, as sociedades negro-africanas tem a palavra como 
expressão de força vital, sacralizada. Pessoa e palavra constituem uma 
unidade (informação verbal74). 

 

Nesta mesma perspectiva, reproduzo parte de um artigo de Marie-Christine Josso, 

publicado na Revista da FAEEBA, onde ela relata em que momento deu-se conta da 

importância das narrativas de vida:  

 

Minha vida no oeste da África tinha-me ensinado, muito jovem, que as 
narrativas dos velhos eram as únicas fontes de memória, ao mesmo tempo 
individuais e coletivas, e que o “griot” no qual estava me transformando, 
virando um porta-voz, através da restituição de uma compreensão da 
singularidade de cada ser, de seu itinerário, das formações que o ajudam a 
viver a sua humanidade, esse papel de “griot” e de exploradora de um 
território desconhecido em educação, combinava perfeitamente com minha 
sensibilidade intelectual e humana. Com as narrativas de vida, o ser humano 
e a humanidade tomavam corpo, o concreto singular dava vida, informava e 
abrir novas perspectivas ao “pensar geral, abstrato” e às correlações 
estatísticas que caracterizavam minha formação universitária (JOSSO, 
2008, p. 26-27). 

 

   Josso afirma que, no caminho de suas construções teóricas, passou a considerar o 

trabalho biográfico, este realizado com as especificidades de uma metodologia própria, 

desenvolvida por ela a partir dos diversos momentos singulares de sua carreira pessoal, 

profissional e artística. É nessa mesma perspectiva que acredito ser possível constituir uma 

metodologia de trabalho que privilegie a palavra, não utilizando, sobretudo, juízos de valor 

que hierarquizem tais saberes, afirmando que esta (palavra) seja “melhor” que aquela (escrita) 

ou vice-versa. Antes, porém, acredito que a metodologia que emprego é apenas uma entre 

                                                
74 XAVIER, Juarez Tadeu de Paula. Tradição Oral. Texto apresentado no curso Aspectos da Cultura e da 
História do Negro no Brasil, em aula intitulada Culturas negras no Brasil: Leis e repressões contra as culturas 
negras no Brasil – estratégias e formas de resistência religiosa: candomblé e umbanda. São Paulo: CEA/USP, 
2010. Outras informações sobre esse assunto podem ser lidas em XAVIER, Juarez Tadeu de Paula.  Versos 
Sagrados de Ifá: núcleo ordenador dos complexos religiosos de matriz Iorubá nas Américas. Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina – PROLAM/Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo EACH – USP. São Paulo, 2004.  
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muitas outras metodologias que podem ser empregadas para a leitura destas histórias de vida; 

esta concepção encontra refúgio nas palavras de própria Josso, quando diz: “os modelos 

metodológicos, por serem apenas modelos, sofrem modificações mais ou menos importantes 

quando confrontados com a temporalidade e com as pessoas concretas que vão ativá-las” 

(grifo meu, Josso, 2010, p. 144-145). Tal como postula Josso, a teoria em que pretendo 

mergulhar é antes de tudo uma “prática teórica [...] composta não somente de uma prática 

relativa aos conceitos e às ideias que se constelam a um tema de pesquisa, mas igualmente a 

uma reflexão sobre a metodologia de conhecimento mais coerente com o objeto de estudo 

[...]” (Josso, 2010, p. 84).  

 A ideia de prática teórica nos remete a outras questões igualmente importantes neste 

trabalho: em seu livro Caminhar para Si, Josso expõe as bases de seu pensamento não-

dicotômico quando discorre sobre os cinco temas conflituosos do debate metodológico em 

ciências do humano75, a saber, a) ética e conhecimento, b) objetividade e subjetividade, c) 

observável e inobservável, d) quantitativo e qualitativo e e) explicação e compreensão. É a 

dialética presente nas aparentes “contradições” entre os termos, que suscitam a construção 

metodológica do trabalho com histórias de vida e formação. Temas parecidos são abordados 

por Boaventura de Souza Santos, em seu livro Um discurso sobre as ciências, pois, ao 

formular teses que postulam que todo conhecimento é cientifico-natural é científico-social, 

todo conhecimento é local e total, todo conhecimento é autoconhecimento e todo 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum, Santos evidencia em crise o 

paradigma dominante da ciência moderna. Diz mais: 

 

A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não há 
sequer qualquer razão cientifica para a considerar melhor que as 
explicações alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou 
da poesia. A razão por que privilegiamos hoje uma forma de conhecimento 
assente na previsão e no controlo dos fenómenos nada tem de científico. É 
um juízo de valor. A explicação científica dos fenômenos é a 
autojustificação da ciência enquanto fenômeno central da nossa 
contemporaneidade. A ciência é, assim, autobiográfica. (SANTOS, 1987, p. 
52)  

 

                                                
75 Utilizo a expressão “ciências do humano” em contraposição à expressão ciências humanas, porque, assim 
como entende Josso (2010), é epistemologicamente inadequado falar em ciências humanas e não incluir a física, 
a matemática, a biologia e todas as demais ciências, pois somos nós quem as concebemos e as criamos todas 
elas, não existindo assim ciências não-humanas. 
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Petronilha B. Gonçalves e Silva (1988), em seu artigo “Chegou a hora de darmos a 

luz a nós mesmas”: situando-nos enquanto mulheres e negras relembra-nos o quanto é 

importante que  nós, mulheres negras, possamos não apenas ser fonte de conhecimento sobre 

nossa condição, mas também agentes de conhecimento (não paginado). Segundo Gonçalves e 

Silva: 

 

Falar, para as mulheres negras, se constitui, pois, num ato de destruição 
gradativa da identidade imposta pela sociedade racista e machista, bem como 
num gesto decisivo de rompimento com o que as oprime enquanto seres 
humanos. Por isso, deixam “os brancos e os homens negros assustados”, 
quando falam; por isso, são “olhadas com indiferença”, “postas de lado” 
(não paginado).   

 

 Neste artigo, a pesquisadora discute a importância de ouvir as diversas vozes das 

mulheres negras presentes em nossa sociedade. Esta é uma das orientações que move este 

trabalho e fazemos coro às afirmações por ela defendida quando, por fim, afirma: 

 

Não admitimos as equivocadas análises que fazem de circunstâncias que nos 
são impostas, tampouco aceitamos limitadas definições do que sejam as 
mulheres negras. Somente nós mesmas podemos nos definir. Somos as 
fontes mais genuínas de conhecimento sobre nós; exigimos que estudos que 
nos tomem por temática tenham como centralidade nossos pontos de vista de 
mulheres negras (não paginado). 

 

Antes de passar às transcrições das entrevistas, gostaria de relembrar alguns eventos 

que com certeza mudaram o sentido e a condução das mesmas, alterando também o modo 

como as professoras reagiam ou respondiam às questões apresentadas. Sinto necessidade de 

partilhar destes momentos, porque entendo que nenhuma pesquisa é neutra ou isenta de 

relações que envolvem emoções, sensações, desejos, interrupções e fracassos; penso também 

que, ao expor estes percalços, demonstro minha filiação às teorias defendidas até aqui, que 

conferem grande importância às vozes encontradas durante o trabalho investigativo, incluindo 

aí também a voz da pessoa que o realiza. Sinto-me no dever de declarar minha postura, 

indicando não apenas o lugar de onde falo, mas como construí sensivelmente este lugar de 

onde falo; desse modo, em consonância com o “paradigma emergente” (SANTOS, 1987), 

ressalto o caráter autobiográfico da ciência, caráter este vinculado a uma “outra forma de 
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conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una 

pessoalmente ao que estudamos” (p. 54)  

Inicialmente, quando decidi pelas entrevistas, elaborei um roteiro76 que parecia 

flexível; quando, em discussão com minha orientadora e a banca de qualificação, e tendo já 

realizado duas entrevistas, percebi que as perguntas direcionavam bastante as professoras, 

para falarem sobre determinados assuntos de maneira sistemática e não reflexiva. A 

descoberta da autora Leonor Arfuch, indicada a mim pelo professor doutor Elizeu Clementino 

de Souza, as palavras de minha orientadora e de outras professoras que se debruçaram sobre 

meus primeiros escritos, mudaram significativamente a condução dos trabalhos com 

entrevista, apontando-me como realizar uma escuta sensível das palavras que estavam sendo 

ditas, quando as professoras não estavam respondendo uma pergunta.  

Antes dessas interferências, via-me como uma ouvinte atenta e preparada para ir ao 

encontro das professoras mas, quando iniciei o contato com as entrevistadas, percebi que eu 

mesma, quando me sentava para ouvir as histórias das professoras, sentia-me impelida a falar, 

com uma necessidade de partilhar minhas histórias de vida, o que me fez repensar sobre como 

tudo que sou – pesquisadora, mulher negra, professora, filha de mulher negra, migrante (como 

muitas das entrevistadas e suas famílias) – tinha relação com as análises que escolhi fazer, os 

caminhos que percorri, o que ouvi e principalmente, com o que não “ouvi” ou não “entendi”. 

Foi então que, relendo Arfuch, relembrei: “Ésa sería entonces la paradoja y el desafio de este 

tipo de aproximación: lejos de la ‘imparcialidad’ de las cifras o de los datos eruditos, salir 

como a la aventura para involucrarse en un universo viviente, de personas com nombre, com 

historias” [...] (ARFUCH, 1995, p. 145).  

  Neste processo reflexivo, percebo que as últimas seis entrevistas foram mais fluidas e 

mais dialógicas, onde me vejo muitas vezes não fazendo as perguntas diretamente, mas 

conversando com as entrevistadas para compreender os caminhos da resposta. Enxergo na 

mudança do modo de condução, uma confirmação, de como os caminhos investigativos não 

são dados, mas construídos passo a passo, no contato com as outras pessoas implicadas, na 

releitura do trabalho, na observação do cotidiano, ouvindo uma música ou lendo uma poesia.   

Durante o tempo em que entreguei os questionários e organizei os dados, estive 

trabalhando em uma escola numa outra diretoria de Educação da cidade e isso me fez sentir 

um pouco distante do grupo pesquisado, mesmo sendo eu mulher negra professora de 
                                                
76 Em anexo (D) modelo do roteiro utilizado. 
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Educação Infantil. Como já havia trabalhado em escolas vinculadas à diretoria implicada na 

pesquisa, percebia uma grande diferença entre estas e aquela onde eu trabalhava; retornando, 

enfim, para a diretoria onde se encontram as professoras pesquisadas, tive contato com muitas 

delas durante todo o ano letivo, em eventos fora da escola ou mesmo na escola em que 

trabalhei, pois três delas trabalham comigo atualmente. Só então neste momento, pude 

compreender de que maneira estava levando para as análises do material, toda a carga de ser, 

eu também, mulher negra professora. Esta constatação fez-me refletir sobre minha própria 

caminhada, enquanto profissional e enquanto pesquisadora, e mais: fez-me perguntar de que 

modo eu era vista pelas professoras entrevistadas e como se sentiam ao me conceder uma 

entrevista.  

  Durante a realização de nossos encontros, percebi que em alguns momentos a 

entrevista tornou-se um lugar de troca de experiências, com as entrevistadas lançando 

questões e incitando-me à fala. Não me furtei a respondê-las, como também não me furtei de 

provocar algumas discussões, apresentando algumas afirmações pessoais, que suscitaram em 

debates maiores sobre os temas apresentados. Aproveito para relembrar dois episódios 

relacionados às “descobertas” realizadas durante as entrevistas: no VIII Congresso Luso-

Brasileiro de História da Educação na cidade de São Luis, MA, apresentei as investigações 

parciais deste trabalho e afirmei que as professoras negras não se sentiam desvalorizadas pelo 

seu trabalho, como supunham algumas pesquisas sobre o Magistério feminino. Uma 

pesquisadora perguntou-me se não estava eu querendo criar uma dissensão entre a classe das 

profissionais de Educação, e se eu realmente achava que o salário de uma professora era 

“digno”, já que a empregada doméstica dela ganhava mais que muitas professoras no Brasil. 

Na minha resposta, percebi que falava também sobre minha trajetória, quando dizia que a 

questão que eu tentava apontar, não estava tratando dos salários pagos às mesmas77, mas do 

significado da profissão para mim e para aquelas mulheres. Este foi um momento onde 

entendi que, ao contar a história destas profissionais, fui e sou envolvida pelos seus 

testemunhos, suas lágrimas, sorrisos, trejeitos, reflexões porque quando elas falam, falam 

sobre um grupo no qual eu me reconheço.  

Já no IX Encontro Regional Sudeste de História Oral em São Paulo-SP, fui inquirida 

sobre de que modo eu pensava em “devolver” tudo que tinha aprendido com as professoras 

                                                
77 Ressalto aqui que, para muitas mulheres negras de famílias pobres oriundas de famílias onde há muitas 
gerações as mulheres trabalham como lavadeiras ou quituteiras, o salário da prefeitura Municipal de São Paulo 
não é efetivamente pequeno, se comparado à carga de trabalho e à valorização profissional, entre outras coisas. 
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em questão, já que a perspectiva dos artigos vinculados ao grupo de trabalho onde fiz a 

apresentação era de que, a pesquisadora, era geralmente alguém “de fora” da comunidade 

investigada, tendo que contribuir com algo a que eles/as chamam “retorno”. Percebi que era 

difícil para os/as debatedores/as compreenderem a afirmação de que a ideia de “retorno à 

comunidade” era inconcebível, visto que eu estava continuamente com o grupo investigado e 

com ele enfrentava as agruras do cotidiano, que eu era o grupo que pesquisa, e que a máxima 

“é preciso deixar os grupos investigados falarem”, dita ao final do evento felizmente está 

tornando-se obsoleta, posto que eu estava ali, pesquisadora/professora negra de Educação 

Infantil. Certamente, a destruição destes paradigmas ainda confunde a todos/as e não é 

consenso que devam ser destruídos: os ranços da neutralidade científica ancorados numa 

epistemologia onde o/a pesquisador/a não tem sexo, cor ou origem ainda continuam entre nós, 

produzindo pesquisas que teimam em eleger determinados grupos para falar sobre todos os 

grupos. Estas ações acabam criando abismos para a compreensão da diferença, tão presente 

em nossa sociedade e tão descuidada pois, em sendo polissêmica, estimula a reflexão, o 

debate, a contrariedade, forças que, se bem conjugadas, produzem novos olhares sobre lugares 

e pessoas, deslocando sujeitos, tempos e espaços, além de conceitos.  

As entrevistas foram realizadas de setembro de 2010 a dezembro de 2011. Outras 

professoras concordaram em conceder a entrevista, mas depois desistiram, talvez porque, 

quando tomavam ciência do conteúdo das perguntas, não se sentiam à vontade para falar. Por 

algumas vezes, ao final da entrevista, indo para casa, sentava no ônibus e me punha a chorar, 

sem saber direito todos os motivos que faziam as lágrimas escorrerem: sentia amor, ódio, 

pena, raiva de mim mesma e de muitas passagens que tinha acabado de ouvir, e não sabia 

como encarar. Com o passar dos dias, ouvia de novo aquelas histórias e tentava refazer, passo 

a passo, o percurso que aquelas mulheres fizeram para chegarem até ali, vivas, inteiras, para 

conversarem comigo.  

Os momentos de transcrição foram também muito importantes para as análises de toda 

a pesquisa. Realizar todas as fases do trabalho – gráficos, tabelas, quadros, pesquisas 

bibliográficas e transcrições – não foi uma “escolha”: era a única forma de estar em 

consonância com os princípios metodológicos deste trabalho. Além de conhecer muito da 

realidade relatada pelas professoras, estive mergulhada no universo da pesquisa e tive acesso 

às memórias de todos os momentos, o que me deu mais segurança no trato com o material 

encontrado, posto que entrei em contato por mais de uma vez com tudo que foi produzido – 

gestos, sorrisos, olhares, pausas, silêncios – lidando com todas essas referências e não só com 
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as palavras ditas e depois transcritas das entrevistas. Ao transcrever, revia as cenas das 

entrevistas em minha memória e muitos sentimentos que me assaltaram no momento da 

entrevista voltavam, e outros se somavam a estes; penso também que as conversas fluíram 

mais tranquilamente porque, sabendo dos códigos, das rotinas e dos espaços demarcados pela 

Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, não precisávamos parar ou voltar a toda 

hora para perguntar o que significavam algumas siglas ou atividades realizadas nas 

dependências da escola, por exemplo. As aproximações, e também como os estranhamentos, 

fazem parte do trabalho e por isso os descrevo, certa de que a exposição destes elementos 

elucida os caminhos da pesquisa. 

Antes de chegar aos relatos, julgo necessário realizar uma breve digressão na história 

da educação da população e da mulher negra brasileira, visto que este trabalho toma estes 

grupos como ponto de partida. O estudo sobre os temas deu-me a certeza de que, incluí-los 

neste trabalho, facilitará em muito as investigações de outras pesquisadoras, visto que este é 

um campo de estudos que começou a estruturar-se com mais vigor no Brasil há pouco tempo. 

Algumas pesquisas e livros organizados trazem informações valiosas sobre o modo como 

negros e negras construíram modos de permanência nas escolas à época do Império, antes da 

Abolição e na República; estas serão nossas fontes para falarmos sobre estes eventos, 

cuidando de tratar também sobre a educação das mulheres negras, a partir do escasso material 

encontrado.  

 

 

2.0. História da Educação da população e da mulher negra: breve digressão.  

 

Nossos passos vem de longe. 

Jurema Verneck 

 

 

As histórias escolares contadas pelas professoras mais velhas iniciam-se em meados 

da década de sessenta, logo após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n°. 4.024/61. A 

educação da época estruturava-se com base nas ideias produzidas em décadas passadas, mais 
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exatamente aquelas das décadas de vinte e trinta, ideias estas calcadas em reformas propostas 

por teóricos da Escola Nova, e nas ideias de desenvolvimentismo trazidas até nós por conta da 

industrialização. Segundo D’avila (2006), o escolanovismo continha elementos de uma 

educação eugênica78 e princípios fordistas-tayloristas79 que, se à época pareceram bastante 

progressistas, servindo para “incluir” os grupos recém-saídos da escravização, tornou-se um 

valioso instrumento de conformação da população menos favorecida – e aí se encontrava 

grande parte da população negra – nos espaços tidos pelas elites como adequados à ela, 

ensinando-lhes o necessário para uma formação para o trabalho, sem esquecer, sobretudo, do 

extremo cuidado com o asseio do corpo e a higiene, pauta de maior importância na educação 

dos corpos e mentes das crianças. D’avila comenta:  

 

Visões de raça higiênicas, sociológicas e psicológicas, uma visão estatística 
do mundo e racionalismo científico combinaram-se para criar um sistema de 
ensino público dirigido de cima para baixo segundo paradigmas modernos. 
Esses valores combinavam uma origem comum em discussões sobre 
ideologia racial e identidade nacional com um senso europeu e norte-
americano de tecnicismo; tudo isso se somava e atuava conjuntamente com 
bastante facilidade no sistema escolar. Mais ainda, essas práticas modernas 
fizeram que o discurso original sobre raça e identidade fosse aplicado à 
política educacional e às práticas escolares. (p. 237)   

    

A escola pública, espaço onde estava a maioria da população negra, era o espaço de 

formação para o trabalho pois, como aponta Libânia Xavier: 

 

[...] a expectativa dos governantes era colocar o sistema escolar a serviço do 
desenvolvimento da indústria e dos setores de serviços, cobrindo as duas 
pontas requeridas pelo desenvolvimento econômico: ampliar a oferta de 
mão-de-obra qualificada e formar quadros técnicos competentes para gerir a 
economia do país. (XAVIER, 2003, p. 489)  

 

 No começo do século vinte, de modo muito generalizado, o pensamento pós-abolição 

via, na educação, um dos modos mais acertados de realizar a integração da população negra à 
                                                
78 Segundo Cashmore (2000), eugenia é “uma ciência voltada para o melhoramento das potencialidades 
genéticas da espécie humana”. Francis Galton, seu criador, argumenta que “a habilidade mental é herdada 
diferentemente pelos indivíduos, grupos e raças” (203-204).  
79 Segundo D’avila, “fordismo é um termo empregado para descrever atividades e fluxos de trabalho que se 
seguiram ao sistema de linha de produção criado por Henry Ford. Taylorismo é uma filosofia de produção 
industrial baseada no ‘gerenciamento científico’” (p. 209-210).  
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sociedade brasileira, evento que permitiu a entrada deste grupo na escola. Apesar disto, não 

houve nenhuma política de inserção mais efetiva (BARROS, 2005); acompanhando a história 

da educação brasileira, vemos que, paulatinamente, as elites brasileiras encontraram um modo 

de inserção dos negros e negras que não alterasse os grupos no poder já existentes desde o 

Brasil Colonial. Educar para o trabalho passou a ser a política destinada a estes grupos, e ser 

trabalhador seria então o modo “digno” de ser brasileiro para estes grupos sociais. As 

discussões sobre como tornar a escola também um espaço de socialização iniciaram-se entre 

as décadas de 60/70, mas, infelizmente, estes temas só começaram a mudar o modo como a 

escola estava sendo estruturada ao final da década de 80 e, ainda assim, estas mudanças não 

alcançaram todo o país.   

Apesar de considerar a educação, uma ação mais ampla do que aquela que se dá em 

espaços escolares, ater-me-ei aqui sobre a história da educação escolar. Temos registro de um 

sem-número de iniciativas, de diversos setores do Movimento Negro, para educar a população 

negra desde o início do século, seja através de associações ou partidos políticos – Frente 

Negra Brasileira (1930), Associação Cultural do Negro (1954) –, através da imprensa negra – 

jornais como O Exemplo (1892-1930), O Menelik (1915), O Clarim D’Alvorada (1924), entre 

tantos outros – e também do teatro – Teatro Experimental do Negro, TEN (1944). Acredito 

que todas elas traziam novas perspectivas para o debate, sobre o que seria realmente 

educação, e como ela estava sendo transmitida nas escolas, para este grupo. Todas estas 

iniciativas demonstram que, os grupos negros que tiveram acesso e possibilidade de 

organização, acreditavam que a educação era um processo muito mais amplo que apenas a 

possibilidade de frequencia às aulas de uma escola80.   

Analisaremos os estudos que levam em conta a trajetória da população negra, 

momentos antes da Abolição, com suas tentativas de permanência, até meados do século 

vinte. Em 1987, ao escrever uma revisão bibliográfica sobre a educação do negro, realizada a 

partir do Diagnóstico sobre a situação educacional de negros (pretos e pardos) do Estado de 

São Paulo, Regina Pinto afirma: 

                                                
80 Sobre as referências deste parágrafo, consultar: MOURA, Clóvis. Organizações Negras. In: SINGER, P.; 
BRANT, V. C. São Paulo: o povo em movimento. Petrópolis, Vozes/CEBRAP, 1980; LEITE, José Correia. ... E 
disse o velho militante José Correia Leite: depoimentos e artigos. São Paulo: Secretaria Municipal da 
Cultura, 1992; NASCIMENTO, Abdias. Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 25, 1997, pp. 71-81. Curiosamente, há um exemplar original do 
livro de Abdias do Nascimento, Drama para negros, prólogo para brancos: uma antologia do teatro negro-
brasileiro, editado em 1961 pelo Teatro Experimental do Negro na biblioteca da Faculdade de Educação da USP.  
Este livro possui quase todas as peças do TEN encenadas na década de sessenta e nas anteriores.  
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Os procedimentos adotados no processo de levantamento e localização da 
bibliografia, bem como a síntese efetuada, foram profundamente marcados 
por um determinante essencial: a quase ausência absoluta de obras que 
tratassem direta e especificamente da educação de negros paulistas ou 
brasileiros. É verdade que o tema educação aparece como recorrente tanto 
na obra de estudiosos – brancos e negros – que focalizaram as relações entre 
as raças [...] Porém o tema se faz ai quase sempre presente forma 
subsidiária, geralmente no contexto de análises mais amplas, sem que se 
tenha privilegiado o enfoque educacional. (PINTO, 1987, p. 4) 

 

É preciso ler as pesquisas indicadas por Regina Pinto em seu artigo81, mesmo sabendo 

que elas não falam diretamente sobre os modos como negros e negras estavam se organizando 

para entrar e permanecer na escola ou obter educação. Segundo Xavier, 

  

A premência em promover a reflexão sobre os efeitos nefastos do nazi-
facismo e desmontar as teorias racistas levou a UNESCO a mobilizar 
biólogos e cientistas sociais para debater a questão racial e divulgar ao 
mundo os seus resultados. Por ter sido apontado como exemplo de 
desenvolvimento de relações raciais harmoniosos entre negros e brancos, o 
Brasil recebeu atenção especial por parte da UNESCO que, em 1952, 
montou um amplo projeto de pesquisa sobre relações raciais e assimilação 
cultural no Brasil. (XAVIER, 2003, p. 497) 

 

Apesar destas pesquisas contribuírem para a desconstrução do mito da democracia 

racial, “desvendando os mecanismos sutis de discriminação racial e identificando seus efeitos 

e suas formas de manifestação” (XAVIER, 2003, p. 497), devemos lê-las numa perspectiva 

crítica que nos permita compreender que, as vicissitudes ali descritas e enfrentadas pela 

população negra das épocas estudadas não podem ser imputadas aos/às próprios/as negros/as, 

já que, desse modo, estaremos utilizando os dados obtidos, para novamente acusar um grupo 

social, que foi alijado dos lugares de poder e de decisão na sociedade brasileira. Antes, por sua 

natureza, agora, por sua cultura: sempre justificadas por um saber ou outro, as análises feitas 

das condições de vida de negros e negras demonstram, de alguma maneira, sempre certa 

inépcia – natural ou construída – para a vida em sociedade. 

                                                
81 Os trabalhos a que Pinto se refere em seu texto são os de autoria de Oracy Nogueira, Roger Bastide, Florestan 
Fernandes, Virginia Leone Bicudo, Aniela Meyer Ginsberg, reunidos em um volume sob o título Relações 
Raciais entre brancos e negros em São Paulo. ( p. 5), mas há outros autores como Charles Wagley e Thales de 
Azevedo.  
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Da década de oitenta para cá, algumas publicações e um campo de estudos ainda 

insípido, ousa enfrentar a escassez de fontes e registros documentais para organizar um 

material que possa dar conta de falar sobre a história da população negra. Tomamos aqui 

como referência os estudos feitos pelas pesquisas organizadas no livro História da Educação 

do Negro e outras histórias e os Cadernos PENESB/UFF (Programa de Educação sobre o 

Negro na Sociedade Brasileira/UFF) – o volume nº. 08 intitula-se História da Educação do 

Negro –, além de alguns livros e artigos, encontrados em diversas coletâneas de textos 

abordando a temática.  

Novamente, certa de que estas histórias podem ser contadas de várias maneiras, tomo 

como ponto de partida a Lei do Ventre Livre, primeira legislação nacional que tratou de 

questões vinculadas à educação das crianças negras, ainda que de modo muito vago. A 

escolarização, um dos aspectos enfatizados nesta lei, era característica da educação do período 

moderno e uma aspiração da elite brasileira em seu processo de abolição da escravização. 

Promulgada em 28 de setembro de 1871, em seus Arts. nº. 1 e 2, diz: 

 

Art. 1.º - Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data 
desta lei serão considerados de condição livre. 
§ 1.º - Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos 
senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até 
a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o 
senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a indenização de 
600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos 
completos. No primeiro caso, o Govêrno receberá o menor e lhe dará 
destino,em conformidade da presente lei. 
§ 6.º - Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do prazo 
marcado no § 1°. se por sentença do juízo criminal reconhecer-se que os 
senhores das mães os maltratam, infligindo-lhes castigos excessivos. 
Art. 2.º - O govêrno poderá entregar a associações, por êle autorizadas, os 
filhos das escravas, nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou 
abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder dêstes em virtude do 
Art. 1.º- § 6º. 
§ 1.º - As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores 
até a idade de 21 anos completos, e poderão alugar êsses serviços, mas 
serão obrigadas:  
1.º A criar e tratar os mesmos menores;  
2.º A constituir para cada um dêles um pecúlio, consistente na quota que 
para êste fim fôr reservada nos respectivos estatutos;-  
3.º A procurar-lhes, findo o tempo de serviço, apropriada colocação. 
§ 2.º - A disposição dêste artigo é aplicável às Casas dos Expostos, e às 
pessoas a quem os juízes de órfãos encarregarem da educação dos ditos 
menores, na falta de associações ou estabelecimentos criados para tal 
fim. (grifo meu, Lei 2.040, de 28.09.1871) 
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 Esta é a primeira legislação nacional que toca, ainda que de modo muito superficial, da 

questão da educação das crianças negras, visto que nesta época só tinha acesso à instrução as 

pessoas consideradas livres82. Ainda assim, como aponta Jaci Menezes, “não era vedado 

formalmente o acesso à escola dos negros livres, embora não existisse, para eles como para o 

conjunto da população, um direito à educação, apenas estabelecido na década de 1930 do 

século XX” (MENEZES, 2006, p. 101). Ser instruído formalmente à época da escravização 

era coisa para poucos, mesmo para aqueles considerados livres. Segundo Barros (2002), o 

verbo criar utilizado na lei “parece ser entendido como educar pelos contemporâneos”.  

Esta legislação abriu uma brecha para que crianças negras pudessem receber educação 

em associações, sendo possível imaginar que muitas famílias negras, antes mesmo da lei, 

contratassem serviços de particulares para alfabetizar suas crianças. Tomando como base o 

Censo de 1872, segundo MENEZES, o número de escravizados/as alfabetizados/as em Língua 

Portuguesa, em Salvador, era de aproximadamente 20% do total de escravizados/as, o que 

demonstra que a tentativa de inclusão e acesso à escolarização já ocorria antes mesmo da 

promulgação da Lei do Ventre Livre. Além destas constatações, tomamos como exemplo 

também a biografia de Luiz Gama, baiano, nascido em 1830, filho de Luiza Mahin83 e de um 

fidalgo português. Vendido para o Rio de Janeiro e logo depois para São Paulo, em 1847, 

aprende a ler e escrever com um amigo e por volta de 1850 começa a freqüentar como ouvinte 

o curso de Direito no Largo São Francisco, não completando os estudos, mas tornando-se 

rábula e defendendo causas ligadas à libertação de escravizados/as84.  

Temos a confirmação sobre o pagamento de serviços educacionais particulares, por 

parte das famílias negras quando lemos o Relatório Geral da Instrução Pública da Província 

de São Paulo, do ano de 1865, onde o Inspetor Geral informa: “[...] convém com tudo attender 

que as casas particulares de primeiras letras matriculam a quem quer que as paga, e como a 

mensalidade é módica encontra-se ali a mesma variedade de meninos, matriculam até os 

                                                
82 Segundo Surya Barros, em sua pesquisa sobre escolarização de crianças negras no final do século dezenove 
em São Paulo, regulamentos da Instrução Provincial desta cidade, datados de 1869 e 1887, vedavam a matricula 
de escravizados. Maiores informações, consultar: BARROS, Surya. Discutindo a escolarização da população 
negra em São Paulo entre o final do século XIX e início do século XX. In: História da Educação do Negro e 
outras histórias. ROMÃO, Jeruse. Brasília, MEC/ SECAD, 2006, ps. 79-92.  
83 Segundo Nei Lopes (2004), Luiza Mahin foi uma “revolucionária baiana de origem daomeana, daí seu nome 
étnico. Tornou-se livre por volta de 1812 e, trabalhando como quituteira e quitandeira, deu suporte a várias 
revoltas de escravos, principalmente fazendo circular mensagens entre os insurgentes. Na repressão à grande 
Revolta dos Malês, em 1835, teria conseguido fugir para o Rio de Janeiro, onde foi presa e provavelmente 
deportada para a África”. (p. 399)     
84 Consultar: FERREIRA, Lígia. Com a Palavra, Luiz Gama: Poemas, Artigos, Cartas, Máximas. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2011. 
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escravos, o que não succede nas casas publicas de ensino” (apud BARROS, 2005, p.83-84). 

 As crianças que fossem enviadas para as associações antes dos oito anos de idade 

deveriam comprovadamente receber maus-tratos por parte dos escravocratas e somente desta 

maneira é que poderiam, caso as associações dispusessem deste serviço, ser educadas, 

educação que, segundo Marcus Fonseca, estaria vinculada à instrução “na qual leitura e 

escrita eram os elementos mais valorizados” (FONSECA, 2002, p. 54). A lei não obrigava 

tacitamente os escravocratas de ocuparem-se com a educação destas crianças, além de não 

explicar também de que modo esta educação deveria ser ministrada e com quais recursos, 

entre outras questões.  Segundo Marcus Fonseca, a lei informava que deviam  

 
ser educadas as crianças que, ao saírem das mãos dos senhores, passarem 
pelos juízes de órfãos e forem entregues a associações ou particulares; às que 
fossem retidas na posse dos senhores para serem exploradas até os vinte e 
um anos não se aplicava a instrução elementar, ou a educação; como 
definiram os membros do parlamento, deveriam ser somente criadas. 
(FONSECA, 2002, p. 54) 

 

 Fonseca faz uma análise muito mais aprofundada sobre o que realmente seria a criação 

de uma legislação para a educação da população negra ao final do século dezenove. Além de 

analisar todo o contexto internacional e as pressões existentes – internas e externas – para a 

organização de um sistema escolar no Brasil, ele informa: 

 

Ao pensar a educação dos negros, o que fez a elite branca que chamou para 
si a responsabilidade de construir a transição para a sociedade livre, foi 
projetar a própria existência que desejava para os negros nessa sociedade. 
isso não ocorreu como ruptura em relação à escravidão, mas como uma 
tentativa de continuidade da estrutura social originária daquele período. E 
um dos aspectos convocados para a garantia dessa continuidade foi a 
educação como estratégia disciplinadora e racionalizadora do espaço social 
(FONSECA, 2002, p. 35) 

 

Nos demais capítulos, veremos que, durante o século vinte, a educação continuou 

seguindo esta lógica apresentada por Fonseca, visto que a consagração da ideia de educação 

como sinônimo de escola deu-se neste tempo. Esta correspondência não foi assimilada 

facilmente pela população negra, já que este grupo social, por muito tempo, além de ter sido 

excluído dos bancos escolares, tendo assim necessidade de forjar outros modos de inserção na 

sociedade brasileira, via a educação não apenas de modo institucionalizado, mas também a 

partir de práticas cotidianas e das vivências.  
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Barros (2002), em seu artigo Negrinhos que por ahi andão: Crianças Negras na 

escola no final do século XIX na cidade de São Paulo fez uma relação nominal de crianças 

negras que frequentavam as escolas do fim do século na cidade de São Paulo. Através de 

pesquisas nos arquivos municipais da cidade, teve acesso aos livros de matrículas daquela 

época e pode constatar, a partir do cruzamento de informações, um considerável número de 

crianças que, apesar de ainda serem vistas como propriedade, recebiam educação escolar. Ela 

relata:  

 

Em 1876 [...] encontra-se matriculada a aluna Josepha, de cinco anos, cuja 
mãe é Benedicta Catharina de Jesus (escrava), e que mora Com sua senhora 
Maria Pinto de Carvalho Sá. Ou ainda Deolinda Maria, de seis anos, filha 
de Leocadia (Escrava) de Isabel Taques, que mora com sua senhora. (grifos 
da autora, BARROS, 2002) 

 

É perceptível que, no entendimento destas pesquisas, o governo estabelecia 

mecanismos sutis de exclusão para a população negra com relação ao acesso e permanência à 

escola85.  Voltando um pouco à segunda metade do século dezenove, podemos encontrar uma 

associação que, mesmo sem uma legislação específica à época para o cuidado de crianças 

negras, empenhou-se neste trabalho e teve grande repercussão na cidade de São Luís do 

Maranhão. Esta é mais uma confirmação de que, mesmo ainda à época da escravização, a 

população negra contou com organizações que mantiveram acesas a esperança de dias 

melhores, através da solidariedade. Não sendo este o único registro que temos em todo o 

território nacional, acreditamos que as “ações negras” (BARROS, 2005) de inserção e 

permanência na escola não são recentes, e precisarão de muitos outros estudos para serem 

catalogadas e virem à tona. Em 1880, Maria Firmina dos Reis (Figura n° 3) funda uma escola 

mista em São Luís para atender crianças pobres. O Dicionário de Mulheres do Brasil: de 1500 

até a atualidade nos informa:  

 

Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís (MA), em outubro de 1825. 
Negra e bastarda, filha de Leonor Felipe dos Reis, foi registrada por João 
Pedro Esteves. Quando tinha cinco anos, foi morar em Guimarães (MA), 

                                                
85 Barros (2006) cita como sutis mecanismos de discriminação a obrigação de provar a liberdade, imposta pelos 
Regulamentos Provinciais, a exigência de vestimentas adequadas e de um adulto para fazer a matrícula na 
escola, entre outras questões, tão sutis que impossíveis de serem comprovadas apenas a partir de documentos 
oficiais. É possível recuperar algumas informações se temos acesso a histórias de vida de famílias negras que 
viveram no início do século. Barros (2005) indica as entrevistas de depoentes negros de primeira geração 
(nascidos da década de 10 do século XX) da Coleção Memórias da Escravidão em Famílias Negras de São 
Paulo, 1987-1988, CAPH: USP e depoimentos de professores que atuaram na educação na Primeira República 
no Projeto Memórias de velhos mestres da cidade de São Paulo e seus arredores. São Paulo: Cadernos CERU/ 
Fundação Carlos Chagas, 1988.  
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onde prestou concurso para o ensino primário oficial e foi nomeada em 
1847, disputando a vaga com mais duas candidatas. Autora do primeiro 
romance abolicionista escrito por uma mulher no Brasil, em 1859-60 
publicou, sob o pseudônimo Uma Maranhense, o romance Úrsula, em que 
abordou a questão da escravatura no Brasil e que é considerado pelos críticos 
um marco na literatura abolicionista. [...]) Aos 55 anos, Maria Firmina, numa 
atitude pioneira e ousada para sua época, fundou na sua cidade natal uma 
escola mista e gratuita para crianças pobres (SCHUMAHER & BRAZIL, 
2000, p. 390) 
 
 

 

 
Figura 03 - Maria Firmina dos Reis (1825-1917) 

Fonte: Reprodução Internet86 
 

 
Apesar de não ter passado por uma escola convencional, há relatos que Maria Firmina 

falava fluentemente o francês e, atualmente, há um grupos de pesquisadores/as que entendem 

ser ela a primeira romancista afro-brasileira, visto que “Nísia Floresta até 1859 só teria feito 

traduções” e Teresa Margarida Orta, “apesar de ter publicado o ensaio político romanceado 

Aventuras de Diófanes em 1752, partiu definitivamente para Portugal ainda muito menina” 

(SCHUMAHER & BRASIL, 2000, p. 390)87. Além de termos a informação sobre a escola 

mista aberta por Maria Firmina, vemos que ela também possuía instrução suficiente para 

conseguir ser aprovada em concurso público desde meados do século dezenove, mesma época 

em que Luiz Gama também iniciava seus trabalhos como rábula na cidade de São Paulo. 

                                                
86 Foto original arquivada na Biblioteca Pública do Maranhão, em São Luís. Consultar: 
http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia15/pesquisa5.php. Acesso: 26.fev..2012.  
87 Consultar também: MENDES, Algemira Macedo. Maria Firmina dos Reis e Amélia Beviláqua na história 
da literatura brasileira: representação, imagens e memórias nos séculos XIX e XX. (Tese) Doutorado. 
Faculdade de Letras, PUC/RS, 2006 e NASCIMENTO, Juliano Carrupt do. O romance Úrsula de Maria 
Firmina dos Reis: estética e ideologia no Romantismo brasileiro. (Dissertação) Mestrado em Literatura 
brasileira Rio de Janeiro: Faculdade de Letras/UFRJ, 2009.   
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Podemos inferir que, mesmo com a escravização, negros e negras somaram diversos esforços 

para inserirem-se na sociedade brasileira, não apenas como escravizados.  Além desta escola, 

temos notícia de outras iniciativas negras ainda no século dezenove, quando no Quilombo da 

Fazenda Lagoa-Amarela, em Chapadinha, no estado do Maranhão, um negro de nome Cosme 

fundou uma escola para o ensino da escrita e da leitura para os escravizados aquilombados, 

entre 1838 e 1841 (CUNHA, 1999; PINTO, 1987).  

A educação das crianças negras e, em particular, das meninas negras, não era assunto 

importante a ser discutido no período da escravização, pelos poderes públicos. O livro de 

Adriana Maria da Silva (2000) intitulado Aprender com perfeição sem coação: uma escola 

para meninos pretos e pardos na corte, ilustra bem esta afirmação. Neste livro, a autora 

descreve o panorama do Brasil Imperial entre os séculos dezoito e dezenove, e de que modo a 

instrução pública estava organizada na Corte para os cidadãos (homens e brancos), e para 

os/as escravizados/as, que não eram incluídos legalmente nas instituições escolares. Em seu 

terceiro capítulo, Silva revela-nos a existência de uma escola particular, em 1855, para os 

meninos de cor preta.  

O professor chamava-se Pretextato dos Passos e Silva88 que, atendendo aos pedidos de 

um grupo de escravizados/as e alguns/algumas negros/as livres, abriu em sua casa uma escola 

para estas crianças, não sendo incluídas, contudo, as meninas que também estariam em idade 

para estudar. De todo modo, não desconsideramos tal feito, visto que, este pedido, para a 

época, é bastante ousado e demonstra o quanto negros e negras – escravizados e livres – 

conheciam a importância da escolarização.  

 Em pesquisa sobre a escolarização de crianças negras na cidade de Campinas entre os 

anos de 1897-1925, Rosa de Souza (1999) pode comprovar a existência delas em diversas 

turmas dos grupos escolares da época, a partir de análise de fotografias. Em seu livro Diploma 

de Brancura, que trata da política de branqueamento das escolas públicas do Rio de Janeiro, 

Jerry D’avila também nos apresenta um material fotográfico, retirado de arquivo público desta 

cidade, que demonstram a presença de crianças negras nas salas de aula, no começo do século 

vinte, e mais: confirma a presença de professoras negras, no começo do mesmo século, na 

cidade do Rio de Janeiro, dando mostras de que estas mulheres conseguiram sobrepor-se à 

ideia de que existia um lugar específico para estas mulheres atuarem, a saber, nos empregos 

que exigiam menos qualificação, como domésticas, lavadeiras, entre outros.  

Eni Samara (1998) reafirma estas constatações: 

                                                
88 A partir de pesquisas feitas nos documentos oficiais disponíveis, segundo Silva, Pretextato identificava-se 
como preto (p. 126). 
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Desde os tempos coloniais, mulheres das camadas populares, vivendo na 
escravidão ou em liberdade, negras, mulatas e brancas pobres estavam nas 
ruas trabalhando e lutando pela sobrevivência econômica. Assim, suas 
memórias e histórias de vida podem ser resgatadas através das atividades 
cotidianas e dos papéis informais, onde instalavam-se conflito e 
confrontação com os poderes instituído. No Brasil, assim como em várias 
partes da América Latina, durante o período colonial e no século XIX, esses 
papéis improvisados utilizados como recurso de sobrevivência, 
principalmente nas áreas urbanas, fizeram com que os estudiosos 
repensassem o sistema patriarcal e a rígida divisão de tarefas e incumbências 
entre os sexos. Essas “mulheres sem história”, cujas memórias estão nos 
documentos do seu tempo, frequentemente penetraram nos considerados 
espaços masculinos por convenção. (p. 88)   

 

A pesquisadora Maria Lúcia Müller, em seus livros A Cor da Escola: imagens da 

primeira república e Educadores e alunos negros da Primeira República, vai além quando, ao 

analisar fotografias e documentos de mulheres negras professoras do início do século, percebe 

que, uma mesma professora vai, ano após ano, adquirindo cor mais clara nas fotografias onde 

aparece. Algumas delas foram paulatinamente “desaparecendo” das fotografias anuais da 

escola onde trabalhavam ou, ficando em lugares mais “escondidos” na fotografia do corpo 

docente. Segundo Müller (2008): 

 

Não existem estudos históricos que enfoquem grupos não-brancos, no caso 
mulheres, em condições de incorporar-se a uma categoria profissional de 
maior status social. Para almejar tal incorporação, esse contingente teria que, 
necessariamente, ter realizado estudos ou obtido conhecimentos que o 
habilitassem a adentrar no magistério. Da mesma maneira, deveriam ter o 
mínimo de condições familiares, no sentido de apoio e estímulo, para estar 
em condições de lutar para o ingresso e permanência numa profissão que 
exigia algum tipo de cálculo e planejamento e que estava associado a um 
conjunto de símbolos que negavam ou tiravam valor à cor de sua pele (p.71).  

 

Subtende-se que, por não ser o concurso público, uma norma para admissão nas 

escolas, estas mulheres tornavam-se reféns das desiguais redes de relações sociais, existentes 

entre ricos e pobres, relações estas que incluíam (des) vantagens, favores e toda a sorte de 

atitudes de aproximação. A existência de professoras negras, em escolas brasileiras no início 

do século vinte, faz-nos perceber que, além de conseguirem ter a instrução necessária para a 

assunção do cargo, elas conseguiram sobrepor-se a estes conchavos iniciais. As mulheres 

negras adentraram as instituições escolares, numa prova de que esta população sabia o quão 

era importante o acesso a estes espaços, ainda que as políticas públicas da época não 

incentivassem esta ação para esta camada da sociedade. Algumas pistas de como elas 
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conseguiam esta formação, podem ser encontradas em diversos artigos que tratam sobre a 

educação feminina ou a história da profissão docente no final do século XIX.  

Maria Christina Siqueira Campos (2002) relata: 

 

A sessão feminina da escola normal de São Paulo, criada em 1847, nunca 
funcionou e somente voltou a ser aberta efetivamente no ano de 1875. 
Inicialmente surgiu como meio de encaminhar as senhoritas órfãs criadas 
no Seminário das Educandas, a expensas de donativos públicos e 
particulares. Todas aquelas que, aos dezoito anos, não tivessem sido pedidas 
em casamento e não quisessem se empregar como domésticas em casa de 
famílias de bons costumes, deveriam ser colocadas nos lugares vagos para o 
sexo feminino (grifos meus, p. 18). 

 

É possível que, com o passar dos anos, meninas que nasceram após a Lei do Ventre 

Livre se encontrassem entre estas órfãs – filhas nascidas dos estupros cometidos por 

escravocratas ou mesmo religiosos – e algumas delas fossem beneficiadas com estes “lugares 

vagos”. Segundo Guacira Louro (2010), além destes lugares vagos, “algumas ordens 

religiosas femininas dedicaram-se especialmente à educação das meninas órfãs, com a 

preocupação de preservá-las da ‘contaminação dos vícios’; outras religiosas voltaram-se ‘ao 

cuidado das moças sem emprego e daquelas que se desviaram do bom caminho’” (p. 445).  

Estas “brechas” devem ter sido provavelmente o caminho que muitas mulheres negras 

viram para transformarem as suas vidas e de gerações futuras. Esta “brecha” explica um 

número considerável de mulheres negras professoras em fotografias analisadas por D’avila no 

início do século vinte na cidade do Rio de Janeiro, já que aí também haviam incentivos 

parecidos às meninas órfãs fossem enviadas à seção feminina da Escola Normal da Glória no 

Rio de Janeiro, a partir de 1876 (ALMEIDA, 1998). Estas são algumas afirmações possíveis 

de serem feitas, visto que, como bem pontua Müller, não existem estudos históricos 

aprofundados sobre o tema. De algum modo, estas histórias do início do século relacionam-se 

diretamente às histórias ainda ouvidas nos dias atuais, sobre as mulheres professoras negras 

de Educação Infantil, com quem tive contato.  

Talvez, para as mulheres brancas, ser vistas como detentoras natas de habilidades para 

a docência, pode ter sido um impeditivo para a abertura de novos horizontes e outras carreiras 

de trabalho mas, para a mulher negra recém-saída da escravização, este talvez não tenha sido 

o estereótipo que lhe fechou as portas, posto que os outros a que sempre esteve vinculada – 

lavadeira, quitandeira, prostituta, doméstica – não poderiam conferir-lhes nenhum poder nos 

espaços públicos, como talvez o de professora primária eventualmente lhe traria, dadas outras 

condições que não apenas o acesso e a permanência nestes espaços. Como ainda hoje vemos 
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em pequenas cidades e comunidades rurais, a figura da professora àquela época projetava 

maior proeminência em sociedade, um valor à educação e a maiores oportunidades daquilo 

que chamavam de sucesso pessoal e profissional.   

Pensando em como esta representação, para a população negra, tornou possível a 

reinvenção do passado e a possibilidade de um futuro, é preciso inventariar estes percursos 

para saber como chegamos à atualidade, enxergando a professora primária como uma 

profissão completamente sem valor e sem nenhuma projeção social, já que, segundo tese de 

Müller, no início do século vinte, seria a construtora da nação brasileira. Não teríamos uma 

compreensão mais alargada destes processos se usássemos a teoria racial crítica (Ladson-

Billings, 2002)? Retornaremos a este debate nas considerações finais sobre todo o trabalho.  

Como afirmou Müller, as mulheres necessitam, ainda hoje, de um mínimo de 

condições familiares para prosseguirem na empreitada profissional e, muitas delas entendem 

sua posição social atual como um salto considerável com relação às gerações anteriores a ela, 

atribuindo a si mesmas grande valor e sendo vistas pela família como uma mulher vitoriosa. 

Nesse sentido, esta investigação faz coro com os estudos de Müller e D’avila, na incumbência 

de registrar a trajetória das mulheres negras nas instituições escolares, que apesar de constituir 

a base da pirâmide social mundial, movem-se continuamente para sair do lugar a que foram 

destinadas pela escravização, pelo estupro, pela exploração e dominação humana. Registrando 

as histórias e também a presença destas mulheres na escola, em cor e corpo, penso contribuir 

para que enormes fossos históricos – abertos pelo racismo e sexismo, pela ignorância – como 

estes dos séculos passados, não continuem a repetir-se na história da educação brasileira. 

  

 

2.1 Professoras negras nas escolas municipais de Educação Infantil da cidade de São 

Paulo: umas histórias. 

 

 

De um modo mais geral, apresento aqui as professoras escolhidas para as entrevistas. 

Cinco destas professoras escolheram o modelo “IBGE” de classificação racial, sendo três 

delas pretas ou duas pardas; três delas se autoclassificaram como negras.  As professoras tem 

idades e tempo de serviço bastante variados, mas é possível agrupá-las em dois conjuntos: a) 

quatro professoras mais novas, tendo 29-40 de idade e b) quatro professoras mais velhas, 

tendo 44-53 anos. Utilizarei o termo kekere para identificar as mulheres mais novas e o termo 
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agba, para identificar as mulheres mais velhas89. Quatro professoras agba possuem tempo de 

serviço entre 17-23 anos, e uma delas possui 03 anos. As três professoras kekere possuem 

tempo de serviço entre 08-12 anos.   

  Compreendi que seria importante, por conta das informações até agora analisadas, 

trabalhar com mulheres negras de faixas etárias diferenciadas, e com diferentes tempos de 

serviço na rede municipal de ensino, para encontrar muitas vozes e muitos discursos, 

entrelaçando pontos comuns e diferenças, tornando estes registros únicos e coletivos. Únicos 

porque contados a partir de uma voz, que tem seu eco na história das famílias, dos/as 

amigos/as, dos grupos citados e demais pessoas, tempos e lugares que a cerca nunca poderão 

ser individualizados. São olhares múltiplos, que encontram lugar na voz de uma mulher 

falando de seus lugares, enquanto mulher, mãe, professora e negra. Como relatou Neuza, uma 

das professoras entrevistadas, que sempre tem a impressão de “nunca estar sozinha” em sua 

vida, as experiências, trazidas a partir dos relatos das mulheres negras, trazem em seu bojo a 

importância da palavra africana de língua bantu ubuntu, que, em português, pode significar, 

entre outras coisas, eu sou porque você existe. Como bem ilustra a poesia de Conceição 

Evaristo:  

 

Vozes-Mulheres – A voz de minha avó ecoou criança nos porões do navio/ 
Ecoou lamentos de uma infância perdida/ A voz de minha avó/Ecoou 
obediência aos brancos-donos de tudo./ A voz de minha mãe ecoou baixinho 
revolta/No fundo das cozinhas alheias/Debaixo das trouxas/ Roupagens 
sujas dos brancos/ Pelo caminho empoeirado/ Rumo à favela/ A minha voz 
ainda/ Ecoa versos perplexos/ Com rimas de sangue e fome/ A voz de minha 
filha/ Recolhe todas as nossas vozes/ Recolhe em si/ A vozes mudas 
caladas/ Engasgadas nas gargantas/ A voz de minha filha/ Recolhe em si/ A 
fala e o ato/ O ontem – o hoje – o agora/ Na voz de minha filha/ Se fará 
ouvir a ressonância/ O eco da vida-liberdade. (Conceição Evaristo, 2008) 

 

Anne McClintock (2010), ao citar o conceito de biomitografia de Audre Lorde, 

mostra-nos uma nova versão para histórias de vida de mulheres negras que, segundo MacKay 

apud McClintock, “em todos os aspectos de sua criação [...] alteraram os termos de produção 

da autobiografia ocidental tal como definidos pela cultura dominante (p.458)”. McClintock 

afirma: 

                                                
89 Palavras em língua yoruba que querem dizer nova e velha, respectivamente. Conferir em: PORTUGAL 
FILHO, Fernandez. Guia Prático da língua yorùbá. São Paulo: Madras, 2002.  
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Audre Lorde, a afro-caribenha/nova-yorquina, escritora e poeta lésbica, 
sugere no título de seu livro: Zami: A New Spelling of My Name [Zami: uma 
nova escrita de meu nome] a inadequação fundamental do termo 
“autobiografia” e das convenções ocidentais do eu para narrar a vida de 
mulheres negras. Ela chama Zami de “biomitografia”, e, assim, convida o 
leitor a uma nova relação com a ideia de história de vida. Mitografia afasta, 
de um só golpe, qualquer nostalgia da exatidão autobiográfica, a vida do 
futuro nascida da reformulação coletiva do passado. Além disso, o que o 
termo “biomitografia” deixa de fora é tão significativo quanto o que ele 
inclui. A recusa de Lorde em empregar o prefixo “auto” como único sinal 
imperioso do eu expressa uma recusa em propor-se como a única voz 
geradora e com autoridade no texto. Em lugar disso, sua história de vida é a 
vida coletiva e transcrita de uma comunidade de mulheres – não tanto o 
registro perfeito do passado quanto uma estratégia de sobrevivência da 
comunidade (MCCLINTOCK, 2010, p. 458). 

 

As percepções até aqui apreendidas torna este trabalho cúmplice desta discussão, e 

faz-me relembrar outra passagem deste percurso investigativo. Professora Ruth perguntou-me, 

certo dia, quais as semelhanças que eu havia percebido em todas as histórias contadas pelas 

professoras. Disse-lhe que sempre tive a impressão de que elas não falavam apenas elas, mas 

as histórias faziam parte de uma comunidade e que parecia-me, em seus relatos, que elas 

nunca estavam sozinhas. Ela então, surpresa, argumentou: “Ora, mas não seria isso comum a 

todas as histórias?”, numa mostra de que, para ela, era impossível pensar a si mesma sem 

pensar no grupo social a qual estava vinculada.  

Na folha seguinte, organizei um com informações gerais sobre as professoras: 
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Tabela 06 – Mulheres Negras Professoras  

Nome  Idade  Cor/raça Tempo no Magistério 

Olga 

(agba) 

53 anos  Preta 02 anos  

Neuza 

(agba) 

46 anos  Preta 23 anos  

Lélia  

(agba) 

44 anos  Preta  22 anos  

Jurema  

(agba) 

44 anos  Negra 23 anos  

Candolina 

(kekere) 

40 anos Negra 12 anos 

Ruth  

(kekere) 

36 anos  Negra 18 anos 

Beatriz  

(kekere)  

31 anos  Parda 11 anos  

Antonieta  

(kekere) 

29 anos  Parda 08 anos  

Fonte: Entrevistas realizadas com as professoras citadas, 2010-2012. 
 

 
A utilização de pseudônimos não foi uma imposição de todas as entrevistadas, mas 

algumas delas, após terem contato com o material, sentiram-se mais à vontade quando troquei 

todos os nomes próprios citados em suas entrevistas; isso obrigou-me a trocar os nomes de 

todos os lugares (escolas, ruas, etc) citados pelas demais professoras, porque, em se tratando 

do mesmo espaço geográfico, se em algum momento estes nomes aparecessem, evidenciariam 

as informações das professoras que não desejavam revelar-se. Este foi o motivo também de 

não incluir os áudios das professoras que permitiram a inclusão pois, ao revelar os verdadeiros 

nomes de lugares, seria possível detectar a região habitada pelas professoras que não 

liberaram os áudios. Mantenho comigo os originais do áudio, tendo também carta de cessão 

assinada pelas professoras autorizando o uso dos mesmos90.  

As demais respostas dadas pelas professoras escolhidas às perguntas do questionário 

                                                
90 Em anexo (E), modelo de carta de cessão.  
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enviado para as escolas encontram-se no quadro da próxima folha: 
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 Tabela 07 – RESPOSTAS DAS PROFESSORAS ESCOLHIDAS AO QUESTIONÁRIO ENVIADO ÀS ESCOLAS 
 
 
 
PROFESSORAS 

PERGUNTAS 
 

Faculdade 
pública ou 
particular? 

Formação 
Anterior ou 
Posterior à 

entrada na Rede 
Municipal? 

Fez curso de 
formação 

oferecido pela 
Prefeitura? 

Tempo de serviço 
na escola. 

Sua casa é perto 
da escola? 

Trabalha numa 
outra escola? 

Natureza da 
instituição. 

Antonieta  Particular Anterior. Não 01 ano Sim. Sim Particular 

Beatriz  Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Não 01 e 04 meses Sim. Não.  

Ruth  Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Não 16 anos  Sim. Não.  

Candolina  Pública Posterior – possuía 
Magistério. 

Não. 03 anos Sim. Sim. Pública 

Jurema  Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Sim 06 anos Sim. Não.  

Lélia  Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Não 06 anos 
(não-ininterruptos) 

Não. Não.  

Neuza  Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Não 19 anos Sim. Sim. Pública 

Olga Particular Posterior – possuía 
Magistério. 

Não 01 ano Não. Não.  
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As respostas dadas pelas professoras à questão aberta, contida no questionário enviado 

às escolas, falam de temas como identificação e a importância do trabalho com crianças 

pequenas. Entre elas, apenas Olga assinalou que um dos maiores motivos que a fez escolher a 

carreira foi a estabilidade, já que estando numa idade que considerava avançada, ainda não 

tinha um emprego que lhe desse tanta segurança, mesmo possuindo o Magistério. Ainda 

assim, durante a entrevista, Olga salientou: 

 

[...] já que eu tenho que fazer, eu dou do meu melhor [...] “Elas [as 
crianças] me dão salário, que me permite fazer muita coisa”. Então, eu acho 
que eu tenho uma obrigação social com elas. Eu não posso dar dinheiro, eu 
convivo à noite com crianças que falam duas línguas, crianças de três anos 
que fala comigo em português e em francês... eu tenho de três anos que 
falam português, francês e italiano! Eu falei: “Eu não posso dar nada disso 
pra eles. Eu não posso levar eles pra viajar, eu não posso levar eles, eu não 
posso dar os brinquedos que eles tem, eu não posso dar as roupas que eles 
tem, a comida que eles tem, os livros que eles tem, mas eu tenho que dar 
educação”. E eu me esmero nisso, de dar pra eles o melhor, então eu sempre 
fico assim: “O que é que eles sabem? Escuta, quatro anos, sabe escrever o 
nome?”. “Sabe”, então os meus vão aprender, porque eles não são 
diferentes, entendeu? Eles vão aprender a fazer o nome. “Escuta, o que é 
que eles sabem?”. “Ah, isso, isso, isso e isso”. “Opa, então eles também vão 
aprender isso aí” (Olga, 53 anos, preta) 
  

 Deste modo, apesar de responder que sua intenção primeira era a estabilidade ao fazer 

o concurso, Olga não esquece da importância de seu trabalho com as crianças pequenas e 

afirma que se sente socialmente implicada a oferecer uma educação de qualidade. 

 

 

2.2 Donas de suas vozes e vidas: estas mulheres 

 

Em seu livro Pode o subalterno falar, a pesquisadora indiana Gayatri Spivak comenta 

a importância de pesquisadoras e pesquisadores ocuparem-se de, ao falar sobre os grupos 

considerados alijados do processo de escrita da história, conceder-lhe papel principal, não se 

tornando porta-voz do grupo, mas abrindo espaço para que as próprias pessoas envolvidas na 

investigação possam falar por si mesmas. Ancorada em pensadores como Foucault, Deleuze e 

Gaytari, Spivak questiona: 

 

Pode o subalterno falar? O que a elite deve fazer para estar atenta à 
construção continua do subalterno? A questão da mulher parece ser mais 
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problemática neste contexto. . Evidentemente, se você é pobre, negra e 
mulher, está envolvida de três maneiras [...] Devemos acolher também toda 
recuperação de informação em áreas silenciadas, como está ocorrendo na 
antropologia, na ciência política, na história e na sociologia. No entanto, a 
pressuposição e a construção de um sujeito sustentam tal trabalho e irá, a 
longo prazo, se unir ao trabalho de constituição do sujeito imperialista, 
mesclando a violência epistêmica com o avanço do conhecimento e da 
civilixação. E a mulher subalterna continuará tão muda como sempre 
esteve.[...] Ao buscar aprender a falar ao (em vez de ouvir ou falar em nome 
do) sujeito historicamente emudecido da mulher subalterna, o intelectual 
pós-colonial sistematicamente “desaprende” o privilégio feminino. 
(SPIVAK, 2010, ps. 6-87) 

  

Apesar concluir o livro afirmando sua crença em que o subalterno não pode falar, 

Spivak afirma que “a mulher intelectual tem uma tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar 

com um floreio” (p. 126). Pensando nessas afirmações é que, sem rejeitar minha tarefa 

intelectual, intento aqui – assumindo as possíveis falhas que possam advir nestes percursos – 

organizar um espaço, para que as vozes das professoras possam ser registradas como foram 

ditas, sem tantas interferências ou análises pessoais, estas amparadas numa vasta literatura 

sobre relatos biográficos. Uma grande interferência já foi por mim realizada, quando escolhi 

os excertos que fariam parte deste material, quando dirigi as entrevistas e montei os quadros 

espaço-temporais; interferi também, quando elegi o que deveria ser descartado ou mesmo 

aquilo que, para mim, ao escrever este texto, não tinha tanta importância91. Todas estas etapas 

se constituem em análises da pesquisa e, como aponta Queiroz apud Demartini (2008): 

 

Por análise, no sentido operacional do termo, entende-se o recorte de uma 
totalidade nas partes que a formam, que são então apreendidas na sequência 
em que se apresentam, para, num segundo momento, serem restabelecidas 
na sua coexistência. Num e noutro momento, isto é, na decomposição e na 
subseqüente recomposição, obedece-se rigorosamente às relações existentes 
entre estas partes (p. 48). 

 

Contrariando esta análise lógico-racional de decomposição-recomposição, minha 

intenção é a de interferir o mínimo possível nos relatos das professoras. Busquei elaborar um 

modelo de apresentação das narrativas que fosse menos invasivo, e que pudesse dar espaço 

para as professoras falarem por si mesmas, já que, ao relatar suas experiências, todas elas 

                                                
91 Em anexo, há um cd-rom contendo todas as entrevistas transcritas, pois, visto que o volume era por demais 
extenso, sendo mais viável utilizar um suporte eletrônico para armazenamento destes dados.  
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refletiram sobre suas afirmações, construindo um conhecimento sobre suas vivências que não 

pode ser aqui descartado. Para além da interlocução com outras falas e experiências, gostaria 

de relembrar que neste e no próximo capítulo é a “centralidade na subjetividade” (Passeggi, 

2008, p. 151) das pessoas envolvidas que comanda a escrita. Como escreve Demartini, 

“muitos professores, quando pedíamos para falar sobre suas vidas, já nos fizeram a pergunta: 

‘Porque vocês querem conhecer minha história, minhas experiências? Eu fui uma simples 

professora’, ou ‘... eu não fiz nada de extraordinário’” (DEMARTINI, 2008, p. 45); assim 

também, algumas professoras perguntaram-me qual a importância de suas histórias. Penso 

que, talvez, fazer com que a maior parte de suas palavras sejam aqui transcritas, posa 

demonstrar, para elas, o quão importante foi o gesto que tiveram comigo, abrindo suas vidas e 

algumas vezes suas casas para mim, mesmo sem ter direito a certeza do que eu faria com estes 

dados. Reservei o segundo e o terceiro capítulo às vozes das professoras, com algumas 

interferências mínimas para relacionar os relatos e organizar melhor o texto para leitura.  

Para contextualizar historicamente os relatos nos capítulos citados, acredito que 

abordar aspectos relevantes da história da Educação dos/as negros/as no Brasil seja um 

caminho possível, visto que este é um trabalho que toma como centro o olhar sobre e a partir 

deste grupo racial. Este é um tema que carece de estudos e registros, e esta investigação quer 

colaborar com a organização de um campo de estudos, em história da Educação, que 

privilegie a escrita de outras histórias não contadas porque subalternizadas, desumanizadas ou 

invisibilizadas. Em parte, o não-registro destas histórias deve-se a ideia de democracia racial 

que, desde o início do século XX, tentou se estabelecer no Brasil, obtendo certo êxito. 

Cunhada por Roger Bastide em meados da década de 40, a expressão ganhou força e 

direcionou grande parte dos trabalhos na área das ciências do humano, fazendo com que, 

ainda hoje, muitas pessoas a utilizem sem realmente refletir sobre a condição racial que 

vivemos no país atualmente92. As ideias de degeneração e eugenia ganharam outros 

                                                
92

 Segundo Antonio Sérgio Guimarães, a expressão foi usada por Roger Bastide pela primeira vez num artigo do 
jornal O Diário de São Paulo em 31 de março de 1944 para descrever a ausência de distinção rígida entre 
brancos e pretos no Brasil, talvez numa comparação direta com a segregação racial praticada nos Estados 
Unidos. Apesar disto, a ideologia da democracia racial já se encontrava presente nos escritos de Gilberto Freyre 
sobre as relações raciais brasileiras em seu livro Casa Grande e Senzala, entre tantos outros. Na literatura, 
podemos atribuir aos romances de Jorge Amado a proliferação das ideias de exaltação à miscigenação e 
democracia racial. Para mais informações, consultar: GUIMARÃES, Antonio Sergio. Democracia Racial. 
Niterói: Cadernos PENESB, n º 4, p. 33-60; AMADO, Jorge. Gabriela, cravo e canela. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010; AMADO, Jorge. Dona Flor e seus dois maridos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010; 
JONHSON, Jacquelyn. Jorge Amado & Gabriela: o reforço do paradigma patriarcal por meio do 
estereótipo da mulata. JONHSON, Jacquelyn; VIEIRA, Vinicius Rodrigues (orgs.). Retratos e Espelhos - raça e 
etnicidade no Brasil e nos Estados Unidos. São Paulo: FEA/USP, 2009. 
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contornos, quando as políticas começaram a insistir na salvação do país, através da 

miscigenação. Essa mentalidade orientou diversos estudos e fez com que, em vários campos 

de pesquisa, por muitos anos, se acreditasse na ideia de que, para entender o Brasil, não era 

necessário olhar a partir das questões relacionadas à raça. A história dos Censos brasileiros 

pode exemplificar esta afirmação: entre 1890 e 1940, a pergunta sobre cor não era um dado 

considerado importante, para traçar o perfil dos/as brasileiros e, por isso, ela foi abolida. Mas 

a retirada da pergunta pode indicar, talvez, uma vontade da elite brasileira de promover o 

apagamento desses marcadores sociais, sendo este o retoque final ao projeto de nação, 

implantado pelas políticas de branqueamento da população brasileira, estas defendidas não 

apenas nos discursos inflamados de políticos, mas também médicos e juristas do começo do 

século vinte93.  

No quarto capítulo, registrarei as minhas impressões e as leituras que fiz das vozes 

das professoras, a partir das perspectivas metodológicas já evidenciadas no corpo do trabalho, 

indicando alguns caminhos possíveis de compreensão do conhecimento produzido, através de 

todas as referências encontradas até aqui. Penso que, deste modo, o trabalho se tornará mais 

fluido, e poderá alcançar melhor um dos objetivos principais, que é ouvir as vozes das 

professoras. Segundo Gonçalves e Silva, “é intenção fortalecer o entendimento de que nós, 

mulheres, não somos apenas fonte de conhecimento sobre nossa condição; muito mais, somos 

agentes de conhecimento” (GONÇALVES E SILVA, 1998, não paginado), e, sendo assim, 

“falar, para as mulheres negras, se constitui, pois, num ato de destruição gradativa da 

identidade imposta pela sociedade racista e machista, bem como num gesto decisivo de 

rompimento com o que as oprime enquanto seres humanos” (GONÇALVES E SILVA, 1998, 

não paginado). 

Quero também, deixar registradas as minhas impressões, sobre as professoras 

entrevistadas. Entendo que, como nos relembra a perspectiva bakthiniana, o meu olhar sobre 

elas, não coincidirá com o olhar que elas tem si mesmas, mas, faço este resumo apenas porque 

estou certa de que minhas leituras sobre seus corpos e falas, imprimem ao texto outras 

nuances, novamente não apreendidas tão facilmente, mas que precisam ser ditas, já que fazem 

parte das considerações deste trabalho.  

                                                                                                                                                   
 
93 Para maiores informações, consultar: GONDRA, José. Artes de Civilizar: medicina, higiene e educação 
escolar na Corte Imperial. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2004; D’ÁVILA, Jerry. Diploma de Brancura. São 
Paulo, Ed. UNESP, 2006; AZEVEDO, Célia M. M. de. Onda negra medo branco: o negro no imaginário das 
elites, século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
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A professora Olga foi escolhida através do questionário, e aceitou o meu pedido 

para a realização da entrevista. Conheci-a em sua casa e hoje mantemos contato por email. É 

uma mulher alta e forte, com cabelos bem curtos e pretos; usa óculos e emana certo ar de 

imponência em seus modos; tem a pele escura.  

A professora Lélia também foi escolhida através do questionário. Fui até a escola 

onde trabalha, nos últimos dias letivos de 2011, quando a maioria das escolas já tinha 

encerrado o expediente externo. Coincidentemente, trabalha numa escola perto da casa onde 

morei quando cheguei a São Paulo, em 2003. Tem a pele retinta, usa tranças no cabelo, é uma 

mulher alta e forte e pareceu-me vaidosa. É bastante falante. Chamou-me a atenção em seu 

questionário sua resposta à pergunta aberta: “Eu gosto de trabalhar com criança, mas o meu 

sonho mesmo era trabalhar na área de pediatria, mas meus pais não tinham condições, no 

meio de oito filhos, pagar uma faculdade de Medicina. Cheguei até a fazer curso de 

enfermagem [...]”.  Fiquei imaginando quais caminhos ela havia percorrido para chegar até a 

sala de aula e decidi incluí-la na lista de entrevistadas.  

A professora Neuza foi escolhida através do questionário e fui até ela, na escola 

onde trabalha há 19 anos, em seu horário livre. Tem a pele escura, é magra, estatura mediana, 

usa os cabelos alisados, que são pretos; tem uma aparência bastante serena, como de alguém 

que já alcançou certo grau de maturidade que a faz poder falar e fazer certas coisas com mais 

segurança que outras pessoas.  

A professora Jurema trabalha na escola onde estou atualmente, porém em outro 

horário. Escolhi seu questionário antes de dar-me conta disso, e assim conhecemos-nos na 

sala das professoras e nos víamos esporadicamente, quando nos encontrávamos durante 

alguns eventos da escola; a empatia entre nós aconteceu rapidamente. Tem a pele escura, num 

tom entre professora Olga e professora Neuza e usa os cabelos alisados, que são pretos. Num 

desses dias em que nos cruzamos na sala das professoras, revelou seu desejo de voltar a usar 

os cabelos naturais; é bastante falante e sorridente, tem estatura mediana.  

Com a professora Candolina, eu já havia trabalhado em 2008. Descobrimos depois 

que tínhamos amigas em comum, o que nos aproximou ainda mais; além disso, ela estava 

concluindo a graduação em História pela Universidade de São Paulo e fazendo aulas na 

Faculdade de Educação, o que fez com que nos encontrássemos algumas vezes. É uma mulher 

de pele escura como a de Olga e usa os cabelos alisados, que são pretos; de estatura baixa, 
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tem sua fala marcada pelo modo como falam as mulheres onde nasceu (Alagoinhas, BA), 

mesmo estando em São Paulo há mais de vinte anos. É muito sorridente.  

A professora Ruth conheci no ano de 2011, quando me mudei para a escola onde 

trabalho atualmente. Ficamos juntas no mesmo período e trocamos muitas experiências 

pedagógicas, além de usarmos nosso tempo para conversar sobre questões que nos afligiam 

nas diversas áreas da vida. Não tem a pele tão escura e usa os cabelos alisados, que são pretos; 

estatura alta. Conversa bastante, mas inicialmente é reservada.  

A professora Beatriz foi minha colega de trabalho no ano de 2009, apesar de não 

atuarmos no mesmo período. Sua pele é mais escura que a de Ruth, tem a estatura baixa, 

cabelos lisos e olhos amendoados; é bastante sorridente. A professora Antonieta trabalha na 

mesma escola que eu, mas num outro período. Conheci-a no ano passado, muito embora tenha 

passado parte do ano de licença gestante, por conta do nascimento de sua terceira filha. É 

muito falante e sorridente, tem estatura mediana, usa os cabelos alisados, que são pretos; a cor 

de sua pele é muito próxima à cor de pele de professora Ruth.   

Tendo feito esta apresentação a partir de minhas impressões, inicio, a partir de agora 

uma tentativa de apresentação da vida destas mulheres através de seus próprios relatos, 

iniciando pelas infâncias e adolescências das professoras agba, contextualizando a época em 

que viveram tais experiências. Apresentarei, em seguida, o mesmo período de vida das 

professoras kekere, também contextualizado historicamente. Neste subtítulo ainda, conto com 

os relatos do início da maturidade, que por sua vez desembocam no subtítulo posterior que, 

seguindo o mesmo modelo, apresenta as questões relacionadas à formação e ao trabalho 

pedagógico dos dois grupos de professoras.  

 

2.2 Da infância às decisões da maturidade: as histórias que se contam.   

 

 
Iniciaremos os relatos a partir das professoras agba, em respeito às tradições que 

comungamos e nos falam sobre a importância da palavra daquelas que nos precedem. Na 

medida do possível, os excertos retirados das entrevistas estão aqui transcritos conservando as 

construções frasais das professoras, privilegiando também as ênfases, pausas e entonações 

sem, contudo, esquecer a perspectiva textual do trabalho. Num caderno à parte, anotei 

também gestos feitos, aqueles que considerei significativos. No momento em que transcrevi 
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as entrevistas, pude também relembrar-me deles. Abaixo, há um quadro para consulta dos 

símbolos utilizados, para uma melhor leitura dos excertos: 

 

Quadro 03 – Símbolos utilizados nos excertos das entrevistas  

SÍMBOLO SIGNIFICADO EXEMPLO 

[...] Supressão de frases, palavras, gestos 

ou silêncios da entrevistada; 

[...] Foi quando ele disse [...] 

[texto em itálico entre colchetes] Frase ou palavra inserida, entre 

colchetes e em itálico, para dar 

continuidade ao texto, sem, contudo, 

atribuir à entrevistada a palavra 

inserida; 

Ele [pai] veio aqui ontem me 

chamar para sair, eu não fui! 

[texto em negrito entre colchetes] Ação ou gesto realizado pela 

entrevistada; 

Minha mãe [abaixa o tom de 

voz] continuava trabalhando... 

“texto entre aspas” Indica uma conversa entre a 

entrevistada e outras pessoas; 

Aí ela disse pra mim: “Você 

vai mesmo fazer isso?”, Eu 

respondi: “Eu tenho que 

fazer!”. 

 

As professoras agba são mulheres entre 44-53 anos, com tempos de serviço que 

variam entre 17-22 anos.  Apenas uma delas, Olga, possui 02 anos no Magistério Municipal, 

tendo trabalhado um ano em escola estadual no interior do estado de São Paulo há algum 

tempo atrás.  

Olga nasceu em 1959 e relembrando sua infância, ela nos conta:  

 

É, a gente morava, a principio, no Brookyln. Na... esquina da... uma rua 
antes da Avenida Morumbi. Uma rua antes e aí tem uma esquina, esquina 
com a Portugal. Mas lá era alugado. Nós não éramos ricos, meu pai tinha 
uma banca de jornal, ali na esquina da Avenida Morumbi com a Santo 
Amaro. Minha infância foi toda aqui nesse bairro que moro hoje. Eu sempre 
me senti muito amada, tanto pela minha avó, que sempre morou com a 
gente, como pelos meus pais também. [...] Minha entrada na escola foi aqui 
neste bairro também. Era uma escola particular assim, pré-escola. Era uma 
pré-escola muito bonita, muito chique, eu e minha irmã éramos as únicas 
negras na escola. Onde eu ia, nós éramos as únicas negras. E a minha mãe 
fazia questão assim, a nossa roupa era a mais bonita, porque ela engomava! 
Sabe goma com maisena? Não existe isso mais na nossa época. Então, o que 
é que ela fazia? Pena que eu não tenho as fotos! Ela queria que a gente 
fosse, que a gente fosse melhor, por ser as únicas negras. Então ela fazia 
aquelas maria-chiquinhas no nosso cabelo, com uns rolinhos. Todo dia! 
Com a maria-chiquinha, com aquela roupa toda engomada, toda engomada, 
camisa branca, que era uniforme, era camisa branca por baixo com uma 
gravatinha e por cima era uma jardineira quadriculada. Então ficava assim 
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[estica a roupa] porque era toda engomada! A gente chamava atenção pelo 
capricho da minha mãe. O sapato, a meia branquinha, o sapato pretinho, que 
também fazia parte do uniforme. Eu me lembro dela, sabe assim? [faz gesto 
de alguém engraxando um sapato] lustrando, lustrando, lustrando, 
lustrando, lustrando, lustrando, lustrava, lustrava... então a gente ia muito 
bem arrumada pra escola. Ela falava: “Puxa, lá só tem branco, as meninas 
são as únicas negras da escola”. Ela sempre se referia a mim e à minha irmã 
como meninas, né? “As meninas são as únicas negras da escola! Não, elas 
não podem fazer feio, elas tem que ir bem arrumadas, não sei o quê, não sei 
o quê!”. Então ela caprichava mesmo... Ela falava, mas com orgulho! Ela 
falava com orgulho! (Olga, 53 anos, preta) 

  

Neuza e Jurema também assinalam algumas questões com relação ao lugar ocupado 

pela família, em São Paulo, em meados do século vinte, que chamaram minha atenção, assim 

como Olga. Segundo Neuza: 

 

Quando eu era criança, nós morávamos no Itaim Bibi, numa ruazinha assim, 
uma travessa da Eduardo Souza Aranha, essa rua fica bem no final da 
Juscelino [Kubistchek], aí o que aconteceu, meu pai devia ter problema de 
coração, mas o engenheiro, ele chegou e falou pro meu pai: “Olha, o senhor 
vai ter que sair com sua família daqui”. Aí meu pai falou: “Mas porque que 
eu tenho que sair daqui?” Ele falou: “Porque vai passar uma avenida muito 
grande”, naquela época era Eduardo Souza Aranha, ia se tornar a Juscelino 
Kubistchek, iam ampliar, ia até porque assim, era mais ou menos próximo à 
Camargo Correia, então essa empresa e mais algumas outras firmas queriam 
mais um acesso... Aí meu pai falou: “Não, não é possível”, e ficou aquele 
bochicho na minha família: “Não, imagina, isso não vai acontecer!”. Meus 
tios vinham pra dar um consolo lá pro meu pai... Mas que o homem falou, o 
homem falou, não é? Então aquilo deu um choque pra ele, tanto que meu 
pai faleceu, ele tinha quarenta e sete anos... (Neuza, 46 anos, preta) 
 

 

Quando ao relatar que a família mudou-se para uma rua próxima de onde moravam, 

para uma casa situada no que aquela época denominavam de “vila de cômodo” (VÉRAS, 

1992, p. 100), os populares cortiços, eu não havia entendido que morariam de aluguel, e que a 

Prefeitura não havia pagado nenhum tipo de indenização, pela casa que haviam deixado para 

trás, por conta da construção da avenida. Com o decorrer da entrevista, Neuza (2010) 

explicou-me a situação: “Não tinha esse negócio de pagamento, nós perdemos a casa, não 

teve indenização”. Após alguns anos morando de aluguel neste cortiço, Neuza e a mãe 

compraram um terreno e um apartamento, num bairro muito afastado do centro e do lugar 

onde moravam, numa região que, segundo palavras de Neuza, “era um mato federal”.  

Segundo Véras, “os cortiços representam um dos segmentos mais significativos nas 

cidades brasileiras, compondo, no quadro de pobreza urbana, uma de suas modalidades. Em 

São Paulo, se originaram nos primórdios da industrialização” (p. 100). Este tipo de moradia 
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ainda pode ser encontrado na cidade de São Paulo, mas é certo dizer que, as práticas de 

segregação urbano-espacial acompanham a expansão populacional no decorrer do século, e 

também foram modificando as estratégias de ação. Agora, a intenção é que os bairros que 

abrigam pobres e trabalhadores/s não sejam os mesmos de seus patrões, nem mesmo os 

circunvizinhos. Jurema (2011) também relembra o tempo em que sua família morou em um 

bairro mais centralizado: “Minha avó, ela morava no Brooklyn. Na década de sessenta... [a 

casa era] comprada mesmo, aí o meu pai, minha mãe ficou grávida do meu pai, eles 

precisavam de uma casa pra morar e meu tio comprou um terreno com o meu pai, eles 

construíram e a gente veio pra cá”.   

Estes três exemplos mostram um pouco, como se deu – e como se dá – a ocupação do 

território da cidade de São Paulo, discussão introduzida no primeiro capítulo e tão bem 

debatida no já mencionado livro Nem para todos é a cidade: segregação urbana e racial em 

São Paulo, de Maria Nilza da Silva. Segundo a autora, que entrevistou negros e negras 

habitantes da cidade de São Paulo, sendo alguns delas/es migrantes de cidades da região 

Nordeste, uma das formas de segregação do espaço urbano, é o afastamento paulatino de 

determinados grupos dos espaços mais centrais da cidade, através da expansão do centro, do 

replanejamento urbano, entre outras coisas.  

Outro modo de percebermos como a segregação ganhou outras formas de atuação, é 

analisando a oferta de transporte público em grande parte das periferias da cidade: pouco a 

pouco, as linhas de ônibus que levam as pessoas até o centro da cidade, vão sendo diminuídas, 

para dar lugar a linhas que trafegam apenas até determinados pontos da mesma região; há 

ainda linhas que operam apenas em dias e horários de fluxo comercial, levando e trazendo os 

trabalhadores/as que precisam se locomover para os bairros mais abastados94. Além disso, 

vemos que as ofertas de linhas de trem e metrô não se expandem como deveriam, para os 

bairros mais afastados, estas sendo mais encontradas nos centros das grandes regiões da 

cidade.  

Os cortiços, existentes no início da industrialização, foram perdendo espaço e/ou 

deslocando-se das regiões mais centrais, e a população pobre e negra foi dirigindo-se para as 

extremidades da cidade, criando as enormes concentrações de bairros periféricos que existem, 

atualmente, em todas as regiões. Apoiada nas discussões sobre território e globalização 

postuladas por Milton Santos, Maria Nilza afirma:  

                                                
94 No site da SPTrans (www.sptrans.com.br), empresa que organiza as linhas de ônibus da cidade de São Paulo, é 
possível realizar buscas de itinerários. A linha Terminal Varginha – Itaim Bibi, que opera apenas em dias de 
semana, de 04:00 às 17:15. Disponível em: 
http://200.99.150.170/PlanOperWeb/detalheLinha.asp?TpDiaID=0&CdPjOID=60582.  Acesso em: 26.fev.2012. 
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No caso da população negra, segregada, que habita, em sua maioria, as 
periferias distantes, na cidade de São Paulo, a discriminação e o racismo 
ganham grandes proporções. Se o ser humano tem seu valor ligado ao lugar 
que ocupa, no caso dos negros, que tem seu valor diminuído por causa do 
racismo, a segregação espacial se sobrepõe ao racismo. A segregação dos 
negros na cidade de São Paulo não se deu de forma aleatória ou espontânea, 
visto que é o Estado que determina as divisões territoriais e as políticas 
públicas que serão implementadas e onde serão implementadas. Deve-se 
levar em conta a dificuldade que sempre teve a sociedade brasileira de 
considerar o negro como ser humano ao longo de sua história e, mesmo 
após a abolição da escravatura, que ele foi e é privado dos seus direitos 
básicos de cidadão.  (SILVA, 2006, p. 59) 

 

A infância de Neuza foi marcada por estas transformações da cidade, o que em parte 

ela acredita que fez agravar a doença de seu pai, acelerando sua morte. Ela então relembra: 

 

Perdi meu pai aos seis anos e meio e minha mãe teve que tomar as rédeas, 
minha irmã tava com quinze, eu com seis anos e meio, e ela teve que ir 
trabalhar, aí [pigarro], ela foi... Quando meu pai faleceu mesmo ela teve 
um papo com ele ali, no final, nas últimas e ele falou assim: “Ah, Anelis, eu 
quero que você estude as meninas”. Então ela tinha aquele compromisso, 
entendeu? Ela pensou: “Agora, agora eu estou sozinha e tenho que dar um 
jeito nessas duas”. Naquela época só entrava com sete anos na escola, 
minha mãe foi, conversou com a diretora e tal, porque eu tinha seis anos e 
meio ainda e eu era chorona, porque eu tinha saudade do meu pai, pré-
escola eu não fiz eu entrei tchum! na primeira já, tinha já que entrar com 
letra cursiva e tudo, isso  em 1973. (Neuza, 46 anos, preta) 

 
 

Jurema e Lélia tem 44 anos; nasceram em 1968, ano de efervescência política e 

cultural, não apenas no Brasil, mas também no mundo. As quatro professoras começaram suas 

vidas escolares nas décadas de sessenta e setenta, momento de transição/efetivação da 

primeira e segunda versão da Lei de Diretrizes e Bases, respectivamente promulgadas em 

1961 e 1971. Nestas duas legislações educacionais, não houve nenhuma política de inclusão 

das temáticas relacionadas à população negra e sua história, conforme demonstra Lucimar 

Dias em artigo intitulado Quantos passos já foram dados? A questão de raça nas leis 

educacionais – da LBD de 1961 à Lei 10.639 de 2003.  Nele, a pesquisadora evidencia de que 

maneira as questões de raça apareciam, nestas legislações educacionais. Com relação à Lei nº. 

4.024/61, que deu entrada no Congresso em outubro de 1948, Lucimar aponta: 

 

 A questão da raça como recurso argumentativo estava bastante presente 
entre os educadores e não devemos minimizar a importância dada pela lei à 
questão racial, pois, diante das dificuldades que a defesa de uma sociedade 
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igualitária racialmente tem de enfrentar no Brasil, qualquer passo nessa 
direção significa avanço. No caso do projeto de Lei nº 4.024, aprovado em 
1961, está posto no Título I – Dos Fins da Educação, Art. 1º, alínea g – que 
a educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por fim: a condenação a qualquer tratamento 
desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem 
como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça (DIAS, 2005, p.52) 

 

 Apesar da inclusão desta alínea, e a percepção da dimensão racial para a compreensão 

do que de fato seria uma educação para todos, é perceptível que esse tema era secundário, 

mesmo em se tratando da regulamentação do ensino da escola pública, espaço educacional 

onde a população negra se fazia presente.  

A reforma feita à Lei nº. 4.024/61, que originou a Lei nº 5.540/71, aconteceu no 

momento em que o País estava vivendo forte repressão por conta da ditadura militar, não 

havendo alteração da referida alínea. Não houve aprofundamento do debate sobre as questões 

raciais e nem o acréscimo de outras demandas, como a inclusão da história da população 

negra no Brasil no currículo escolar.   

Todas as professoras estudaram em escolas públicas – apenas Candolina estudou um 

ano numa escola particular –, e, em nenhum momento, durante a vida escolar destas 

professoras, na infância, adolescência e na universidade, tiveram contato com a sua história, 

contada sempre a partir do viés da escravização, relembrada no dia 13 de maio. Nos espaços 

escolares, a maioria das professoras eram brancas, e os conteúdos ministrados não faziam 

referência aos grupos culturais dos quais eram parte.  Neuza diz: 

  

[Só nas] aulas de história que se falava lá do treze de maio. Aí depois 
quando entrou a Marta Suplicy tal, eu fui em palestras em que tinha uma 
moça, Heloísa alguma coisa [Heloísa Lima], então eu fui em muitas 
palestras dela, onde ela esclarecia algumas coisas, inclusive assim sobre 
sapato de salto, porque é que se fala “em cima do salto”, não sei o quê? 
Como se sabia que o cara não [era] mais escravo, tal... porque ele não usava 
sapato de salto! Usava sapato assim rasinho e tal, então [...] Eu acho 
interessante pra gente saber, por que só se falava assim “Ah, por que o 
negro foi alforriado”, e depois? É a mesma coisa, você falar assim: “Olha, o 
fulano saiu da prisão”, e como foi essa pós-saída? Uma coisa é você estar lá 
preso, mas aí você sai, é uma outra visão, o que é que você vai fazer?  Aí 
também fui atrás, fui ver documentários no cineclube, ele mostra lá bem a 
cultura, ele falou uma coisa que eu nunca imaginei! Que esses escravos que 
vieram pro Brasil, eles, lá na terra deles, eles já eram assim, aqueles filhos 
rebeldes: “Ah, não, eu não quero fazer isso pra minha família”, e aí disse 
que tinha uma praça lá, disse que chegaram, bateram na porta [imita gesto 
de bater à porta na mesa, faz barulho]: “Olha, o senhor tem aí alguém 
que sei lá, que pode mandar, nós vamos viajar com eles, para não sei pra 
onde, pra bem longe daqui, tal”. “Ah aquele meu filho lá, não presta, não”... 
(Neuza, 46 anos, preta) 
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Jurema, quando perguntei sobre os motivos que a fizeram aceitar conceder-me uma 

entrevista, lembrou de sua infância:  

 

A minha avó... eu fui muito mais criada com a minha avó do que com a 
minha mãe. Eu ficava muito com minha avó e minha avó é negra, hoje ela 
tem quase oitenta e oito anos, negra, cabelo bem branquinho, e ela sempre 
trabalhou em casa de família. E o começo da vida dela ela era lavadeira de 
fazenda, então eu fui pra Bahia, eu vi a bacia que ela carregava, uma 
madeira bem grossa, então eu admirava aquilo! E ela sentia que o trabalho 
dela era inferior. Eu sempre quis mostrar assim, que eu sou uma negra, mas 
que o meu trabalho independente de eu ser negra é igual ao de qualquer 
outra pessoa. Ela não se via assim, ela não se valorizava. E eu sempre 
dentro da minha família, eu sempre quis isso, de mostrar que a gente tem 
um valor. A minha mãe também, ela é meio que baixo-astral, assim: “Ai, 
não vai dar certo”, muito medrosa... E a minha avó sempre falava assim: 
“Ah, não, não vou fazer isso não, porque eu sou negra mesmo, eu não vou 
conseguir”. E essa fala, batia em mim o contrário: “Não, eu vou fazer e vou 
conseguir!”. Eu cresci ouvindo isso, mas eu sempre quis fazer o contrário 
disso. E eu falava: “Eu vou mostrar pra minha família que eu sou capaz!”, 
entendeu? Mesmo sendo negra, sempre foi assim: “Ai, eu não vou, não vou 
fazer tal coisa, ah, eu sou preta mesmo, eles não vão me aceitar”. Minha avó 
falava isso! (Jurema, 44 anos, negra) 
 

 

A infância de Lélia foi entrecortada de mudanças de escola e de bairro, além de 

algumas interrupções, já que sua família veio de Juiz de Fora para tentar a vida em São Paulo 

e não possuíam casa própria. Ela lembra algumas dessas passagens: 

 

Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Meu pai veio aqui pra São Paulo, 
eu sou de uma família de oito filhos, e meu pai veio aqui pra São Paulo, pra 
tentar a vida. Durante uns três meses, ele mandou dinheiro pra minha mãe e 
depois ficou uns três, quatro sem mandar. Ela distribuiu os filhos na casa 
das irmãs dele e veio pra São Paulo, à procura dele. Aí chegou aqui, 
encontrou, alugaram casa, tudo, foram buscar os filhos, na época eram sete. 
Chegamos aqui, moramos de aluguel, dois cômodos... Foi em setenta e dois, 
que eu tinha seis anos, aí ele encontrou com ela, alugou uma casa, tudo, foi 
buscar os filhos. Aí viemos pra cá. Mudamos para um lugar onde não tinha 
escola, era tipo um barzinho, um salão, lá eles pegavam as crianças que 
estavam sem escola e ia uma professora lá pra dar aula. Só que ficava a 
turma da terceira, e na época a minha irmã e o meu irmão tava na terceira, e 
os outros três, nós continuávamos na primeira. Acho que eu já tinha oito ou 
nove anos. Aí, ficava tudo ali na mesma sala, então a professora se dividia, 
dava um pouquinho de atividade na primeira, depois vinha pra terceira, aí 
tinha criança da segunda, era um barzinho que adaptaram uma sala de aula. 
Eu estudei nessa época, mas não tinha comprovação. Depois mudamos 
dessa casa no Pinho, no alto, por que moramos no alto do Pinho, depois 
moramos na baixada, aí do alto mudamos pra essa casa do Felinto, aí já tava 
com nove, começamos a estudar no Central. Aí [a gente] faltava muito, por 
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causa da distância. Depois, mudamos pro São José de novo, que era na parte 
de baixo, eu estava com onze e a outra irmã com doze, aí uma foi, saiu e foi 
ver vaga pra gente, ela estava com catorze ou quinze, aquela escola ali perto 
do terminal Marilac, é... Paulo Andrade. Na época ele era de madeira, ela 
passou, perguntou se tinha vaga, falaram que tinha, ela deu os nossos 
nomes, aí minha mãe tinha que ir lá fazer matrícula, matriculou eu e a outra 
na segunda, eu com onze e a outra doze, e acho que ela, com quinze, na 
terceira. Eu estudei no Paulo Andrade, lá só ia até a quarta série, ficamos 
todas animadas, por que era eu e a outra que gostava mais de estudar, os 
outros, meu pai não ligava muito, então eles também não esquentavam. Na 
época, a gente usava avental, então eram dois aventais só, meus dois irmãos 
iam pra escola com o avental limpinho que eu e a outra lavava, eu usava o 
do mais velho, ela usava o do mais novo, aí quando chegava nessa hora ele 
já tava todo sujo, ou a gente ia com ele sujo ou lavava e ia com ele 
molhado. No outro ano, na terceira série, das onze às três, minha irmã parou 
de estudar, a mais velha, ficou só eu e a outra95.   (Lélia, 44 anos, preta) 

  

 

 Apesar de todo este esforço para permanecer na escola, e estando em idade diferente 

que a maioria das turmas por onde passou, o desejo de Lélia sempre foi o de concluir os 

estudos. Antes de relatar sobre essa questão de modo mais aprofundado, outros episódios 

somaram-se à trajetória de Lélia, na adolescência. Seus pais começaram a brigar muito e, 

segundo ela, “eu não sei se ela [mãe] pegou alguma coisa, eu criança também escutava no ar, 

não entendia muito, uma coisa assim de traição, então ela começou a beber. O que dava pra 

entender, as brigas deles era que tinha alguma coisa e aí ela começou a beber.”. Ela continua o 

relato:  

 

[depois de uma briga] Nessa noite ele não dormiu em casa. Falou que ia 
embora. Passou um dia, no outro dia ele veio, conversou com a gente, tudo, 
falou: “Vou alugar uma casa, não vai dar pra ficar mais”. Aí minha mãe 
resolveu ir embora. Resolveu vender tudo e fomos pra Minas. Na época 
meu irmão mais velho tava em fase de Exército. Ele tinha de ficar aqui. E a 
mais velha, teve uma briga entre ela e minha mãe, por causa desse negócio 
de dinheiro, tudo, aí elas pararam de se falar. Ela ficou com meu pai. Nós 
fomos pra Minas. Aí, minha mãe veio para cá em abril, receber um dinheiro 
e trazia minha irmã mais nova, que tinha cinco anos. Lembro que, nessa 
época, eu chorei muito, falando pra ela me deixar ir, porque dependendo 
quando ela bebia, sempre tinha alguma coisa, eu acabava protegendo. Nessa 
época eu pedi pra vir, parecia que eu tava pressentindo alguma coisa. Ela 
não quis, disse que não tinha dinheiro, eu falei: “Eu vou no porta-malas, 
mas eu tenho que ir”. Não deu. Aí, disse que chegou aqui em São Paulo, 
conversou muito com meu pai, eles estavam se entendendo, ele ia voltar já 
pra Minas, só que ela bebeu demais e caiu num córrego no Pinho. Ela 
chegou em casa amarela. Com uma cor diferente, eu perguntei o que tinha 
acontecido, ela: “Nada”, só que a minha irmã mais nova contou, que ela 
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caiu num córrego no bairro que a gente morava aqui, que tava chovendo e 
ela tomou aquela água. Ela foi visitar meu irmão que tava com uma 
família... Ela chegou lá, ele tava com início de pneumonia. Fez uma sopa 
pra ele, ficou animado, tudo. Mas foi ele quem tiveram de chamar, pra tirar 
ela desse córrego. Ela chegou em Minas estranha, comentei com a mais 
velha: “A mãe tá estranha, tá com uma cor diferente”. Aí não aconteceu 
nada. Tudo bem, ela começou a sentir muita dor nas costas, foi pro 
médico... Fomos pra uma firma, fomos lá no mercado, tinha um lugar lá, 
tava precisando de cozinheira, ela ia indicar minha prima, depois pensou: 
“Ah, eu estou na caixa mesmo, não estou fazendo nada, eu vou pegar esse 
serviço”. E começou a trabalhar. Teve um dia de manhã que ela resolveu ir 
ao médico, só que eu ia trabalhar. Ela falou: “Não, eu vou com a Marcela 
[irmã], você fica que você vai trabalhar às duas”. Aí ela levantou às cinco e 
eu fiquei olhando assim, sabe, parecia que era uma despedida mesmo. Foi 
pro médico, chegou lá, internou. Eu falei o nome do hospital para minha tia, 
a Marcela ficou lá e disse: “As maiores informações nós vamos ter mais 
tarde”. Só que no outro dia ela faleceu às seis horas da tarde... O hospital 
que ela estava não tinha oxigênio, deu um problema no oxigênio e ela 
estava com começo de pneumonia e deu pneumonia dupla...96 
 (Lélia, 44 anos, preta) 
 

 

Lélia relembra ainda como foi difícil continuar na escola, com a morte da mãe e a 

volta do pai para Minas Gerais. Para escapar da sina do trabalho sem direito aos estudos, Lélia 

aceita o convite de uma vizinha para continuar morando em São Paulo, trabalhando como 

diarista e estudando à noite; ainda assim, teve que negociar muito com a família para 

permanecer em São Paulo, pois seu pai chegou a levá-la para Juiz de Fora, onde já tinha até 

mesmo arrumado um emprego como empregada doméstica. Lélia, já com dezessete anos, 

estava na oitava série.  

Na adolescência de Olga, as lembranças são outras. Quando perguntei como eram as 

relações nos lugares onde sua família freqüentava, já que como ela havia afirmado, eram 

espaços onde só tinham eles/as de negros, ela respondeu: 

 

eu só senti isso com meu professor de matemática porque tinha aquela elite, 
né? Porque tinha uma elite [...] eu percebia que esse professor de 
matemática, ele nunca esperava de mim uma nota boa. E realmente, eu não 
tinha mesmo, a antipatia que eu tinha por ele! Até um dia que, eu resolvi 
virar a mesa, e eu virei a mesa, virando a noite estudando, estudando, 
estudando. Porque a máxima era sete, não era dez. A nota máxima na época 
era sete. E eu nunca tinha tirado um sete. Porque era muito difícil. As 
minhas colegas, elas tinham professora particular pra acompanhar, então... 
era assim uma escola da Prefeitura, mas com características de escola 
particular. Estava falando pras crianças [filhos], pra eu entrar aqui, eu tive 
que fazer um exame de admissão. É, eu só passei porque eu tinha tido uma 

                                                
 

. 
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boa base. Eu passei, mas eu não consegui acompanhar. Era pauleira. E 
matemática que eu... nossa, eu já não gostava, e com esse professor que 
idolatrava aqueles sentados na frente, e eu sempre sentada lá atrás, eu via 
que ele não ligava pra mim... até que um dia eu falei: “Eu vou dar um opa 
nesse baixinho”. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar, estudar, 
estudar, estudar que nem uma louca. E perguntava pra um, perguntava pra 
outro: “Como é que faz isso?”, porque eu não podia pagar professora 
particular. Eu perguntava pra um: “Pai...”, meu pai era semi-analfabeto, mas 
ele era expert em matemática! “Pai, mas como é que eu faço isso, pai?”. “É 
assim...”, ele me ensinava um pouquinho, ia no outro primo, mais um 
pouquinho, pegava com o vizinho assim... então eu fui indo, pra tentar 
entender, não perguntava pra ele, que eu era orgulhosa, eu não perguntei pra 
ele! E como eu não perguntei, ele falou: “Ela vai tirar lá os três ou quatro 
dela”. E pra surpresa dele, nessa prova eu tirei sete, ele não acreditava! Ele 
me olhava, olhava assim [faz gesto de quem está olhando para a prova 
na mão e faz um bico], e olhava pra mim. Ele não falou, olhava assim, 
entregando todo mundo e olhava pra mim, como quem dizia: “Ué, alguém 
ajudou”. Aí ele falou: “Olga, você não errou nenhuma!”. Eu falei: “É”, e 
pensei assim: “Só eu sei o preço que eu paguei, né?”. “Olga, mas você 
realmente não errou nenhuma!”. Aí pegava a caneta, ele virava, olhava 
assim, entendeu? Só parou na minha. Então, tava falando pros meus filhos, 
é uma coisa que eu não esqueço, até hoje, mas também foi só isso, que eu 
achei que não valia a pena estudar tanto pra agradar ele, entendeu? Porque 
eu não gostava, só queria mostrar pra ele que, se eu quisesse, eu poderia ter 
a nota, entendeu? Mas depois continuei com meus quatro, numa boa e feliz! 
[risos] (grifos meus, Olga, 53 anos, preta)  

  
 

Olga denomina “isso”, o mal-estar provocado pelo racismo que enfrentava no mundo 

de brancos que ela convivia. Denomina isso porque talvez seja difícil, como o é para 

muitos/as de nós, usar a expressão preconceito racial ou racismo, uma palavra que traz um 

peso indesejado de carregar, por qualquer pessoa que já o tenha sofrido. As duas experiências 

relatadas e que envolvem a escola, demonstram como, para grande parte da população negra, 

a escola, pouco a pouco, vai se tornando um lugar onde os mecanismos existentes informam 

que ali não é o lugar adequado para permanecermos.  

Se, para Lélia, as dificuldades encontradas em sua trajetória não a demoveu da ideia de 

prosseguir os estudos, o mesmo não podemos dizer de seus irmãos e irmãs, que, pouco a 

pouco, foram saindo da escola. No caso de Olga, a estrutura familiar pode ter contribuído para 

que o evento com o professor não tivesse tanto impacto, em suas decisões posteriores.  

Não apenas nos níveis de ensino fundamental e médio, presenciamos eventos que 

destituem a criança negra de seu lugar de educanda. Em seu conhecido livro Do silêncio do 

lar ao silêncio escolar: Racismo, preconceito e discriminação na Educação Infantil, Eliane 

Cavalleiro (2003) discute de que modo, a escola para crianças pequenas, começa a operar 

numa lógica de exclusão das crianças que são tidas como diferentes à norma estabelecida, 
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através das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras e pelo corpo técnico da 

escola, e das relações afetivas que estas estabelecem entre si e com as crianças. Cavalleiro 

aponta: 

 

A existência de preconceito e discriminação étnicos, dentro da escola, 
confere à criança negra a incerteza de ser aceita por parte dos professores 
[...] No espaço escolar há toda uma linguagem não-verbal expressa por 
meio de comportamentos sociais e disposições – formas de tratamento, 
atitudes, gestos, tons de voz e outros –, que transmite valores marcadamente 
preconceituosos e discriminatórios [...] (p. 98) 
  

 

Para Lélia, dentro ou fora da escola, todos os caminhos – a não ser aquele que a sua 

obstinação teimava em traçar para si mesma – pareciam-lhe muito difíceis de serem trilhados, 

e talvez fosse mais “fácil” mesmo sucumbir às estatísticas históricas, que alocam a mulher 

negra nos espaços que ela, de algum modo, já fazia parte, como as casas onde trabalhava ou o 

trabalho mal-remunerado que realizou nas pequenas empresas por onde passou. Para Olga, os 

mecanismos podem ser considerados mais “sutis”, mas ainda presentes e tão dolorosos quanto 

o modo como as dificuldades afetaram a vida de Lélia. Mas as duas professoras continuaram 

o curso da vida, levando para as suas referências de gênero e raça, as marcas deste processo 

de construção identitária.  

Jurema casou com quinze anos, ainda adolescente. Ela relata: 

 

Eu casei com quinze anos. Eu tava na oitava série. E aí a minha mãe, 
“Agora você vai ter que largar os estudos!”. Tanto é que meu pai não queria 
que eu casasse. Minha mãe foi no juiz, assinou... [Meu pai] queria que eu 
desse continuidade nos estudos, e que eu tivesse o filho e continuasse com a 
família. E a minha mãe não. Casei com quinze no civil e continuei os 
estudos. Porque eu tava na oitava série e não queria desistir de estudar. Aí 
meu filho nasceu de seis meses, eu era muito magrinha, um cisco de gente... 
não tinha como ele desenvolver, quando chegou no sexto mês aí, ele... 
nasceu porque ele era muito grande, e não tinha espaço pra ele se  
desenvolver, viveu um dia só e morreu. (Jurema, 44 anos, negra) 

 

As quatro professoras kekere tem idades que vão de 29 a 40 anos. São onze anos de 

diferença onde algumas mudanças sociais alteraram o modelo de Educação e a sociedade 

brasileira atravessava um período de transição, entre o fim da ditadura militar e o início da 

redemocratização do País. Como já foi dito, a Lei nº 5.540/71 não alterou a discussão sobre as 

questões raciais na escola, fazendo com que o período vivenciado por Candolina e Ruth na 

escola (década de setenta), não encontrassem mudanças significativas nas estruturas escolares, 
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nem na compreensão das diferenças entre os grupos que habitavam a escola. Em linhas gerais, 

o currículo continuava omisso com relação às questões raciais, do mesmo modo quando as 

professoras agba entraram no ensino fundamental. Alguns estudos sobre mobilidade social e 

inserção da população negra, na sociedade brasileira pós-Abolição, estavam sendo publicados 

na década de sessenta97, mas, efetivamente, os discursos produzidos na academia ainda não 

haviam encontrado lugar, nas matérias escolares por onde passaram as professoras 

entrevistadas.  

  A professora Candolina conta como foi sua infância e seus primeiros anos na 

escola, no interior da Bahia, em Alagoinhas: 

 

Eu nasci no Nordeste, numa cidade do interior da Bahia, que chama 
Alagoinhas. Ela é uma cidade muito pequena, mas não é uma cidade rural, 
então tinha um pouco de comércio. Eu morava perto de um rio, onde eu 
ficava constantemente brincando e ajudava minha mãe também, pois ela era 
lavadeira. Ela lavava roupa para fora, ela não tem estudo, só estudou até a 
quarta série, meu pai era pedreiro, não tinha estudo, mas eles davam muito 
valor para educação, então eles, naquela época, não sabiam ensinar as 
lições, mas pagava uma pessoa pra ajudar nas tarefas de casa, o reforço. 
Inclusive, eu até me aproveitava um pouco disso, para não fazer os serviços 
domésticos, eu falava que tinha tarefa de casa pra fazer, aí a minha mãe 
falava: ”Ah, então você não precisa fazer, vai fazer suas lições da escola!”. 
Eu morava distante da escola, ia a pé, andava uns oito quilômetros. Eu tive 
o privilégio de estudar numa escola modelo lá do interior da Bahia, fiquei 
sabendo depois, por uma colega agora professora, foram poucas dessas 
escolas, que foram feitas nesses moldes. Era uma escola que tinha ensino 
integral, vamos dizer assim, de manhã a gente ia pra aula, aí em dois dias da 
semana a gente tinha... lembro que, na quinta série, a gente teve técnicas 
agrícolas, aí na sexta, técnicas comerciais e, na oitava, tinha culinária, na 
sétima, acho que era artesanato, a gente estudava o dia inteiro, lá nessa 
escola. E era muito legal. Aí quando eu terminei essa oitava série, eu casei, 
né? [risos] (Candolina, 40 anos, negra)  
 

A escola que Candolina estudou da quinta à oitava série – que hoje correspondem do 

sexto ao nono ano – continha um programa voltado ao ensino profissionalizante, muito em 

voga em meados da década de oitenta no Brasil, e que, nesta escola, abarcava também as 

últimas séries do Ensino Fundamental com matérias denominadas Artes Práticas, que 

abrangia quatro campos distintos: Técnicas Comerciais, Técnicas Agrícolas, Educação para o 

                                                
97 Para maiores informações, consultar: FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de 
classes. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1964.    
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Lar e Artes Industriais, citadas por Candolina (informação pessoal)98. Hoje, esta escola é um 

centro tecnológico de referência para a cidade de Alagoinhas-BA.  

Quando perguntada sobre sua infância, a primeira coisa que Ruth lembra-se para 

contar é:  

 

 A minha infância foi muito feliz. Mas, também, foi muito, teve algumas...  
é, vivências, assim, em relação a... à questão de me sentir inferiorizada, não 
só pelo tom de pele, porque como que eu já te falei, né? Meu pai é branco, 
europeu, minha mãe é negra. Meu pai é de Ilha da Madeira, Portugal. Então, 
tinha muita... é... pequenas situações, assim, que mostravam o preconceito, 
dentro da família. Dentro da família do meu pai. E isso assim, contribuiu, 
acredito eu, pra... pra que eu me sentisse... para que eu tivesse um pouco 
abalada minha autoestima. Um pouco não! Muito abalada minha 
autoestima, não é? Então eu comecei, desde pequenininha, a querer ser 
diferente, a querer ter cabelo diferente, o tom da pele diferente, às vezes eu 
ficava... então... eu ficava me perguntando, imagina, meu pai nunca deu a 
entender, meu pai sempre demonstrou profundo amor pelas três filhas, as 
três puxaram à mãe. Embora com a pele um pouco mais clara, né? Minha 
mãe é parda, mas um tom de pele mais escuro e, as filhas, por ter tido a 
miscigenação, nós nascemos um pouco mais claras do que ela. Mas, nem 
por isso, brancas. Então, como meu pai é branco, eu ficava assim, meio que 
viajava, eu ficava pensando que, se a gente fosse branca como ele, se ele 
não ia sentir mais orgulho? É uma coisa que eu pensava desde pequena, mas 
não que ele, que ele tivesse algum dia menosprezado os filhos, jamais! Pelo 
contrário, meu pai sempre foi um pai muito presente, muito protetor, 
participava de todas as situações na escola, no centro espírita que a gente 
freqüentava, também, sempre participou de todas as pecinhas que a gente 
apresentou, enfim, sempre foi um pai muito presente, nunca deixou 
transparecer que o tom da pele fosse uma questão que diminuísse os filhos. 
Casou com a minha mãe por amor, teve os filhos... (Ruth, 36 anos, negra) 
 

Apesar de não mencionar suas experiências escolares no início de seu relato, Ruth 

discorre sobre questões vinculadas à raça, um tema que marcou muito sua infância, a ele 

retornando constantemente, dando vistas do quanto isto ainda a marca. A partir da década de 

oitenta, o Movimento Negro organizado começava a pressionar a Constituinte, para a inclusão 

de artigos na legislação brasileira que privilegiassem a história de africanos e descendentes de 

africanos no Brasil. Em artigo intitulado Movimento Negro, raça e política educacional 

enviado ao 28º Reunião Anual da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação)99, a pesquisadora Tatiane Rodrigues analisa os debates travados antes 

da aprovação da Constituição de 1988 e da Lei de nº 9394/96, possiblitando-nos a 

                                                
98 Assessoria Técnica, Superintendência de Educação Profissional, Secretaria da Educação do Estado da Bahia. 
Mensagem pessoal recebida por mighiandanae@yahoo.com.br em 31 de janeiro de 2012.  
99 Artigo disponível em: www.anped.org.br/reunioes/28/textos/gt21/gt211249int.rtf. Acesso em: 26.fev.2012 
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compreensão de como estes assuntos estavam sendo abordados à época, e de que modo foram 

sistematizados pela lei aprovada. Segundo RODRIGUES: 

 

O movimento negro a partir da década de 1970 adotou uma estratégia mais 
politizada de denúncia aberta à discriminação racial e ao racismo na 
sociedade brasileira. A atuação do movimento negro registrou a 
concordância entre intelectuais negros de que a raça constituía-se um 
conceito organizador das relações sociais no Brasil, daí passou a pautar a 
importância de participar e influir na elaboração e conteúdo da Constituição 
Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional com 
objetivo de desacreditar a ideologia da democracia racial reeditada até então 
na orientação de leis e diretrizes das políticas públicas. [...] o resgate do 
processo de elaboração dessas leis e da participação do movimento negro no 
mesmo poderia possibilitar novos entendimentos sobre as mesmas 
(RODRIGUES, 2005, p. 2) 

  

 Rodrigues apresenta neste artigo, um panorama das ações organizadas pelo 

Movimento Negro, para fazer valer a inclusão de suas reivindicações no texto da Constituição 

brasileira. Em 1985, ano em que o Movimento Negro inicia a organização de encontros 

municipais e estaduais intitulados “O Negro e a Constituinte”, é criada, no estado da Bahia, a 

disciplina de Estudos Africanos para os cursos de 1º e 2º graus, em consonância com a 

Pedagogia Interétnica, elaborada pelo Departamento de Sociologia do Núcleo Cultural Afro-

Brasileiro, cujo objetivo era resgatar os valores afro-brasileiros através da educação formal, 

estando em vigor até os dias atuais. Em 1986, a Câmara Municipal de Salvador aprovou por 

unanimidade a Indicação 1.230/85, que instituía as disciplinas de Capoeira, Dança Afro-

Brasileira, Música Afro-Brasileira, História da África e Literatura Afro-Brasileira100. 

Rodrigues relata:  

 

Uma das principais reivindicações apresentadas pelo movimento negro no 
âmbito da ‘Subcomissão de negros, populações indígenas, pessoas 
deficientes e minorias’101, espaço formal dedicado à participação do 
movimento negro e discussão da temática na ANC, foi a educação, ou seja, 

                                                
100 No ano de 2009, todas as professoras da rede municipal de Salvador receberam um kit denominado Biblioteca 
Afro-Brasileira, com livros relacionados às questões raciais e/ou personalidades negras da literatura, das 
ciências, entre outras áreas, numa comprovação que a debate sobre relações raciais na Educação continua vívido 
nesta cidade.    
101 Os trabalhos organizaram-se inicialmente em Subcomissões, que eram responsáveis pela preparação de 
anteprojetos básicos, esses eram emendados e votado no âmbito das próprias Subcomissões, em uma primeira 
etapa; na segunda etapa eram consolidados e novamente votados em Comissões Temáticas e finalmente reunidos 
em um texto completo na Comissão de Sistematização. Só então o texto seria apreciado, emendado, se fosse o 
caso, e votado pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. 
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a proposta de que o texto da Constituição Federal de 1988 afirmasse o 
compromisso da educação com o combate ao racismo e todas as formas 
de discriminação, com a valorização e respeito à diversidade assegurando a 
obrigatoriedade do ensino de história das populações negras do Brasil, 
como uma das condições para o resgate de uma identidade étnico-racial e a 
construção de uma sociedade plurirracial e pluricultural. Da denúncia da 
escola como instituição reprodutora do racismo à concretização de 
propostas de reconhecimento da produção cultural negra, o movimento 
negro ressaltou que repensar a educação passa, necessariamente, por 
repensar o papel que a raça ocupa na construção da sociedade brasileira e 
que a educação só pode criar pontos de identificação para a criança negra 
com o reconhecimento do legado africano para a construção do Brasil. 
(grifo meu, RODRIGUES, 2005, p. 5) 

  

Esta afirmação faz coro com as ideias aqui observadas em períodos pós-Abolição, e 

mesmo antes de 1888, quando famílias negras organizavam-se para mandar à escola, algum 

de seus/as filhos/as, mesmo com todas as dificuldades impostas pela sociedade vigente. 

Fazendo-nos conhecer os textos produzidos pelas subcomissões, Rodrigues faz-nos ter uma 

ideia de como a lei acolheu os intensos debates, que vinham sendo produzidos cerca de três 

anos antes de sua promulgação. Divididos em subcomissões, que depois aglutinavam-se em 

comissões, os grupos defendiam suas propostas, que iam sendo paulatinamente incorporadas 

por comissões de sistematização, estas definindo o texto final da Constituição102: 

 

- Anteprojeto da Subcomissão dos negros, populações indígenas, 
pessoas deficientes e minorias: 

Art. 4º A educação dará ênfase à igualdade dos sexos, à luta contar o 
racismo e todas as formas de discriminação, afirmando as características 
multiculturais e pluriétnicas do povo brasileiro. 

Art. 5º O ensino de “História das Populações Negras do Brasil” será 
obrigatório em todos os níveis da educação brasileira, na forma que a lei 
dispuser. 

- Anteprojeto da Comissão Temática da Ordem Social: 

Art. 85 O poder público reformulará, em todos os níveis, o ensino de 
história do Brasil, com o objetivo de contemplar com igualdade a 
contribuição das diferentes etnias para a formação multicultural e 
pluriétnica do povo brasileiro 

- Comissão de Sistematização – Constituição Federal de 1988: 

                                                
102 A aprovação da lei 10.639/03 e a atualização desta pela lei 11.545/08 são resultados de uma luta de mais de 
três décadas, travada antes mesmo da promulgação da última LDB. Sobre este assunto, consultar: RODRIGUES, 
Tatiane Cosentino. Movimento Negro no cenário brasileiro: Embates e Contribuições à política educacional 
nas décadas de 1980-1990. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, Universidade Federal de São 
Carlos, UFSCAR, 2005. 
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Art. 242 O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e étnicas para a formação do povo brasileiro. 
(RODRIGUES, 2005, p. 6) 

 

Estas discussões eram muito recentes e não havia chegado às salas de aula, lugar 

onde Ruth sentia-se “esquisita e feia”. Ela diz: 

 

Eu sou muito tímida, eu sou. Eu sou uma pessoa com uma, é... eu tenho a 
autoestima muito baixa, já foi trabalhado isso em análise, tudo. Nunca teve 
esse negócio de, de menosprezo na sala de aula, mas eu tinha outros 
complexos. Eu me achava muito magra, eu achava que meu cabelo era 
horrível [...] Eu falo com vocês pra caramba, todo mundo fala que eu sou 
tagarela, só que no ensino, até a oitava série, eu era o tipo da aluna que 
entrava quieta e saía calada. Sem brincadeira, entrava quieta e saía calada. 
Eu sempre estava no grupo dos esquisitos. (Ruth, 36 anos, negra) 
 

 

Perguntada sobre quem seriam as pessoas que compunham o grupo dos esquisitos, 

Ruth informou que eram “as meninas feias, eram meninas... desinteressantes, que não serviam 

pra ser as patricinhas, os meninos não olhavam, era o nosso grupo”. Durante a entrevista, 

Ruth não comenta sobre a infância na escola, relembrando apenas que “as crianças e os 

adolescentes são muito cruéis”. Já a professora Beatriz, recorda-se de sua infância a partir da 

escola:  

 

Quando eu fiz seis anos, nasceu a minha irmã e daí as coisas começaram a 
melhorar um pouquinho, porque meu pai conseguiu um outro emprego, a 
gente morava de aluguel até então, e aí conseguimos comprar uma casa e 
daí eu fui pra escola. Aí eu senti que deu uma melhorada, porque foi na 
escola que eu comecei a brincar, que eu tinha contato com criança da minha 
idade, porque meu irmão é três anos mais velho que eu. E na rua que a 
gente morava, não tinha criança da minha idade. Assim, minha mãe mora lá 
até hoje, meu irmão também, tem os jovens da idade do meu irmão, e tem 
uns que é da idade da minha irmã, mas da minha faixa etária não tem! Então 
eu não tinha colegas de rua, pra brincar, nada disso assim. Eu não fiz EMEI, 
porque a minha mãe achava desnecessário. Então, assim, meu irmão entrou 
pra primeira série direto, tudo, mas eu sempre fuçava os cadernos dele. 
Como a gente tinha essa diferença de três anos, toda vez que ele ia fazer 
lição de casa, a famosa lição de casa, eu tava perto, então eu aprendi a ler. 
Eu aprendi a ler sozinha, eu fazia as lições de casa do meu irmão. Então eu 
não escrevia nada, mas eu já sabia ler. Eu fui direto pra primeira série e a 
professora ficou espantada porque eu lia tudo, mas não escrevia [risos]. 
(Beatriz, 31 anos, parda) 

 

Beatriz relembra também como o pai e a mãe demonstravam a importância que davam 

à educação: 
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Meu pai é analfabeto. Ainda hoje é. E a minha mãe, ela estudou até o quarto 
ano do fundamental. Eram aqueles pais de falar assim: “Olha, você vai pra 
escola, é uma grande responsabilidade, não quero reclamação da 
professora!”. E colocava a professora num patamar assim: “Olha, obedece 
ela mais do que você me obedeceria!”. E a minha mãe, ela era mais 
carinhosa nesse sentido, ela falava: “Eu sou faxineira, seu pai não tem uma 
profissão grande, vamos dizer assim, grandiosa, porque a gente não teve 
essa condição de estudar, então estuda pra você poder ter uma profissão 
grandiosa...” Quando a gente foi se tornando adolescente e dava aquela 
preguiça, ela falava também, repetia: “Estuda, pra você poder ter uma 
profissão grandiosa, ser reconhecido, lembra das dificuldades que a gente já 
passou”, porque não tinha um grande salário, então: “Estuda pra você ter, 
não passar essas necessidades de novo”. Minha mãe sempre foi assim uma 
grande, vamos dizer assim, uma grande fã da escola, valorizava a escola, até 
hoje ela valoriza muito, a escola e a figura do professor. (Beatriz, 31 anos, 
parda) 

 

A professora Antonieta relatou um pouco de sua infância e conta como foram as 

professoras e a escola onde estudou: 

 

Freqüentei sempre escola pública, estudei na EMEI Luiza Mahin103, aqui 
pertinho, do tempo que eu fiquei lá, eu gostei bastante do lugar que eu 
estudei, a minha primeira professora lá, acho que foi a professora Ana 
Paula, [...] naquela época, já tinha muita lição no prezinho, né? Tinha muita 
lição naquela escola e a professora cobrava bastante, eram umas mesas 
redondas, e naquela escola, se eu não estou enganada, eles já mandavam 
lição de casa. E aí as crianças sentavam numa mesa com um monte de 
menino, tinha umas meninas que não faziam lição de casa. E, por medo da 
professora, elas sentavam em cima do caderno pra esconder, falava: 
“Professora, eu esqueci o caderno!”. (Antonieta, 29 anos, parda) 

  

De todas as professoras, apenas Antonieta frequentou uma escola municipal de 

Educação Infantil, pois teve acesso à expansão da rede de atendimento às crianças pequenas, 

já que, apesar de já existirem os parques infantis em São Paulo desde 1935, estes não atingiam 

todas as crianças e todos os bairros. Necessário é dizer que, este evento, só foi possível porque 

ela morava numa das zonas centrais da região periférica, visto que, ainda hoje, existem bairros 

desta mesma região que não possuem escolas de Educação Infantil. Essa expansão faz 

também com que a infância relembrada por Beatriz seja institucionalizada, ou seja, lembrada 

a partir do vínculo que ela teve com a escola, pois ela não relata as brincadeiras de rua – “a 

gente não podia ir em lugar nenhum porque ele [pai] não deixava, não podia ir na casa da 

vizinha, não podia brincar na rua, não podia nada – ou as visitas às amigas, como fazem 

Candolina e Ruth. Ela relembra com alegria dos primeiros anos no Ensino Fundamental:  

                                                
103 Nome fictício.  
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Primeiro ano foi legal. Porque eu achava que eu era inteligente, eu acho que 
eu fui uma aluna bem-sucedida [risos]. Eu me via inteligente na primeira 
série. Porque quando eu cheguei na primeira série, minha professora se 
chamava, não sei se ela está viva ainda, Eneida. E ela tinha aquela, tipo 
aquela leitura, que tinha que fazer, né, uma criança começava e a outra tinha 
que continuar. E na verdade, eram poucas as crianças que sabiam ler na 
primeira série. Então começou de uma fileira, passou uma sala inteira, só eu 
que soube ler depois. “Ai, meu deus, só eu sei onde tá!”. Era até um texto, 
“A casa de boneca”, alguma coisa assim, na época. Então ninguém, quase 
ninguém sabia, ela me elogiou, disse: “Parabéns!”. Mas aí os outros, 
coitados, ficaram mal, né, porque ela disse: “Vocês não prestam atenção!”. 
(Antonieta, 29 anos, parda) 
 

 Antes de falarmos sobre a adolescência de Candolina, é preciso relembrar uma 

passagem de seu relato que ela fez questão de relembrar: 

 

Eu estudava numa escola perto de casa e, quando eu tava na quarta série, o 
meu pai me matriculou numa escola particular, até a quarta série era de 
graça, na quarta série eu estudei de graça. Aí, na quinta série, eu comecei a 
estudar, meu pai pagava com muito esforço essa escola, mas quando foi em 
março, meu pai faleceu, a minha mãe não tinha como me manter nessa 
escola e eu fui transferida... Nessa época eu lembro uma coisa muito 
interessante que aconteceu, porque eu gostava muito dessa escola, era uma 
particular tal, e meu pai faleceu e sempre ele recebia cartões de deputados, 
eu não lembro bem o nome do deputado que mandava cartões de natal pro 
meu pai, de aniversário, e eu achei esse cartão lá na época, escrevi uma 
carta para o deputado federal, eu não lembro o nome do deputado, [escrevi] 
pedindo uma bolsa de estudo e aí foi, mas demora, até chegar... Quando foi 
no final do ano, que eu já tinha ido pra escola estadual, a bolsa de estudos 
chegou, mas eu já tinha saído da escola e aí eu não voltei e não era uma 
bolsa integral era uma bolsa parcial. (Candolina, 40 anos, negra) 

 

Quando perguntei à Candolina se seus outros irmãos e irmãs ficaram chateados/as, 

pelo fato dela ser a única na família a estudar algum tempo numa escola considerada melhor, 

ela relata:  

 

[...] eu era a referência para os meus outros irmãos, talvez a ideia dele, ele ia 
me dar uma educação melhor, pra eu poder ensinar pros meus irmãos, 
porque eu era a mais velha, e eles [mãe e pai] não tinha um estudo, e não 
dava pra pagar para os quatro, né? Na ideia dele, eu acho que seria isso, que 
não é de todo mal, porque se você tem um irmão mais velho que depois vai 
poder ajudar os irmãos mais novos na educação, é um pensamento, né? 
(Candolina, 40 anos, negra) 

 

 

Esta ação do pai de Candolina pode ser vista como uma das muitas estratégias que a 
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população negra e pobre de diversos lugares do Brasil fizeram, e fazem, para garantir às 

crianças o acesso a uma educação que consideram de qualidade, estratégias estas presentes na 

história da educação deste grupo social, conforme já pudemos confirmar. No contexto em que 

viviam, havia o entendimento de que uma escola particular era uma escola melhor e, se não 

era possível que todas as crianças estudassem nela, era preciso forjar maneiras para que, 

mesmo não estando todos/as presentes à esta escola, pudessem ter acesso à educação que lá 

era ministrada. Desse modo, Candolina era responsável por repassar os conhecimentos 

obtidos e auxiliar os demais membros da família em suas tarefas de casa, tal qual nas 

sociedades africanas recriadas na diáspora brasileira. Este valor – a transmissão do 

conhecimento, oral ou não – é uma atividade bastante presente entre populações negras de 

baixa renda por conta das tradições africanas aqui reinventadas, e não apenas por disporem de 

pouco recurso monetário.  

Recordo-me do documentário Família Braz: Dois tempos, onde, numa cena, filmada 

na comunidade da Vila Brasilândia, em São Paulo, famílias negras dividem entre si a leitura 

de um único jornal, assinado por uma família e repassado, durante todo o dia, pelas janelas, 

para todas as casas de uma mesma rua. Se fosse realizada uma pesquisa sobre o número de 

assinaturas de jornal no bairro, não seriam detectados tantos assinantes, como talvez em 

bairros mais abastados da cidade. Mas as estratégias de compartilhamento garantem a leitura 

de um mesmo periódico, reorganizando práticas milenares de difusão do conhecimento 

produzidas pela população negra.  

Na adolescência de Candolina, os eventos mudaram substancialmente toda a sua vida 

adulta, pois, como terminou seu primeiro relato, ela casou na oitava série, quando tinha 

dezesseis anos:  

 

Eu casei em oitenta e seis, eu estava na oitava série. Eu lembro que eu 
gostava que meus pais sentissem orgulho de mim, e não queria ter a mesma 
vida que eles. Às vezes eu olhava minha mãe, até de madrugada, passando 
ferro, minha mãe chegou a usar ferro de brasa, e era ela aquela quentura, 
aquele calor, então ela passava roupa de madrugada por causa do calor, ela 
ficava até altas horas da madrugada, passando trouxas e mais trouxas de 
roupa, eu via e eu queria uma vida melhor. E depois eu fiquei pensando em 
ser professora, eu acho que professora nessa época, eu acho que até hoje, o 
status de professora, principalmente no interior, é uma profissão boa, eu 
botei isso na minha mente, que um dia eu ia ser professora, eu queria ser 
professora até pra mudar, não ter a mesma profissão, a mesma coisa da 
minha mãe, eu achava que ela sofria muito [...] subir com aquelas bacias de 
roupa, às vezes molhada e a correria que era, por exemplo, a roupa toda no 
varal, aí vinha uma chuva e a gente ter que sair correndo, pra poder pegar 
roupa ou então ela tava no rio, aí subia e a gente não tinha pegado a roupa, 
aí eram umas chineladas, umas [risos] cipoadas, minha mãe chegava a ter 
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oito trouxas de roupa por semana... (Candolina, 40 anos, negra) 
 

Ruth se lembra da sua adolescência relatando mais um caso em que foi vítima de 

preconceito:  

 

Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu era adolescente ainda, 
eu tinha dezesseis anos. Família branca também, o Cláudio é branco, a 
família é branca [...] Na escola, eu me sentia mal, eu me sentia inadequada. 
Não só por conta do tom de pele, mas por conta dos outros complexos que 
eu tinha. E... então, o que me marcou, muito... Ai, eu tenho uma mágoa até 
hoje, eu peço a deus pra tirar isso de mim, que eu não digeri isso ainda até 
hoje. Acho essa pessoa cruel até hoje, eu sei que a gente não deve guardar 
mágoa das pessoas, mas quando eu era adolescente, a irmã dele cismou 
comigo. A Jussara não foi com a minha cara, literalmente não foi com a 
minha cara. Ela é uma menina branca, cabelo claro, mas crespo como o 
nosso. E ela, uma vez eu pintei o cabelo de acaju, e pra me humilhar, ela 
falou na frente de todas as meninas adolescentes da época: “Vê se pode, a 
nega querendo ser ruiva!”. Isso me chocou de um jeito... Na frente de todo 
mundo. E fora que ela vivia apresentando as amigas dela pro Cláudio. Pra 
que ele paquerasse as amigas dela, pra que ela pudesse me humilhar mais 
com isso, entendeu? E não perdia oportunidade de falar “nega, sua 
neguinha”, “sua não sei o quê”, sabe? (Ruth, 36 anos, negra) 

  

Durante toda a sua entrevista, feita em três dias e com a duração total de duas horas e 

quarenta e cinco minutos, Ruth relembra situações de preconceito, utilizando as questões 

raciais como um marcador importante para refletir sobre sua própria trajetória. Por diversos 

momentos, as minhas perguntas versavam sobre questões como escola ou formação, mas ela 

sempre retornava ao tema. Do modo como fazia, parecia precisar expor estes acontecimentos 

porque talvez acreditasse que, para fazer-me compreender quem ela era hoje, eu necessitasse 

conhecer estas passagens, pois nelas residiam as justificativas da ideia de inferioridade que 

lhe perseguia, desde a infância. 

A professora Beatriz recordou de quando, na adolescência, começou a jogar futebol de 

salão na escola. Era meados da década de oitenta, e as garotas de seu time fazia muito sucesso 

nos jogos interclasses das escolas da região. Ela conta: 

 
Eu jogava, era titular do time, ia com a minha irmãzinha lá. Minha mãe 
disse: “Minha filha, você quer ir fazer os campeonatos, você vai. Mas a sua 
responsabilidade é deixar ela na EMEI”, e daí a EMEI passou a ter um 
papel importante, porque a minha irmã começou a ter que frequentar. Ela 
foi a única lá de casa que fez EMEI. Então, eu tinha que deixar minha irmã 
na EMEI e tinha que estar na aula no horário certo. E, indo de escola em 
escola, a gente começa a conhecer o pessoal e a saber o que o pessoal quer 
depois da oitava série, né, pra onde que ia, e a gente tinha poucas escolas 
que tinha primeiro colegial, na nossa época, aqui na região. Tinha pouca 
escola, muita demanda, as vagas eram sorteadas e aí as vagas que não... 
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quem não foi sorteado em escola nenhuma, ia para a diretoria de Ensino, pra 
eles ver o que fariam com esse pessoal. E eu tinha muito medo, muito 
medo, imagina se eu dou azar de não sair em escola nenhuma? O pessoal se 
inscrevia em várias escolas pra poder ser sorteado! Tinham algumas à noite, 
mas a minha mãe, ela não ia deixar a gente estudar à noite. Porque tinha 
questão de sair onze horas da escola, era perigoso, tudo, não dava pra 
buscar, porque às vezes eles saíam quatro, cinco da manhã, pra trabalhar e a 
gente ia ficar o dia inteiro ocioso. Aí eu fui convidada pra fazer um teste de 
futebol. Minha posição era o que hoje a gente diria que é centroavante, era o 
meio-campo ali, que passava a bola pro atacante fazer o gol. E algumas 
vezes eu atuava também no gol. Dependendo do time adversário [risos]... 
Futebol de salão, a gente jogava futebol todo dia, todo dia. Aí eu fiquei na 
dúvida: “O que é que eu faço, aceito o convite?”, minha mãe não queria de 
jeito nenhum, porque até então, futebol não é profissão. Eu até brinquei com 
ela: “Tá vendo mãe, se eu fosse, eu tava lá com a Marta, ganhando prêmio, 
de jogadora! E daí uma outra colega minha falou: “Olha, eu vou fazer o 
vestibular no CEFAM, porque se a gente faz o vestibular, a gente passa, a 
gente tem onde estudar o primeiro ano, ainda ganha uma bolsa, ainda ganha 
um salário!”. E a gente ficou assim: “Mas como assim, ganha um salário pra 
estudar? Ninguém nunca pagou a gente pra estudar, vai pagar agora, 
tudo!?”. E aí foi uma dúvida muito grande, porque o teste que eu ia fazer e 
o vestibular, era tudo no mesmo dia. “E daí? Eu vou pra onde, vou pra onde, 
vou pra onde?”, eu pensava. “Não, é melhor eu ir no CEFAM”, porque aí, 
como diria minha mãe, se eu conseguir estudar eu posso ter uma profissão 
grandiosa. Fiz o vestibular do CEFAM e passei. Mas eu não eu sabia que 
era pra ser professora. Fizemos uma turma de dez pessoas pra fazer esse 
vestibular do CEFAM e, dessas dez pessoas, apenas eu passei. Nenhuma das 
minhas amigas passaram no vestibular. Nossa, eu fiquei assim... no primeiro 
dia de CEFAM eu fui, eu ia o caminho inteiro “Podia ter ido pro meu teste 
de futebol. Podia ter ido pro meu teste de futebol”. [risos] Mas a minha 
mãe, ela ficou muito contente porque, de fato, eu não fui sorteada em 
nenhuma outra escola. (Beatriz, 31 anos, parda) 

 

Esta realidade, apresentada por Beatriz neste relato, acontece ainda nos dias atuais, 

mais especificamente ao nível da Educação Infantil. Por ser uma zona afastada do centro da 

cidade e reunir todas as características explicitadas no primeiro capítulo deste trabalho, a 

oferta dos serviços públicos deixa a desejar. O título da matéria, divulgada pelo jornal Folha 

de São Paulo, no dia 12 de abril de 2009, ilustra esta situação: São Paulo tem pelo menos mil 

crianças fora da escola; em 22 de abril de 2010, o título de outra matéria no mesmo jornal 

ainda é bem parecido: Cresce falta de vagas no ensino infantil de SP. Na segunda matéria, 

encontramos as seguintes informações: 

 
A fila de espera por um lugar em creches e pré-escolas na rede municipal de 
São Paulo ganhou 22 mil crianças a mais neste ano [...] A lista, que já tinha 
101 mil nomes, chegou a 123 mil em março deste ano. Do novo 
contingente, 11 mil estão em busca de creche (0 a 3 anos) e outras 11 mil, 
de pré-escola (4 a 5).A fila por creche aumentou, apesar de a prefeitura ter 
feito 7.000 matrículas a mais neste ano. Na pré-escola, porém, ela cresceu 
porque o governo fechou vagas em escolas com excesso de alunos. O corte 
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ocorreu para reduzir o tamanho das turmas, eliminar o terceiro turno em 
algumas unidades e redistribuir a rede conveniada, que passou a priorizar 
creche. A ideia era compensar o corte com novas unidades, mas as obras 
atrasaram. Das 142 escolas anunciadas no ano passado (85 mil vagas 
previstas), só oito estão em construção. O resto deve ser entregue só em 
2011. Com isso, o total de matriculados em pré-escola recuou de 308 mil 
para 285,8 mil neste ano – 22 ,2 mil vagas a menos. O relatório é o primeiro 
em que há corte de matrícula e alta do deficit. (Folha de São Paulo, 
22.abr.2010) 
 

 

As afirmações de professora Beatriz ainda encontram eco nos dias atuais, visto que a 

oferta de matrícula não atende satisfatoriamente todas as zonas da cidade. A professora 

Antonieta também experimentou, em sua adolescência, outras áreas que não a educação, antes 

de decidir-se pelo Magistério: 

 

Não fiz Magistério, eu estudei lá, eu estudei o Ensino Médio normal, do 
primeiro ao terceiro. Na oitava série. Eu estava tão desligada desse negócio, 
só sei que era o assunto das meninas “Ah, eu vou fazer cursinho! Ah eu vou 
fazer vestibulinho! Eu vou fazer não sei o quê. Ah, eu vou fazer CEFAM”. 
E eu não entendia nada disso. É, e eu não estava ainda definida o que eu 
queria ser. Em casa, era uma coisa muito abstrata, né? “Ah, eu vou ser 
médica! Eu vou ser não sei o quê!”, mas muito... nada assim... Longe, 
parecia que nunca ia chegar o tempo de trabalhar, né? Então acho que por 
isso, não foi aquela coisa, de muito a sério. Quando eu estava no Ensino 
Médio, eu estava com uns dezessete anos, eu, aí eu já queria trabalhar, já 
queria ter meu dinheiro, já queria sair, aí meu primeiro emprego foi num 
escritório de contabilidade. Eu fui e já em seguida comecei trabalhar, só que 
eu fiquei lá só um mês, o salário muito pouco e ainda tinha que levar 
marmita, e eu não gostava de levar marmita, eu fiquei um mês sem almoçar. 
Não tinha lugar pra esquentar, aí eu fiquei só um mês, saí. Aí depois desse 
escritório de contabilidade, eu fui para outro e fiquei como auxiliar de 
escritório, aí eu gostei, aí eu falei “Ah, eu acho que eu quero ser bancária!”. 
Eu queria ser bancária, de qualquer jeito. O lugar onde era essa empresa era 
uma casa de irmãs [igreja Católica]. Era uma sala que era alugada, e eu 
conhecia a irmã, e ela me convidou pra trabalhar na creche dela porque 
naquela época pra entrar na creche não precisava de formação. Ela falava: 
“Ah, vem trabalhar comigo!”. (Antonieta, 29 anos, parda) 

 

Todas estas passagens dizem respeito à infância e adolescência das professoras, que 

em alguns momentos chegam a cruzar-se espaço-temporalmente, visto que habitaram a 

mesma região durante a maior parte de suas vidas; estas narrações inserem-se no bojo das 

discussões sobre de que modo as histórias individuais são em certa medida histórias coletivas, 

posto que, como informa Boaventura de Souza Santos, “todo conhecimento é local e total” 

(SANTOS, 1987, p. 46), sendo o conhecimento pós-moderno um “conhecimento sobre as 

condições de possibilidade” (SANTOS, 1987, p. 48). Isto por que: 
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No paradigma emergente o conhecimento é total [...]. Mas sendo total, é 
também local. Constitui-se em redor de temas que em dado momento são 
adotados por grupos sociais concretos como projectos de vida locais, manter 
um espaço verde, construir um computador adequado às necessidades locais 
[...] Mas sendo local, o conhecimento pós-moderno é também total porque 
reconstitui os projectos cognitivos locais, salientando-lhe a sua 
exemplaridade, e por essa via transforma-os em pensamento total ilustrado. 
(SANTOS, 1987, p. 47-48).  

 

No próximo capítulo, apresentaremos as falas das entrevistadas que se relacionaram 

com questões vinculadas ao fazer pedagógico, sem esquecer, contudo, de questões vinculadas 

aos aspectos raciais e de gênero que foram citados. Seguiremos as mesmas indicações 

contidas no início deste capítulo, realizando pequenas inferências para localizar as falas das 

professoras, quando necessário.  
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  Petardo 

 

Escrevi aquela estória escura sim. 

Soltei meu grito crioulo sem medo 

pra você saber: 

Faço questão de ser negra nessa cidade descolorida 

doa a quem doer 

Faço questão de empinar meu cabelo cheio de poder 

Encresparei sempre 

em meio a esta noite embriagada de trejeitos brancos e fúteis. 

  

Escrevi aquele conto negro bem sóbria 

para você perceber de uma vez por todas 

que entre a minha pele e o papel que embrulha os seus cadernos 

não há comparação parda cabível 

há um oceano 

o mesmo mar cemitério que abriga os meus 

antepassados assassinados 

por essa mesma escravidão que ainda nos oprime. 

  

Escrevi 

Escrevo 

Escreverei 

Com letras garrafais vermelho-vivo 

pra você lembrar que jorrou muito sangue. 

 

 
(Cristiane Sobral, 2005) 
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– CAPÍTULO III –  

 

 

 

Ser mulher, ser negra, ser professora 

 

 

A mulher negra já se sente inferior por pertencer à raça negra. É uma coisa 
que tem muito em mim, estou tentando vencer ainda, mas existe. É... esse 
negócio de inferioridade por pertencer a uma raça que é discriminada. 
Ainda estou tentando... já me reconheço como uma mulher negra, tal. 
(Ruth, 36 anos, negra) 
 

Foi o que eu falei ontem pra minha cunhada: ‘Sabe, fulana, tá muito doído 
pra mim, mas eu vejo que o mundo me vê como uma negrinha’. Porque é 
assim. (Olga, 53 anos, preta)  
 

 

Pensando mulher negra como uma categoria relacional e fluida, é impossível 

enxergar as realidades das professoras a partir de um único lugar; desse modo é que, lendo os 

relatos, encontramos várias mulheres, com várias histórias e enfrentando de modos 

diferenciados, as questões de gênero e raça em suas vidas. Uma questão que não deixa 

margem para dúvidas é que o racismo, ao existir, torna-se um imperativo na construção desta 

subjetividade de mulher, modificando completamente as formas de inserção e atuação na 

sociedade, de autopercepção, de ser e estar, no mundo em que escolheram para viver. Não 

podemos perder esta marca de vista – a raça – ao falarmos das mulheres, pois a história nos 

mostra como este dado muda substancialmente todas as experiências descritas; aliadas às 

questões de classe e origem, entre outras coisas, produzem novos lugares de compreensão que 

alteram a percepção das verdades construídas pela ciência moderna, que tem suas bases num 

sujeito fixo, a saber, o homem branco ocidental heterossexual.  
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A teoria racial crítica foi introduzida no campo da Educação por Ladson-Billings 

(2002) e outros/as pesquisadores/as – ela surge inicialmente no Direito estadunidense – e 

coopera para compreendermos de que modo raça se constitui como um campo de estudos, que 

modifica a compreensão dos fenômenos sociais. A teoria racial crítica na Educação, 

combinada com outras áreas do conhecimento, tem servido como “uma ferramenta analítica 

para o exame das desigualdades” (p. 278). Ladson-Billings vai além, quando problematiza 

que “umas das coisas absurdas que aconteceu na história dos Estados Unidos é que seres 

humanos foram transformados em propriedade” (p. 276). Relacionando esta afirmação com a 

história de nossa formação nacional, vemos que aqui, assim como lá, o direito de propriedade 

tornou-se uma prática, que orientou nosso modo de pensar a sociedade, influenciando também 

a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. O que a teoria racial critica quer é 

justamente questionar esta relação entre direito de propriedade e raça, na área educacional. 

Ladson-Billings relata: 

 

Se olharmos, por exemplo, para o currículo, ele é “racializado”, mas 
também é uma propriedade intelectual. Nas escolas pobres que atendem 
crianças não brancas a qualidade da propriedade intelectual é inferior a das 
crianças brancas de escolas de classe média. [...] Nas escolas que atendem 
crianças pobres, negras e de outras minorias raciais, encontra-se um tipo de 
ensino ‘de cima para baixo’ muito autoritário, que apenas reforça o baixo 
status dessas crianças; procura-se manter o corpo dessas crianças sob 
controle, mantê-las quietas na sua carteira sem fazer perguntas, não 
criticando o sistema e apenas fazendo o que se ordena. (p. 277) 

 

Partindo das premissas que orientam esta teoria podemos observar, por exemplo, parte 

da trajetória das mulheres na educação brasileira. Se, para as mulheres brancas, a 

oportunidade de adentrar no Magistério já foi revista e é atualmente considerada uma 

experiência que alterou as representações que tínhamos sobre elas, ampliando a atuação das 

mesmas em sociedade (ALMEIDA, 1998), tanto mais para as mulheres negras este lugar se 

tornou um espaço almejado, por se tratar de um espaço onde era possível ascender. Jane 

Soares de Almeida, em seu livro Mulher e Educação: a paixão pelo possível, fala sobre esses 

grupos que no início do século habitavam o espaço da Escola Normal, aberta em fins do 

século dezenove para as mulheres brancas:  
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As mulheres de classe elevada sempre poderiam garantir-se financeiramente 
por meio do casamento ou da fortuna familiar. Mas havia aquelas que, sem 
possibilidade de casar-se, tinham que depender da boa vontade de parentes 
ou amigos ou se resignar a um triste papel de governanta em casas ricas. 
Para essas mulheres, o Magistério surgiu como a alternativa possível e a 
ocupação desse espaço profissional se deu quase sem transição (ALMEIDA: 
1998, p. 34) 

 

Apesar de usar aqui o termo mulheres brancas, é preciso salientar que Almeida não o 

faz em seu livro. Mas ela nos dá algumas indicações sobre a cor destas mulheres, ao afirmar 

que o acesso à educação  

 

estava restrito para as mulheres das classes privilegiadas. Para as mulheres 
do povo, a ausência de instrução e o trabalho pela sobrevivência sempre 
foram uma dura realidade. O mesmo pode ser dito a respeito da raça e, para 
as mulheres negras, o estigma da escravidão perdurou por muito tempo, só 
lhe restando os trabalhos de nível inferior e a total ausência de instrução 
(Ibid., p. 35). 

 

Neste mesmo livro, Almeida ainda cita a abertura da seção feminina da Escola Normal 

da Glória no Rio de Janeiro em 1876, “destinada às órfãs sem dote e às jovens de poucos 

recursos que precisavam trabalhar para sobreviver, dada a possibilidade remota de um bom 

casamento” 104 (Ibid., p. 61), trazendo uma informação importante de como mulheres “do 

povo” – negras e brancas pobres –, e também homens, conseguiram pouco a pouco adentrar a 

carreira do Magistério no início do século vinte. Essas indicações guardam relação direta com 

os estudos empreendidos por Maria Lúcia Rodrigues Müller (2008) e Jerry D’avila (2006), 

sobre o gradual desaparecimento de professores/as negros/as em cidades como Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Belo Horizonte e São Paulo, a partir de arquivos públicos e coleções 

particulares de imagens, entre outros documentos.  

Segundo D’avila, a partir de entrevista realizada com uma professora de cor105 que 

estudou no sistema escolar público do Rio de Janeiro e no Colégio Dom Pedro Segundo na 

época do Estado Novo, há a impressão de que “esses professores de cor vinham 

principalmente de famílias pobres e haviam sido educados por institutos religiosos e de 
                                                
104 Cf. KULESZA, Wojciech Andrzej. A institucionalização da Escola Normal no Brasil (1870-1910). 
Brasília, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 79. n. 183, p. 63-71, set/dez 1998.  
105 Jerry D’avila utiliza esta expressão para identificar a professora negra entrevistada, muito embora a 
expressão, atualmente, seja questionada em algumas pesquisas, visto que indicaria que apenas as professoras 
negras teriam cor. 
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caridade” (p. 158). Nas pesquisas realizadas pela pesquisadora Müller que resultaram em seu 

livro A Cor da Escola: imagens da primeira república106, ela persegue, a partir das imagens 

obtidas, a história destas mulheres e de que modo estas se tornaram professoras. Müller 

conclui que, apesar de em pequeno número e ano após ano estarem cada vez mais 

invisibilizadas, estas mulheres existiam no espaço escolar, fruto de um grande esforço de 

famílias negras recém-saídas de um longo processo de escravização.  

Gomes (1995) nos relembra a importância da ocupação destes espaços para as 

mulheres negras, quando em seu livro A mulher negra que vi de perto: o processo de 

construção da identidade racial de professoras negras, analisa trajetórias de vida de 

professoras negras universitárias. Gomes afirma: 

 

Ser mulher negra e professora expressa uma outra maneira de ocupação do 
espaço público. Ocupar profissionalmente esse espaço, que anteriormente 
era permitido só aos homens e aos brancos, significa muito mais que uma 
simples inserção profissional. É o rompimento com um dos vários 
estereótipos criados sobre o negro brasileiro de que ele não é capaz 
intelectualmente. (GOMES; 1995, p. 115) 

 

Esta outra maneira de ocupar os espaços públicos através do Magistério é evidenciada 

também a partir da fala de professora Candolina (2010). Quando perguntada sobre qual seria a 

profissão mais próxima a ela no momento em que escolheu o Magistério, ela afirma: 

“Lavadeira. Com certeza. O meu bairro é do lado do rio e todo mundo lá até hoje, eu fui lá 

agora em 2008, eu fui lá e até hoje o pessoal vive de lavar roupa para fora ou então trabalhar 

em casa de família”. 

Pensando os relatos das mulheres aqui expostos como também um lugar onde é 

possível entrever práticas sociais, conflitos psicológicos e modos de conduzir a própria vida, 

organizei os subtítulos deste capítulo desejando um diálogo mais profundo com outras 

ciências do humano; segundo Josso (2010), estas ciências também abordam aspectos 

formativos e estão presentes nas leituras que fazemos das biografias de professoras, visto que, 

enquanto pessoas, elaboram sua formação durante todos os momentos da vida. Estou certa de 

que é impossível esgotar as possibilidades que os campos da sociologia, da psicologia ou da 

                                                
106 MÜLLER, MARIA LUCIA RODRIGUES. A cor da escola: imagens da primeira república. Cuiabá: 
EDUFMT, 2008. Mais informações, cf. D’ÁVILA, Jerry. O que aconteceu com os professores de cor do Rio? 
In: Diploma de Brancura. São Paulo, Ed. UNESP, 2006, p. 147-198. 
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antropologia nos oferecem para acompanhar os relatos que se seguem, porém, gostaria de 

contribuir com outras perspectivas, não apenas as da ciência da educação, para compreender 

os fenômenos relatados por estas mulheres.    

Josso (2010) traz até nós o conceito de experiência, bastante válido para pensarmos as 

trajetórias de vida e formação destas professoras. Para que uma experiência seja considerada 

formadora, segundo ela, “é necessário falarmos sob o ângulo da aprendizagem: [...] essa 

experiência simboliza atitudes, comportamentos, pensamentos, o saber-fazer, sentimentos que 

caracterizam uma subjetividade e identidades” (p. 47). Josso diferencia vivência de 

experiência: para ela, “vivemos uma infinidade de transações, de vivências; essas vivências 

atingem o status de experiências a partir do momento que fazemos certo trabalho reflexivo 

sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido” (p. 48).   

Josso prossegue com sua teoria da formação, relatando as implicações dos processos 

de elaboração das vivências em experiências, inscritas nos processos de aprendizagem, de 

conhecimento e formação. O momento do relato das histórias de vida é visto por Josso como 

um pensar sobre a experiência, um lugar de reflexão das experiências tidas ao longo de uma 

vida, sejam elas provocadas ou não. Maurice Tardif e Claude Lessard (2005), citando François 

Dubet, acrescentam a esta perspectiva a ideia de experiência subjetiva como uma situação 

social: “A experiência social não é nem uma esponja, nem um fluxo de sentimentos e 

emoções, não é expressão de um ser ou puramente de um sujeito, pois ela se constrói 

socialmente” (apud TARDIF & LESSARD, p. 52). 

Desse modo, vemos as entrevistas como um pensar sobre as experiências individuais, 

calcadas em experiências sociais coletivas, o que altera profundamente as interpretações feitas 

até aqui. Conduto, segundo Josso, é impossível elaborar um modelo teórico que possa dar 

conta que as “causalidades estabelecidas, e as explicações que daí decorrem, tenham uma 

realidade objetiva e possam ser consideradas como verdadeiro ou prováveis. Elas tem apenas 

o caráter plausível que terá que ser permanentemente reajustado  às evoluções coletivas” (p. 

298).    

Na sequencia, daremos continuidade às narrativas das professoras, apresentando suas 

reflexões sobre temas relacionados aos seus percursos biográficos. Questões sobre o trabalho 

pedagógico, assim como questões sobre raça, gênero e afetividade foram debates produzidos a 
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partir das provocações feitas pelas perguntas, suscitados também por um desejo de falar sobre 

os assuntos por parte das professoras. 

 

 

2.3 Formação e trabalho: como se tornaram professoras de Educação Infantil.  

 

 

  

Das professoras entrevistadas, apenas Antonieta (2011) não fez Magistério, mas, 

apesar disso, ela crê que seria muito melhor se tivesse feito, já que, segundo ela, “o magistério 

é fundamental! O Magistério te ensina a parte prática da coisa, né?”. Todas as professoras 

iniciaram os estudos do Ensino Médio na adolescência, mas nem todas passaram a lecionar 

tão logo terminaram o curso e algumas já trabalhavam como professoras mesmo antes do 

término.  Novamente começando as narrativas pelas professoras agba, temos a voz de Olga, 

que em sua adolescência cursou o Ensino Médio, e começou a trabalhar com famílias 

francesas expatriadas107 no Brasil. Por ter verdadeira paixão pela língua e cultura francesa 

desde muito nova, esforçou-se para pagar um curso na escola mais conhecida de língua 

francesa de São Paulo e assim conheceu, por intermédio de amigas, mulheres francesas que 

necessitavam de alguém, que conhecesse um pouco da língua francesa e cuidassem de 

seus/suas filhos/as pequenos/as, para que não eles/as continuassem falando a língua materna 

em casa, visto que o tempo no Brasil era de apenas de máximo três anos e meio. Olga trabalha 

ainda hoje com estas famílias francesas, mas em determinado momento de sua vida, deixou 

este trabalho e acompanhou o marido, por conta do emprego deste, para o interior de São 

Paulo. Lá, ela acabou fazendo o Magistério e trabalhando como professora substituta na rede 

estadual, por um ano. Ela conta:  

 

Eu não tinha o que fazer, minha sogra ficou na minha cabeça: “Faz 
magistério, faz magistério!”. E era o único curso grátis também que tinha, 
né? Porque eu tinha feito colegial, mas eu queria fazer alguma coisa. Aí eu 
fui atrás, tudo pago e único grátis era o magistério! E eu queria sair de casa 
[trabalhar] de qualquer jeito. Então eu já sei: “Vamos fazer o magistério”. E 
aí fiz o magistério, mas jamais imaginei que eu fosse dar aula, jamais, 

                                                
107 Segundo Olga, “Expatriadas são as famílias que vem para algum país mandadas pela empresa, são executivos, 
presidentes, diretores em nível de gerência... vem aqui pro Brasil, ficam três anos, três anos e meio e depois são 
mandados pra outro país, então eles não ficam aqui, eles não tem vínculo”.  
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jamais! (Olga, 53 anos, preta) 
 

  Apesar disto, o curso de Magistério foi o que lhe valeu quando, ao retornar de 

Conceição108 para São Paulo e ter passado cerca de sete anos trabalhando com duas famílias 

francesas, uma de suas contratantes perguntou-lhe:  

 

“Quantos anos você tem?”. E eu falei, eu tava com quarenta e sete na época. 
E ela: “Ah, quarenta e sete...”, eu vi que ela ficou meio reflexiva, sabe? E 
aquilo me chocou e eu falei: “Epa! Peraí! Daqui a pouco eu estou com 
cinqüenta e cinco, eles não vão querer, porque eu dirijo o carro deles! Será 
que ela vai me deixar dirigir, quando eu tiver cinqüenta e cinco, cinqüenta e 
seis?”. Eu fiquei com esse medo, e falei: “Eu vou estar perto da 
aposentadoria e eu não vou conseguir emprego!”. E entrou um medo, um 
medo, um medo! (Olga, 53 anos, preta) 

 

Por ter feito magistério no interior, Olga pode participar do concurso público, entrando 

na rede em 2009. Ela conta mais: 

 

Agora meus pais, eles eram semi-analfabetos. Pra eles, ter uma filha que 
falava francês, já era muita coisa, que terminou o colegial, já era muita 
coisa! A minha mãe falava: “Ah, faz magistério!”, eu falava: “Eu, fazer 
magistério, ficar que nem meus professores?”. Porque pra mim meus 
professores, eles não eram bom exemplo. Porque eu achava que eles tinham 
uma vida muito monótona. “Eu quero aventura mãe, eu quero...”. Eu tinha 
isso, eu queria ganhar o mundo. “Eu quero aventura, eu não quero ficar ali, 
me aposentar ali. Eu quero conhecer!”. Então eu tinha isso, mas eu não 
sabia exatamente. Conhecer o quê? Como? Conhecer o quê, se eu não tinha 
dinheiro? Ir onde? Então eu acho que eu vi na Marie isso, né, essa, essa... 
era uma aventura! Na época, meu irmão trabalhava na Só Metal, e eles 
fizeram uma proposta na Só Metal para eu ganhar mais. Então eu tava no 
Centro Empresarial como auxiliar de escritório, estava com uma proposta, 
queria sair de lá, estava muito longe. Eu ia para lá indicada pelo meu irmão 
e queria sair para ir trabalhar na casa da Marie. Aí eu fui conhecer, e já tava 
cansada de ficar lá, eu falava pra minha mãe: “Mãe, eu entro lá, é dia, eu 
saio, é noite!”, eu não me conformava com isso. Quando meu irmão falou: 
“Vai trabalhar lá que você vai ganhar bem”, meu irmão começou como 
office-boy, um ano depois já tava em vendas, né? Quando eu olhei que eu ia 
trabalhar na fábrica, e dentro da fábrica tinha um escritório, eu ia trabalhar 
com engenheiro, que tinha um vidro, e de lá ele via os funcionários da 
fábrica... Quando eu vi a visão que eu ia ter, oito horas por dia, daqueles 
caras trabalhando... Nossa, eu não me conformava! Com aquele barulho de 
máquina? Eu sai de lá horrorizada! Meu irmão: “Olga, mas com tanta gente 
na sua frente, eles vão dar pra você porque você é minha irmã!”. Eu falei: 
“Jacó! Eu vou ficar oito horas!”. E era assim, não tinha janela pro externo! 
Era aquela visão, a luz da lâmpada, e eu não me conformava! Eu não vou 
ter nem janela, pelo menos no Centro Empresarial eu tenho janela para ver 
quando é dia, quando é noite, quando tem sol, quando não tem... “Jacó, lá 

                                                
108 Nome fictício.  
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eu não vou ver!” Então pra mim, era o mesmo que me matar, me colocar ali, 
entendeu?109 (Olga, 53 anos, preta) 
 

 

As concepções de Olga foram alteradas também a partir do contato com a vida que 

passou a viver, ao lado das famílias com quem trabalhava, já que ela as acompanhava para 

todos os lugares e desfrutava dos benefícios do modo que era permitido a uma empregada 

desfrutar. Para isso, teve que adaptar-se ao “modo francês” que viviam os grupos com quem 

convivia no trabalho. Segundo Olga, uma de suas contratantes dizia-lhe: “Olga, você se deu 

bem no nosso meio porque você assimilou nossa cultura”. Ela então pensava:  

 

Se eu quero ficar aqui, e eu queria, então eu vou ter que entrar na dela, eu 
não quero perder essa boquinha, tinha muitas vantagens, né? Tinha muitas 
vantagens, ela viajava, ela me levava, então ela era uma pessoa muito... ela 
ia pro Rio, se hospedava no Copacabana Palace, eu ia com ela, eu tinha meu 
apartamento, com limusine esperando... Ela tinha assim uma vida de rainha 
e eu ia no embalo dela! E eu não queria perder, “Eu não vou perder isso 
aí!”. Então por causa disso, eu gostei, eu achei que eles estavam certos e 
não nós, né? (Olga, 53 anos, preta) 

   

O encantamento com este mundo fez com que Olga não visse a carreira do Magistério 

como a coisa mais interessante para fazer durante a sua vida. Ela queria mais, mesmo que, 

para isso, não dispusesse do dinheiro – fundamental – para satisfazer sua vontade de aventura. 

Com as armas que dispunha, negociou o lugar que a ela foi estabelecido, submetendo-se à 

adaptação de uma cultura outra, a cultura francesa, branca e europeia.  

Lélia, em sua contínua luta para terminar os estudos do Ensino Fundamental e 

conseguir ingressar no Ensino Médio, nos conta de que modo o racismo colaborou para que 

ela, pouco a pouco, fosse desacreditando de suas potencialidades: 

 

o negócio dela [irmã] era baile direto, sabe? Ela ficava assim, quando ela 
chegava em casa, via eu lendo: “Ih, Lélia, você vai ficar pra titia, você vai 
morrer atrás dos livros! Vamos pro baile”.  Eu dizia: “Não vou”. Aí às vezes 
ela me pagava cinco reais para eu ir levar... que ela ia com um sapato velho 
porque tava chovendo, para pisar na lama, chegava lá eu trazia o sapato de 
volta, para ela por o sapato chique lá. [Usava esse dinheiro] pra pagar 
condução. Antes de acabar a oitava série, eu queria fazer curso de 
cabeleireira. E dona Wanda: “Imagina que um branco vai dar um cabelo pra 
uma negra cortar. Imagina, tem aquele boato, que o cabelo vai ficar duro, 
não sei quê”, então ela tirou o meu sonho de ser cabeleireira. Aí eu comecei, 
trabalhando de diarista, comecei a fazer [o curso de] atendente de 
enfermagem. Meu sonho era ser pediatra, né? E como a medicina muito 

                                                
109 Nomes fictícios. 
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cara, eu falei, eu começo atendente de enfermagem, conforme for... 
Comecei a fazer e ela falava: “Ah, é porque na hora que você ver o sangue, 
na hora...”, começou a por um monte de coisa na minha cabeça, começou a 
falar, falar, falar. “Você vai desistir!”, eu falava “Não, dona Wanda”. Fez um 
martelar, aquilo na cabeça, “Vai chegar gente assim, você acha que é 
moleza?”, falou, falou, falou... com três meses de estágio, desisti. Só que eu 
já estava trabalhando com Mariana [sobrinha de Wanda], de diarista. Ela 
perguntou: “E aí, vai fazer os três meses de estágio?”. Eu falei assim: “Não, 
eu fiquei com medo”, ela disse: “Imagina, Lélia, você não tem medo!”, aí 
eu falei: “Não sei, eu estou com medo, eu vi um acidente [de trânsito], não 
vou fazer mais não”. Ela falou: “Quer saber, Lélia, se eu fosse você, você é 
doida pra trabalhar com criança, né? Por que você não faz o Magistério pra 
trabalhar com criança sadia?”. Eu disse: “Ai, Mariana, isso é difícil!”. 
“Como difícil? Paciência você tem, vontade você tem...”. Eu queria 
pediatria. “Você quer trabalhar com criança, criança doente, você gosta de 
criança! Você gosta, então trabalha com criança saudável”. E eu: “Ah, mas 
aí é mais difícil...”. Ela: “Não é não! Faz o Magistério”. Eu falei: “O que é 
que é isso?”. “Para você estudar pra ser professora”. “Eu, ser professora? 
Não sei não, hein? Eu acho que é melhor ser pediatra”. Ela: “Não, pediatra é 
mais difícil, a faculdade é mais cara”. “Tá bom, então”. Aí terminei a oitava 
série, depois de muitas brigas, trancos e barrancos, passei pro primeiro 
colegial, toda feliz. Fui morar com Mariana, tinha liberdade, tudo, me sentia 
como se eu estivesse em casa mesmo. Tanto é que eu estava fazendo o 
Magistério e, final de semana, eu ia lá na dona Wanda e também visitar 
meus dois irmãos. Aí chegava: “Ah, Mariana, não vou estudar mais não!”. 
“Porque?”, “Ah, dona Wanda falou: ‘Onde já se viu professora preta?’”, e 
Mariana: “Não acredito! Eu não sei porque você dá ideia pra essa minha tia! 
Ela tá acostumada com aquelas duas meninas dela, que não quer nada com 
nada, e você...”. Dona Wanda conversava e depois ficava: “É, Lélia, desistiu 
de professora ainda não?”, “Ainda não”, eu dizia e ela: “Só quero ver, 
professora preta [ria]!”. Aí eu vinha embora, não falava nada pra ela, mas 
vinha embora no ônibus, revoltada... Fui fazer cabeleireiro, ela falou, fui 
fazer enfermagem, ela falou, agora de professora, eu fiquei assim, chateada 
pra caramba. Aí chegou lá na Mariana e fiquei quieta, tudo. Ela: “Que é que 
foi?”, eu “Nada”. “Você voltou diferente de lá”. “Não, nada não”.110 (Lélia, 
44 anos, preta) 
  

 

 Lélia pode então experimentar como a depreciação e a desmotivação, por parte de 

pessoas muito próximas a ela, influenciaram no direcionamento de sua carreira. Inicialmente, 

quando ainda criança, não imaginava que ser pediatra era algo com o que não poderia sonhar. 

Com o passar do tempo, elaborou uma estratégia que a faria levar mais tempo para chegar 

onde queria e ainda assim, teve seus sonhos desfeitos porque justamente a família que havia 

lhe dado abrigo e lhe permitido continuar em São Paulo não lhe dava apoio suficiente para 

que continuasse acreditando em seus objetivos primeiros. Após haver desistido de alguns 

sonhos e já estar descrente até mesmo que conseguiria ser algo mais além de atendente de 
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enfermagem, a proposta de fazer o Magistério soou-lhe algo difícil demais. Naquele 

momento, ela já não acreditava que teria possibilidade de estudar além da oitava série e 

achava que fazer um curso técnico de enfermagem seria o máximo em sua carreira 

profissional.   

Neuza tinha certeza absoluta que seria professora já desde cedo, contrariando até 

mesmo o desejo de sua mãe.  

 

Quando eu tinha dezesseis anos eu escolhi: eu quero ser professora. Pela 
minha mãe inclusive, eu não seria... Eu tinha uma irmã, absorvemos uma 
irmã de criação, minha mãe absorveu a moça, a moça era professora, mas 
ela não gostava daquele negócio, ela até se aposentou como professora, mas 
ela não gostava muito do negócio. Então ela chegava, ela falava um monte 
de coisa, contava pra minha mãe como é que tava lá na sala de aula, aquela 
coisa... [...] Eu abominei aquela escola [Ensino Médio] por que não era o 
que eu queria, eu já queria estar fazendo Magistério, mas me disseram: 
“Não, o primeiro ano é básico você vai ver a mesma coisa então... a fala dos 
professores era vestibular: “O que vocês vão prestar?”, o vestibular, 
cursinho, isso e aquilo... saber do... como é que era o nome? Sei lá, do 
Guimarães, do não sei quê, da literatura do... “Ah, não! Não quero saber 
desses homens, meu deus do céu!”. Nosso acordo era assim [eu e minha 
mãe]: eu faço o primeiro ano e depois eu vou fazer o Magistério, e aí eu fui 
pro Caetano de Campos. Foi onde assim eu me senti liberta, de certa forma, 
porque como eu era raspa do tacho, o povo estava sempre no meu encalço, 
estudei oito anos naquele Florestan, minha irmã já tinha estudado lá, 
entendeu? Então era muito conhecido o povo, né, eu também, não dava pra 
fazer nada... [risos] E quando fui pra lá, nossa, ai eu tinha que tomar ônibus, 
a minha coisa assim, tomar ônibus, porque eu nunca tinha pego grandes 
distâncias, então às vezes eu chorava, falava: “Ai, meu deus quanta gente, 
escola, né entendeu? Mas foi aquele boom assim...  (Neuza, 46 anos, 
preta)111 

 

Como relatou anteriormente, a professora Jurema casou-se aos quinze anos, mas 

continuou estudando. Segundo ela, o ex-marido podia “ter muitos defeitos, mas a incentivou 

muito”. Ela continua:  

 

“Eu estudei no São José, no Andreotti. Da primeira até o quarto magistério 
sem repetir nenhum ano. Lá tinha o magistério. Eu fiz tudo. Eram quatro 
anos, mas não era CEFAM. Você fazia o primeiro normal e do segundo em 
diante, no terceiro e quarto era o magistério”. (Jurema, 44 anos, negra) 

 
  

 Finalizamos aqui as narrativas das professoras agba, para dar início aos relatos 

biográficos das professoras kekere. A professora Candolina também decidiu ser professora, 
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muito antes de começar a fazer o Magistério. Ela afirmou que, por ser a mais velha em casa e 

também na vizinhança, a partir da sexta série já passou a “dar banca” – reforço escolar – para 

as crianças menores: 

 

A partir da sexta série, eu já comecei a dar banca, pros meninos de primeira 
série, ensinar contas, ensinar a ler e a escrever, eu tinha seis, sete alunos que 
eu dava banca, depois da aula à noite. Eu tinha um quadro que meu pai fez, 
eu dava aula para eles lá, e era uma coisa tão natural, que acho que eu 
cheguei a falar pra minha mãe que eu queria ser professora, que ela já 
falava... Ah, e eu lembro, mesmo depois de casada, eu continuei dando 
reforço para os alunos, cheguei a montar uma escolinha, mesmo sem estar 
formada ainda... (Candolina, 40 anos, negra) 

 

 Depois de morar um ano em Sete Lagoas com o marido, Candolina voltou para 

Alagoinhas com um desejo fixo: queria fazer Magistério. Mesmo tendo ganhado seu primeiro 

bebê no mês de março, neste mesmo ano matriculou-se e voltou a dar aulas de reforço em 

casa112. Mas, antes disso, um episódio marcou a vida de Candolina e seus irmãos:  

 

Meu pai foi atropelado por um caminhão quando eu tinha uns onze anos... 
Minha história é muito barra pesada... Ele foi atropelado no centro, só 
chegou a notícia, ele morreu na hora. Ele foi atropelado, um carro o jogou e 
o caminhão veio, passou por cima, ele morreu na hora, acho que ele tinha 
trinta e seis anos. A minha mãe na época tinha fugido de casa pra [pausa] 
morar com outro homem. Meu pai ficou muito desgostoso, eles falam que 
ele se jogou, tem essa versão [...] nós estávamos com meu pai.  Quando meu 
pai faleceu, minha mãe voltou... na realidade, ela tava lá na mesma cidade, 
só que ela estava num noutro lugar [...] Depois que a gente se ajeitou um 
pouco, que eu casei e tudo, ela veio embora, largou os filhos lá, veio morar 
em São Paulo. Nessa época eu montei a minha escolinha, na casa dos 
fundos onde eu morava, eu vim pra frente e montei a escolinha, aí fiquei um 
tempo... A escolinha tinha pouquinho aluno, mas dava pra ganhar um 
dinheirinho [risos] Eu tinha, acho, seis alunos, depois meu marido veio pra 
cá [São Paulo], ele começou a trabalhar, alugou uma casa e a gente veio 
todo mundo, meus três irmãos e meus dois filhos, eu e meu marido. A gente 
ficou morando de aluguel, bem perto da minha mãe, mesmo bairro. 
(Candolina, 40 anos, negra) 

 

 Das oito professoras entrevistadas, quatro delas perderam o pai ou mãe em situações 

inesperadas, caso deste atropelamento, dos problemas com álcool da mãe de Lélia e do pai de 

Antonieta, e a morte prematura do pai de Neuza, acometido de uma doença que não foi 

diagnosticada a tempo, e que ela acredita ter sido agravada pela notícia que perderiam a casa, 

casa esta que era o único patrimônio da família. Olga também perdeu o pai, na passagem da 

                                                
112 Os nomes de cidades e estados mencionados neste parágrafo são reais, bem como todos os nomes de cidades 
e estados encontrados ao longo da dissertação que indiquem a origem das professoras entrevistadas.  
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infância para a adolescência, mas não comentou sobre a perda do mesmo, o que talvez indique 

que ela ainda não consiga falar sobre o assunto, de modo mais aprofundado. Estas situações 

chamaram minha atenção porque apesar de ser um pequeno grupo de mulheres, metade delas 

teve a perda da mãe ou do pai ainda muito jovens e de maneiras bastante inesperadas. Todas 

as condições em que estas mulheres viveram, de algum modo, encaminharam os 

acontecimentos e concentraram, nas histórias narradas, esta dor inicial da perda, irreparável e 

tão marcante.  

Ruth é uma das professoras que tem os dois pais vivos e muito presentes em sua vida. 

Segundo ela, a mãe foi uma das responsáveis por ela ter escolhido o Magistério: 

 

Magistério menina, meio que... A minha mãe que escolheu pra mim, 
entendeu? Ela era professora e assim, e eu tinha, ela achava que eu tinha um 
jeito pra professora também. E eu não sabia o que é que eu queira fazer, não 
sabia o que eu queria fazer, mas, por ser tímida, ela achava que o trato com 
as crianças ia ser melhor pra mim do que lidar com adulto. Então, eu achei 
melhor isso. Aí, assim, é... Eu comecei a fazer magistério meio que 
sugestionado pela minha mãe. Mas não é que eu peguei gosto? E eu 
comecei a adorar aquilo, muito, muito. (Ruth, 36 anos, negra) 

 

Ruth relembra sua entrada no curso de Magistério, e sua tentativa de continuar os 

estudos universitários, mas, ao conhecer seu primeiro namorado e atual marido, os caminhos 

foram mudando: 

 

Eu me formei no Magistério com dezessete anos. Aí eu fui fazer, é... Ainda 
perdida, não sabia muito o que eu queria fazer, não sabia se era realmente a 
Pedagogia que eu queria seguir, então o que eu fiz? Por mais que eu 
gostasse da carreira, eu queria procurar outras coisas, mas acabava sempre 
caindo na mesma. Fui fazer Letras, aí fiquei grávida no primeiro ano de 
Letras. Então tive que... Simplesmente larguei a faculdade. Fiz um ano na 
Anhembi-Morumbi, mas antes disso, no quarto magistério, eu fiz a minha 
primeira faculdade. Junto com o Magistério eu fazia faculdade, faculdade 
de Estudos Sociais, em Minas Gerais. Era uma faculdade que a gente ia de 
quinze em quinze dias, de final de semana, entendeu? Aí, meio também que 
empurrada pela minha mãe.  Ela começou a fazer e ela falou “Você vai fazer 
junto comigo!”. Aí... Eu já tinha a grade do Ensino Médio, né?Aí eu não me 
achei nesse curso, desisti, fiquei um semestre. Desisti. Não quis mais, não 
quis mais, mesmo minha mãe batendo de frente comigo, “Não, não quero, 
não quero!” Mas minha mãe se formou, era em Machado, sul de Minas. 
Joga na minha cara até hoje que eu não me formei: “Se você tivesse se 
formado naquela época, hoje você era professora de história!”. Mas enfim, 
não quis fazer. No ano seguinte, fiquei numa de só trabalhar em escolinha 
pequena, tudo, ganhar mal pra caramba, nossa, um horror! Até lavava 
banheiro em escola particular, era tipo escravidão, nossa! Escolinha de 
bairro é escravidão. Contratam professora para ser também faxineira, 
cozinheira, o que der. Em noventa e quatro eu fui, fiz Letras, um ano de 
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Letras com ênfase em Tradução e Intérprete, olha eu! E aí fiquei grávida da 
Mel, tive que largar a faculdade, no... tive que largar a faculdade no final do 
ano, consegui concluir o ano, mas, assim, não tranquei nada, porque 
naquela época eu ia depender muito dos meus pais, porque eu nem cheguei 
a casar. Porque o Cláudio não tinha condição de casar, ganhava muito mal e 
na época nem emprego eu tinha. Meu pai estava pagando faculdade pra 
mim, bancando meu bebê, bancando tudo então, eu, por uma questão assim, 
até de princípios, eu quis deixar, pra não ser tão pesada pros meus pais, né? 
Não, não. Em noventa e três deixei de trabalhar também. Pedi demissão, aí 
tava só fazendo faculdade, não fazia mais nada da vida. E aí meus pais 
bancavam tudo, né? Naquela época meu pai e minha mãe trabalhavam, mas 
meu pai pagava a faculdade de Direito pra minha irmã mais nova, e de 
Letras pra mim. E, aconteceu de aparecer um bebê no meio do caminho. E 
como eu sempre fui muito assim, nunca quis ser pesada pra ninguém, eu 
sempre procurei fazer minhas coisas muito independente, financeiramente 
dizendo. Enquanto não trabalhava, eu vendia um monte de coisa, pra ter 
uma graninha minha, pra não ficar pedindo dinheiro pra eles toda hora. 
Então, que eu fiz? Um modo de não sobrecarregá-los foi abandonando a 
faculdade. Eu não pensava em casar, eu tava no primeiro ano de faculdade. 
Eu tinha uma vida muito boa, ave maria, não fazia nada, só estudava, ia pras 
baladinhas, tudo, não pensava em engravidar, não pensava em casar. 
Aconteceu assim, burramente falando, por um acidente...(Ruth, 36 anos, 
negra) 

 
 

Ruth só retornou à faculdade quando a Lei de Diretrizes e Bases fixou, em dez anos 

(1997-2007), o tempo máximo de adequação das professoras em efetivo exercício à 

legislação, que tornava obrigatória a formação em Nível Superior, para o exercício do 

Magistério na Educação Infantil e nas Séries Iniciais.   

Beatriz começou o Magistério sem saber se era realmente o que queria, visto que teve 

de optar entre a vaga no Ensino Médio e o sonho de jogar futebol. As vagas eram muito 

disputadas no período diurno – seu irmão havia repetido alguns anos e não conseguiu vaga 

para estudar, tendo que trabalhar para pagar supletivo – e ficar sem estudar era algo que ela 

não queria, apesar de também querer muito continuar jogando futebol. Ao passar na prova de 

admissão, começou a fazer as aulas do curso de Magistério ainda sem saber que aquele curso 

a levaria para a sala de aula. Ao receber a visita do coordenador de curso, Beatriz ouve o 

comunicado: 

 

Aí estou eu lá, o dia inteiro, das sete as cinco, e pra mim, aula normal, 
Literatura, Matemática, Química, Física. Aí vem o coordenador do curso. 
Veio explicar: “Vocês vão fazer Magistério, vocês vão ser professoras...”, aí 
me bateu um pânico, né? “Como que eu vou ser professora, como é que eu 
vou pra sala de aula?!”, porque até então, eu era muito tímida, eu não falava 
em público! Aquelas aulas de leitura, para ler em voz alta, eu tinha que ler 
com o livro na cara, pra ninguém ver a cor que eu tava! Pra jogar futebol, a 
gente já tinha o time feito, o nosso bloco já tava ali, o time feito, então você 
desafiava o nosso time, tinha o capitão que ia lá conversar, e a gente só 
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jogava. No último campeonato que a gente ganhou o interescolas, a gente 
foi pra quadra, estavam três, quatro escolas assistindo a gente, porque a 
gente era o time feminino sensação, a gente tava ganhando de todo mundo! 
[As pessoas falavam] “Tá ganhando tudo! “Que time é esse?”. E iam as 
escolas todas, quando a gente entrava em quadra, tava tudo cheio pra ver a 
gente. E era uma coisa que não envergonhava. Me envergonhava mais a 
professora falar “Beatriz, lê um pedacinho aí do texto!”. Eu não se,i se era o 
amparo por estar em grupo ou se era a satisfação por estar fazendo uma 
coisa tão prazerosa, que o que os outros estivessem vendo, fazendo, falando, 
pouco importava. Eu gostava muito. Muito, muito. [ênfase] Muito bom. E 
eu larguei tudo isso pra ir pro CEFAM, um lugar que eu nem sabia o que é 
que acontecia, mas tava ali agradecida, porque tinha uma vaga pra mim. Aí 
o coordenador do curso foi falar. E minha preocupação foi: “Eu vou ser 
obrigada a dar aula? E eu tenho jeito pra fazer isso? Habilidade pra isso? 
Que é que eu vou fazer?”. Aí ficamos lá o primeiro ano, segundo ano, 
fizemos muitas amizades, que CEFAM é continuação de casa, né? A gente 
fica das sete as cinco, almoçava lá, chegava em casa seis e meia, então no 
outro dia, sete da manhã, já tinha que estar  lá no CEFAM de novo... Assim, 
primeiro ano a gente ficou normal, encaramos, porque eram as disciplinas 
normais de primeiro ano, carga horária diferenciada, porque a gente não ia... 
o pessoal fazia colegial em três anos. A gente ia ter que fazer, literalmente, 
três anos em um ano e meio. Porque daí a partir do segundo ano, a gente ia 
ter que começar a ter as disciplinas específicas. Primeiro ano foi normal, 
segundo ano foi tranquilo, aí no terceiro ano a gente começou com estágio. 
Aí a gente ia fazer o estágio, o nosso estágio de EMEI era livre. A gente 
escolhia uma EMEI, levava carta de apresentação, estagiava lá e tava tudo 
tranquilo. Depois a gente tinha o estágio supervisionado que era 
acompanhado pela professora de estágio, e a nossa sala ia pra uma escola e 
se dividiam nas salas, tudo. Aí quando eu comecei a fazer estágio eu vim 
fazer aqui na EMEI Mestre Bimba. E assim, as professoras me receberam, a 
criançada me abraçava, era uma alegria assim, que eu fiquei encantada! O 
estágio mudou a minha realidade. E daí a partir do momento que eu 
comecei a fazer o estágio eu pensei “Não, eu quero ser professora e 
professora de EMEI!”. A criançada vinha me abraçava, vinha dizer que eu 
era bonita, nunca recebi tanto elogio de uma vez só! Me abraçavam, me 
beijavam, me diziam que eu era bonita, me mandavam flores, desenho... 
(Beatriz, 31 anos, parda) 

  

Antonieta não fez Magistério. Cursou o Ensino Médio, e começou a trabalhar como 

auxiliar de escritório. Como no fim do relato anterior, uma irmã católica, que dirigia um CEI 

conveniado com a Prefeitura a convidou para trabalhar lá, pois na época a formação exigida 

para professoras de CEI era apenas o Ensino Médio completo. Ela relembra:  

 

Eu comecei a trabalhar lá em 2002, em abril de 2002. Eu já tinha acabado o 
Ensino Médio. Aí o que acontece? Eu fui trabalhar lá. Quando eu fui 
trabalhar lá, nunca tinha trabalhado com criança. Eu cuidava de criança em 
casa! Não sabia nada. Só que eu peguei também rapidinho. Aprendi 
rapidinho, aí “Nossa, muito bom! Você se sai bem, já sabe fazer 
planejamento, já sabe fazer não sei o quê, já sabe conduzir uma roda de 
história...”. Sem ter feito Magistério! Só que as meninas quando a gente 
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entrava lá, elas ensinavam bem, também ninguém tinha formação na 
verdade, né? Não exigia formação. No ano de 2002 começou a obrigação de 
estudar. Mesmo quem era da conveniada, tinha que ter Magistério ou 
Pedagogia. Aí no final de 2002 eu prestei o vestibular pra uma faculdade 
tabajara, eu prestei pro Picasso, diz que eu passei, né? [risos] (Antonieta, 
29 anos, parda) 

 

  A denominação “faculdade tabajara” parece indicar que Antonieta acredita que a 

faculdade que fez não foi das melhores, visto que esta é uma expressão que se tornou bastante 

utilizada por conta de um quadro num programa humorístico da TV’ brasileira da primeira 

década do século vinte e um, que cunhava tudo que fosse considerado plágio, de qualidade 

inferior ou procedência duvidosa, como sendo um produto das “Organizações Tabajara”; 

outro dado importante que apareceu em todas as outras entrevistas foram as afirmações das 

demais professoras que fizeram Magistério, e depois realizaram seus estudos em 

universidades particulares, concordando que o curso de Magistério que fizeram foi, em todos 

os sentidos, melhor que o curso de Pedagogia. Também professora Candolina, estudante de 

História do último ano de graduação da Universidade de São Paulo, diz ter aprendido muito 

durante o curso de Magistério feito em Alagoinhas.  

Levanto aqui algumas questões: as professoras que tiveram a oportunidade de cursar 

o Magistério pelo CEFAM contaram com uma formação voltada para Educação Infantil 

(CAVALCANTE, 1994). Os cursos de Pedagogia existentes em suas épocas não enfocavam a 

Educação Infantil, e tornavam-se distantes da realidade das professoras envolvidas na 

pesquisa. Segundo Neuza, “a faculdade, ela resolve resgatar todos aqueles homens, Piaget, o 

Wallon, o Pestalozzi... [...] Menina, você fica nisso aí, você faz seminário sobre os homens, e 

os homens lá, e os homens são importante e os homens ‘bi-bi-bi’ e acabou...”.  

Mas, de algum modo, por ter em seu princípio a indicação de ser um curso reflexivo, 

a graduação em Pedagogia não tem a função de dar respostas prontas ou de elaborar manuais 

para que as professoras sigam em sala de aula; o estimulo ao debate e à construção do 

conhecimento, é algo que deve ser realizado no curso e observado pelas professoras como um 

modo de condução dos trabalhos pedagógicos; talvez esse fosse um dos motivos que fizessem 

as professoras não se sentirem efetivamente envolvidas pelo curso, já que a ideia primeira é 

que, em Educação Infantil, o que há é apenas trabalho manual, sem tanta reflexão ou debate. 

Mas, não descarto que, um dos motivos do não-envolvimento com estes cursos de Pedagogia 

das universidades particulares de pequeno porte seja porque eles sejam “tabajaras”, como 

apelidou professora Antonieta.  

Relembrando as práticas de famílias negras no tempo da escravização e logo após a 
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abolição, que, quando podiam, pagavam escolas particulares “de preços módicos”, para que 

seus/suas filhos/as tivessem acesso à educação escolar, percebo que, ainda hoje, as escolas 

particulares de pequeno e médio porte abrigam grupos das camadas pobres da sociedade que, 

eventualmente, não podem dedicar-se a um curso de tempo integral numa universidade 

pública, seja porque trabalham ou porque desempenham outros papéis na família, como o 

cuidado com as crianças ou os/as idosos/as. Os cursos destas faculdades particulares tem 

maior oferta no período noturno, sendo mais caros nestes horários, reinventando práticas do 

começo do século vinte, que possuía uma legislação que reservava às negras e negros, vagas 

neste mesmo período113.   

Outro dado que coaduna com estas práticas é a Resolução nº. 03, datada de 15 de 

junho de 2010, que fixou em quinze anos a idade mínima para o ingresso no Ensino 

Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 18 anos a idade mínima para o 

ingresso no Ensino Médio. A LDB nº. 9394/96 não fixava um limite, para a entrada dos 

jovens neste nível de ensino, o que em certo modo não melhorava a situação atual, visto que 

era possível encontrar jovens de 15-18 anos cursando o EJA por todo o país. Não é preciso 

análises profundas para perceber quem serão atingidos por essa política educacional que 

empurra o jovem para o mercado de trabalho não-qualificado, quando facilita o acesso à 

escola, cada vez mais cedo, no período noturno.  

Esta prática já havia se efetivado em grande parte das cidades brasileiras, visto que a 

LDB n°. 9394/96 determinava que a idade de realização dos exames supletivos, para a 

conclusão do Ensino Fundamental e Médio, eram, respectivamente, 15 e 18 anos. Esta 

legislação veio corroborar uma prática que deveria ser combatida, como bem demonstram as 

instâncias de discussões sobre a implementação da resolução, onde grupos da sociedade civil 

defendiam a entrada destes jovens na EJA apenas com 18 anos, em conformidade com o ECA, 

que define, como jovem, pessoas a partir dos 18 anos de idade.     

No próximo subitem, apresentaremos as falas que discorrem sobre a visão que tem as 

professoras sobre seu trabalho com as turmas de Educação Infantil.  

 

 

 

 

                                                
113 Cf. BARROS, Surya. Discutindo a escolarização da população negra em São Paulo entre o final do 
século XIX e início do século XX. In: História da Educação do Negro e outras histórias. ROMÃO, Jeruse. 
Brasília, MEC/ SECAD, 2006, ps. 79-92.  
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3.1 Nem ama-de-leite, nem ‘mãe preta’: o trabalho em Educação Infantil e a constituição 

da professora negra.  

  

 

 

Em 2000, Eliane Cavalleiro publicou um livro bastante comentado à época e ainda 

muito lido atualmente, intitulado Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito 

e discriminação na educação infantil, fruto de sua dissertação de mestrado, defendida na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em 1998. Professora Candolina, em 

sua entrevista, relata que, antes mesmo de ingressar na Educação Infantil, já conhecia o livro:  

 

Foi um dos livros que eu li antes de entrar na faculdade, assim, logo no 
começo do cursinho, ele apareceu lá na escola e eu li assim, e foi um livro 
que me marcou bastante, até pra perceber mesmo, coisas que eu presenciava 
na sala de aula e eu não percebia como uma discriminação. (Candolina, 40 
anos, negra) 

 

Em seu lançamento, jornais e revistas divulgaram a pesquisa, por perceberem que o 

trabalho trazia um tema delicado e sério, além de pioneiro. Cavalleiro discorria como as 

crianças, negras e não-negras, eram tratadas na escola e, como estavam aprendendo a 

relacionar-se racialmente, através da reprodução de comportamentos e falas dos adultos que 

as cercavam. Sueli Carneiro, que esteve presente ao lançamento do livro, publicou no jornal 

Correio Brasiliense: 

 

Houve certa tensão entre a autora e algumas professoras presentes, mas 
também muito interesse dos jovens na apresentação do trabalho [...] a tensão 
da exposição de Eliane, educadora negra que ousou escarafunchar o espaço 
sacrossanto da educação infantil, com várias outras educadoras certamente 
se deve ao fato de que a pesquisa apresenta dados irrefutáveis sobre a 
crueldade com que seres humanos tão pequeninos são tratados. Outro motivo 
é que a maioria das professoras (o universo era de mulheres) parece perceber 
a existência do preconceito racial na sociedade; entretanto, 
contraditoriamente, nega que ele esteja presente dentro da escola, como se 
no tecido social doente a escola representasse uma célula sã. (CARNEIRO, 
2011, p. 74-75) 

  

 

A pesquisa trouxe à baila a discussão de como o racismo é construído e transmitido 

em nossa sociedade, com o consentimento das instituições escolares. Há um sem-número de 

exemplos em todo o livro que ilustram estas práticas, e, em artigo no mesmo ano de 
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publicação do livro, Cavalleiro relata: 

 

Também no parque observei diversas situações de tratamento irônico em 
relação às crianças negras. Certa feita, estava muito próxima das duas 
professoras e de diversas crianças. Perguntei para uma professora sobre dois 
irmãos gêmeos. “Os meninos gêmeos são seus alunos?”. A professora 
respondeu: ‘Ah, os filhotes de São Benedito?”. Perguntei-lhe: “Porque 
filhotes de São Benedito?”. Ela respondeu: “Dois negrinhos assim, desse 
tamanho?”. Depois de ter falado desse modo, ela procurou disfarçar o seu 
comentário e terminou falando mal do comportamento dos gêmeos. Mas em 
sua entrevista, a professora fez uma referencia semelhante. Ela disse que 
chamava dois de seus alunos negros de: “(...) filhote de São Benedito, 
porque eles eram o cão em forma de gente. “Eles atormentaram o ano 
inteiro” (CAVALLEIRO, 2000, p. 212).   

 

Há também diversos relatos de crianças, pois a pesquisadora passou alguns meses do 

ano letivo visitando a EMEI escolhida (região central de São Paulo), e teve um contato 

bastante aproximado com estas:  

 

No parque, aproximo-me de um grupo que brinca. De repente, inicia-se um 
tumulto. Shirley (negra) chega perto de Fábio (branco), o xinga de “besta” e 
ele revida. Letícia (branca) passa a participar da discussão, com vários 
xingamentos. Letícia e Catarina (negra) até então brincando juntas, 
principiam a se xingar também. Catarina diz à Letícia: “Fedorenta!”, e esta 
responde: “Fedorenta é você!”. Catarina, então, diz: “É você, tá!”. Letícia 
responde: “Eu não; eu sou branca, você que é preta!”. Catarina fica 
paralisada e não diz mais nada. Até então virada de frente para Letícia, dá-
lhe as costas e começa a xingar Fábio. Catarina segundos depois desfere-lhe 
um golpe na cabeça. O menino chora. A professora, percebendo a confusão, 
se aproxima do grupo e adverte a menina Catarina, que mais uma vez ouve 
tudo calada. (2003, p. 53) 

 

Cavalleiro faz uma reflexão:  

 

Silêncio, seguido de reação violenta. O que se pode ver naquele parque 
infantil é nada mais que uma pequena reprodução da própria história do 
negro em nosso país. Impotente diante da pressão racista, ele parte para a 
violência e, consequentemente, é penalizado. Isso transforma-se em estigma 
(p. 53).    
 

 

A meu ver, estas constatações – a de que crianças pequenas reproduzem o racismo 

tão logo percebem que a sociedade opera a partir da classificação, hierarquização e 

estigmatização dos grupos sociais nela presentes – são a centralidade deste trabalho, muito 

embora algumas pessoas creditem valor apenas às constatações de que, as professoras e a 
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instituição escolar, são veículos que cooperam para a manutenção do racismo, do preconceito 

e da discriminação. Para além de concordar com estas análises, acredito que, o passo seguinte 

a este trabalho, seja o de compreender os processos pelos quais as professoras – negras ou não 

– implicadas nestas escolas formaram-se e, por conseguinte, formam as crianças114. As 

perguntas então, deverão incluir questões como: Como se formaram professoras e como 

encaram as questões relacionadas aos temas descritos em sua vida cotidiana? Elas 

reconhecem seu pertencimento racial ou tem problemas para lidar com essa identificação?  

Elas tiveram acesso a uma educação para as relações raciais? Quem são as professoras que 

transmitem, através de gestos, falas, silêncios e sentidos, noções de superioridade da raça 

branca?   

As professoras, tanto aquelas presentes ao lançamento do livro, como relembra 

Carneiro (2011), como aquelas que participaram da pesquisa, não afirmam a inexistência o 

racismo, mas, por conta de uma educação que não privilegiou o debate sobre os temas, esta 

afirmação encontra justificativas apoiadas, ainda, na ideia de racismo como um “problema do 

negro”, o que, em certo sentido, não diminui os efeitos do mesmo no convívio racial. Esta 

visão acaba por perpetuar as práticas discriminatórias em sociedade, e a escola é um dos 

espaços mais propícios para a propagação destas práticas, visto que ali se encontram todos os 

dias, meninos e meninas de grupos raciais diferentes, mas com professoras, muitas vezes, 

orientadas para uma prática que não enxerga as diferenças.  

Devemos ler com cuidado estas análises, que põe parte da “culpa” nas professoras, 

pelo modo como agem com as crianças em suas turmas, à medida que, reduzindo nossa 

compreensão dos fenômenos sociais, retira nossa chance de enxergar, de maneira mais 

complexa, o modo como todas estas relações estão implicadas. Essa extensa rede de relações 

é vivenciada por toda a comunidade e a escola, vista a partir de análises objetivadas, vira um 

palco para as questões “aparecerem” ou “tomarem corpo”. Precisamos compreender que, a 

escola, não é o lugar onde poderemos encontrar todas as soluções ou onde encontraremos 

todas as respostas sobre como podemos mudar ou transformar a sociedade.  

Vale a pena relembrar que, as professoras também são pessoas, influenciadas por 

maneiras muito semelhantes àquelas que suas crianças – e tantas outras – são influenciadas, 

com relação a estes temas. O que pode colaborar para uma mudança de atitudes e orientação 

pedagógica, insisto, é a formação voltada para uma educação das relações raciais 

(GONÇALVES E SILVA & GOMES, 2006; SILVÉRIO, 2006), uma pedagogia da diferença 

                                                
114 Na pesquisa de Cavalleiro, excetuando-se uma professora, todas as outras, bem como a coordenação e direção 
da escola estudada se declararam brancas. A auxiliar de limpeza descrita na pesquisa é negra (2003, p. 43). 
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(ROCHA, 2009).  

Os estereótipos, citados no subtítulo deste trabalho, remetem a representações do 

feminino negro que se encontram também presentes nos espaços onde estas mulheres 

trabalham. Construídos a partir de uma lógica escravizante e dominadora, a “ama-de-leite” e a 

“mãe preta” são constituições que enxergam as mulheres negras apenas através de seus 

corpos: é através dele que, a mãe preta, acolhe a todos/as que não são seus/suas filhos/as, sem 

distinção. É através do corpo também que, a ama-de-leite, sacia a fome de outras crianças a 

quem não gerou, cuidando, fortalecendo. Há, ainda, registros de que muitas mulheres negras 

tiveram seus filhos/as mortos/as ou separados/as de si para garantir o leite para os/as filhos/as 

de outros (GIACOMINI, 1988).  

A mulher negra escravizada, servia assim, não somente para satisfazer sexualmente 

os escravocratas e outros homens da elite branca, como também amamentar os/as filhos/as 

destes. Geradas por mulheres brancas, estas crianças, muitas vezes, passavam a maior parte do 

tempo com suas amas, com quem possuíam uma relação muito intensa e estreita115. Gilberto 

Freyre (1954) contribui para o reforço deste estereótipo, relatando sobre o modo como estas 

amas-de-leite preenchiam o imaginário branco das elites do começo do século vinte: 

 

Já houve quem insinuasse a possibilidade de se desenvolver, das relações 
íntimas da criança branca com a ama-de-leite negra, muito do pendor sexual 
que se nota pelas mulheres de cor, por parte do filho-família, nos países 
escravocratas. A importância psíquica do ato de mamar, dos seus efeitos 
sobre a criança, é, na verdade, considerada enorme pelos psicólogos 
modernos; e talvez tenha alguma razão Calhoun para supor de grande 
significação esses efeitos no caso de brancos criados por amas negras (p. 
489-490). 

 

A artista plástica e doutora Rosana Paulino (2011), em sua tese intitulada Imagens de 

Sombras, utiliza-se da imagem das amas-de-leite para a construção de uma linha do tempo 

para as mulheres negras na sociedade brasileira. Em sua abordagem temporal, as amas-de-

leite representariam o vínculo com o Passado116. Em seu trabalho artístico Amas (figura 04), 

                                                
115 Se entendermos o cuidado como uma ação vinculada a uma educação, é possível argumentar que estas 

mulheres se tornaram as primeiras educadoras das crianças brancas de quem cuidavam, mesmo que esta não 

fosse, diretamente, a atividade para a qual eram destinadas (Consultar: OLIVEIRA, Arlete dos Santos. Mulheres 

negras e educadoras: de amas-de-leite a professoras. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009) 

 
116 Para as representações de Presente, Rosana trabalha com ideias de desconstrução dos papéis sociais das 
mulheres negras e em Futuro, com imagens de mulheres negras estudantes ou líderes sociais e culturais. 



                                                                                                                                                                                                                      
197  
  

ela converte em gravuras algumas fotografias de amas-de-leite, bastante vistas em livros de 

história do Brasil, costuradas e alinhavadas em panos e fios117, produzindo instalações que 

nos fazem refletir sobre a condição destas mulheres neste período, e suas representações do 

presente e do futuro.  

 

 
Figura 04 – Instalação Amas, de Rosana Paulino. Reprodução Internet118.  

 

Estas mesmas imagens são comentadas em artigo intitulado Amas-de-leite e suas 

representações visuais: símbolos socioculturais e narrativos da vida privada do Nordeste 

patriarcal-escravocrata na imagem fotográfica, que oferece muitas informações sobre as 

relações tidas entre estas mulheres e as famílias a quem serviam. Georgia Quintas (2009), ao 

analisar as fotos, afirma: 

 

O que mais impressiona nestes retratos é o fato de que com eles é sugerida 
uma proximidade afetiva mútua, entre as escravas e as crianças. Cabe 
destacar que, nos retratos em que aparecem as verdadeiras mães brancas, é 
patente a ausência de demonstração de carinho. As mães se mantêm alheias 
aos filhos, se verifica um espaço vazio entre os retratados. A distância 
estabelece um estatuto simbólico de respeito e hierarquia (p. 3). 

 

                                                
117 Segundo Paulino, utilizar tecidos e linhas em suas instalações, tem relação com sua história pessoal – mulher 
negra que tomou gosto pela costura, por ver desde criança a mãe bordando – e com o tema escolhido, visto que 
este universo é de domínio quase exclusivo das mulheres. 
118 http://omenelicksegundoato.blogspot.com/2010/05/mulher-negra-e-artista-estetica-critica.html. Acesso em: 
26.fev.2012. 



                                                                                                                                                                                                                      
198  
  

 Quintas analisa, minuciosamente, como alguns aspectos vistos por outras pesquisas 

como uma conquista da população negra – a relação de proximidade com as famílias brancas, 

o destaque nas fotos, a preocupação com a estética da ama-de-leite – eram, na verdade, 

confirmações de como a escravização atingia, também, as esferas subjetivas das relações 

humanas. Segundo ela: 

 

Ao exibir este grupo feminino como uma categoria fotográfica, foi 
centralizada a figura do negro como temática, fazendo-o protagonista da 
cena. Não obstante, e embora possa parecer uma conquista, é somente a 
confirmação de uma condição social baseada nos pressupostos da 
escravidão, onde se instituía a negação da liberdade e do livre arbítrio. 
Nesse ponto, especialmente para as amas–de–leite, a vida, além da 
sufocante submissão, deixava de ser sua para ser dos outros e a serviço 
deles; e de negação para seus próprios filhos e de abnegação para os filhos 
dos senhores (p. 24). 

 

O aleitamento infantil, realizado pela mulher escravizada, começou a ser questionado 

pelo discurso higienista, propagado pela medicina do século dezenove. A ideia de que as 

mulheres negras teriam o “leite mais forte”, foi sendo vencida pelo discurso de que, junto com 

este leite, toda a sorte de feitiços e mandingas poderia trazer efeitos desconhecidos sobre a 

criança branca.  Em estudo sobre as amas-de-leite na cidade do Rio de Janeiro, Luiz Martins 

aponta: 

 
As famílias abastadas do Rio de Janeiro no século XIX faziam amplo uso 
dos serviços de amas escravas no aleitamento de seus filhos. Porém, a 
classe médica oitocentista passou a contestar a eficiência na manutenção da 
integridade física e moral dos recém-nascidos amamentados pelas escravas. 
De cooperadora nas atividades domésticas, a presença da ama-de-leite 
passava, assim, a ser vista como um elemento invasor e perturbador da 
ordem proposta (p.14). 

   
 

Martins traz, em sua dissertação de mestrado, um sem-número de anúncios de 

jornais da época no Rio de Janeiro, que solicitavam ou alugavam os serviços de mulheres 

preferencialmente vindas do interior119. O autor afirma ainda que, nesta época o poder político 

da medicina vai se preocupar, entre outras coisas, em “lançar dúvidas quanto ao caráter e à 

saúde da mulher negra” (p. 16). 

   

                                                
119 Segundo Martins (2006) imaginava-se que a “preta da roça”, “chegada a pouco da roça” ou de “profissão da 
roça”, eram mais saudáveis e de “leite forte” do que aquelas que viviam em meio urbano (p. 46) 
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As explicações de boa parcela da classe médica imperial para a propagação 
da febre amarela eram em grande parte dirigidas à presença dos africanos 
no país. Partindo desta premissa, o pensamento médico no terceiro quartel 
do século XIX direcionou as mais duras críticas à interferência que os 
indivíduos de origem africana produziriam na sociedade. Quando se 
posicionavam acerca das questões do aleitamento, estes ilustrados, apesar 
de condenarem o chamado aleitamento mercenário como um todo, 
ressaltavam os malefícios que o exercício da prática poderia incutir caso a 
ama-de-leite escolhida fosse de origem africana. Durante as décadas de 50 e 
60 do século XIX, a elite ilustrada do Rio de Janeiro parecia mesmo estar 
preocupada com a penetração da gama de africanos nos lares do Império (p. 
145). 
 

Apesar de, segundo o autor, a elite brasileira não ter conseguido totalmente extinguir 

a prática de aleitamento infantil da sociedade no século dezenove, percebemos que, esta 

atitude tem, novamente, relação com o desejo de civilizar-se à moda europeia120.  Segundo 

ele:  

 

As informações levantadas a partir dos anúncios de oferta/procura abrem 
espaço para que se possa afirma que a prática do aleitamento mercenário, 
mesmo com o empenho pontual da classe médica, pouco foi alterada no 
decorrer do século XIX. O insucesso na implementação das agências de 
controle das amas parece corroborar esta afirmativa, já que os agentes da 
medicina oficial, mesmo no século XX, ainda concentravam esforços para a 
criação de um sistema de monitoramento eficaz destas nutrizes. Após a 
abolição da escravatura e condizente com as teorias raciais do final do 
século, era a multidão de mulheres negras livres a razão de tamanha 
preocupação (grifo, meu, p. 157). 
 

Como exemplo de “mãe preta”, citamos a figura de Tia Anastácia, personagem de 

uma série de livros infantis de Monteiro Lobato121, inspirada na cozinheira de sua família, por 

quem ele também foi “criado” em sua infância. Há um curto documentário intitulado Babás, 

de Consuelo Lins, que, se visto a contrapelo, pode servir como um bom registro do modo 

como as relações escravistas ainda encontram eco em nossa sociedade, a partir da assunção, 

por muitas empregadas domésticas, da figura da mãe preta, muitas vezes para garantir o 

emprego ou, por passarem bastante tempo com as crianças da casa onde trabalham, por vezes 

mais que as próprias mães brancas – estas vistas como feministas e emancipadas por 

trabalharem fora e terem uma carreira profissional – estabelecerem um vínculo afetivo, 

                                                
120 Estudos recentes tratam da figura da ama-de-leite no período colonial. Cf. MARTINS, Bárbara Canedo Ruiz. 
Amas-de-leite e seu universo de papéis e representações (Rio de Janeiro, 1830-1890). Monografia – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004; MORAES, Mirtes de. Tramas de um Destino: 
Maternidade e Aleitamento, São Paulo (1899-1930), Tese (Doutorado). Mestrado em História Social. São 
Paulo: Pontifícia Universidade Católica, PUC/SP, 2005.  
121 Cf. LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 2005; LOBATO, Monteiro. O 
Picapau Amarelo. São Paulo: Brasiliense, 2004.  



                                                                                                                                                                                                                      
200  
  

traduzido como uma inclinação “natural” para a maternidade.  

Analisando a produção cultural brasileira e suas representações, vemos como as 

imagens da mulher negra aparecem em espaços como a televisão, o cinema e o teatro, espaços 

estes influenciados por uma indústria cultural europeia e também americana. Em seu livro A 

Negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira, Joel Zito Araújo (2004), ao falar sobre 

os estereótipos básicos do cinema industrial, construídos pela televisão e cinema americanos 

para negros/as, lembra-nos da mammie – a mãe preta americana –, personagem encarnada por 

“uma atriz grande e gorda, capaz de caracterizar uma negra ao mesmo tempo orgulhosa, 

dominadora, de vontade forte, irritável, mas intensa em sua maternalidade” (p. 50). Talvez, 

uma das mais famosas mammies que conheçamos no Brasil, seja a personagem Mammy, da 

atriz Hattie McDaniel, em ...E o vento levou, mas Araújo comenta que este personagem já 

existia nos Estados Unidos, desde 1914. Ele relembra ainda que, no Brasil, esta figura 

também teve seu auge na década de sessenta, com o personagem Mamãe Dolores, encarnado 

pela atriz negra Isaura Bruno, na novela O Direito de Nascer.  

Mas, como ressalta Araújo no decorrer de seu livro, não apenas Isaura Bruno, mas 

muitas outras mulheres negras encarnaram o papel de mãe preta nas telas, sendo esta 

expressão122 ainda utilizada nos dias atuais para referir-se à mulher negra que cuida das 

crianças de famílias brancas, muitas vezes por mais de uma geração123. O filme Histórias 

Cruzadas (The Help), que tem como candidatas ao Oscar de melhor atriz 2012, a atriz negra 

Viola Davis e, como melhor atriz coadjuvante, a também atriz negra Octavia Spencer, retrata 

como se dá a relação entre a empregada negra e a criança branca, numa cidade do estado do 

Mississipi, sul dos Estados Unidos124. Segundo João Carlos Rodrigues apud Araújo (2004), a 

mãe preta seria “um arquétipo tipicamente oriundo da sociedade escravocrata brasileira, onde 

tantas vezes o filho branco do sinhô era amamentado por uma escrava negra” (p. 168). 

Estas duas visões sobre o feminino negro, imprimem à mulher negra, determinados 

                                                
122 Em nota sobre a cantora Claudia Leite, o jornal Correio da Bahia, de 22 de fevereiro de 2012 publicou: 
“Enquanto Claudinha cantava, as lágrimas rolavam no rosto de Lenídia Lima da Conceição, a quem Claudia 
chama carinhosamente de ‘minha mãe preta’. Ela foi babá de Claudinha.” (p. 31). 
123 Algumas amas-de-leite retratadas no artigo já citado de Georgia Quintas também acompanharam as famílias 
escravocratas por gerações. Como exemplo, Quintas mostra fotografias da ama-de-leite Mônica ao lado filhos de 
idades diferentes entre si, utilizando, no texto, a expressão mãe negra, para identificar esta mulher, visto que 
além de amamentá-los, também os criou.  
124 Apesar da indicação e de sua participação como atriz coadjuvante, o nome de Octavia Spencer só aparece nos 
créditos do filme após os nomes de cinco outras estrelas, o que confirma uma prática bastante comum em 
produções de Hollywood e mesmo no Brasil (Cf. entrevista de Ruth de Souza a Sandra Almada no livro Damas 
Negras: sucesso, lutas, discriminação). Setenta e três anos depois de Hattie McDaniel, Octavia Spencer recebeu 
o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no dia 26 de fevereiro de 2012, por sua atuação em Histórias Cruzadas. 
Seu personagem é uma empregada doméstica cônscia de sua situação social e racial diferente do personagem de 
Viola Davis, que representa uma mammie neste filme. 
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modos de atuação em sociedade, definindo até mesmo de que maneiras podem, ou não, 

elaborar certos sentidos ou sentimentos, com relação às pessoas que as cercam e com quem 

estabelecem relações de proximidade. Essas visões também alcançam as mulheres negras 

professoras de Educação Infantil.  

A exigência do Magistério para adentrar as escolas de Educação Infantil, desde a 

criação destas na cidade de São Paulo, em 1935, como já salientamos no primeiro capítulo 

deste trabalho, fazem com que as profissionais que aí atuam se vejam – e sejam vistas – de 

modo diferente que aquelas que trabalham em CEIs, visto que nestes a solicitação primeira 

era apenas o diploma do Ensino Fundamental125, ou seja, numa escala de classificação, estas 

seriam menos profissionais que aquelas. Ainda assim, por lidar com aspectos relacionados ao 

cuidado e ao corpo das crianças, as professoras de EMEI ainda são vistas como profissionais 

menos qualificadas que professoras de Ensino Médio. Este lugar, assim, ainda encontra 

relação com os estereótipos identificados.  

Apesar disto, as afirmações contidas nas entrevistas dão-nos margem a pensar outros 

modos de representação deste feminino negro que, se por muito tempo foi enclausurado 

nestes estereótipos construídos por parte de uma intelligentsia branca, para justificar atitudes 

de dominação e opressão das mulheres negras, foram e são ressiginificados, todo o tempo, por 

este grupo, refazendo assim os caminhos, sem perder características que julgam importantes, 

na constituição da relação com a criança.  

 Passaremos então às falas das professoras com relação ao trabalho pedagógico em 

Educação Infantil, tentando articular de que modo estas mulheres se veem e são vistas como 

profissionais de educação. Candolina, professora kekere, relata como foi sua experiência, 

após concluir a graduação, pois havia passado para o cargo de professora de História, também 

para a rede municipal: 

 

Foi uma experiência curta, de cinco meses só, como professora de História 
de Fundamental II... Eu estava no Estado, dando aula de primeira a quarta e 
na EMEI. No final do ano passado eu terminei a faculdade, antes de terminar 
a faculdade, eu prestei o concurso, passei e em abril eu fui chamada, eu 
exonerei o Estado e eu fui fazer minha experiência de Fundamental II, de 
História. E eu tenho essa preocupação, de querer conhecer mesmo o aluno 
e... saber, o que é que faz ele se comportar ou não, se comportar de 
determinada maneira, de determinada forma. E quando eu cheguei, no 
Fundamental, que eu tinha mais ou menos uns duzentos alunos, eu nem 

                                                
125 No último concurso para ingresso da rede municipal de São Paulo (2010), a exigência para assunção do cargo 
em turmas (crianças de 04 meses a 02 anos e 11 meses), pede como requisito mínimo o diploma do Magistério 
(Consultar: www.fcc.org.br). Há concursos que exigem o diploma em nível Superior, como foi o cargo do 
concurso de ingresso para a rede municipal de Salvador, também em 2010 (Consultar: www.cesgranrio.org.br) .  
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conseguia saber ao menos o nome de todos ao mesmo tempo, né, de... de 
encontrar, chegar na sala e não saber falar o nome, eu fiquei meio angustiada 
assim, também, e... e eu tinha uma expectativa que, de que eu poderia 
transmitir alguma coisa, mudar alguma coisa na escola, e quando eu cheguei 
lá, eu me deparei com uma realidade que não era a que eu tava esperando. As 
salas, os alunos, os próprios colegas, né, de tipo falar, “Ah, esses são, não 
tem jeito... Não me agradou, assim. Eu acho que eu me sinto um pouco 
culpada assim, de ter... saído, assim. Porque eu fiquei uma... na semana que 
eu exonerei, eu fiquei muito mal, quase entrei em depressão assim... Eu me 
senti assim porque, é... eu fiquei... quatro anos numa faculdade, e chegar lá 
e... na primeira dificuldade, não... eu tinha um, não ainda vou prestar, ainda! 
[risos] Eu vou prestar de novo o concurso, agora eu vou voltar de novo. É 
um desafio pra mim. O pessoal fala assim, a escola que eu peguei era um 
desafio. Porque era uma escola nova, que os professores eram novos, 
também, a diretora era nova, os alunos eram novos e tinha tido... não sei se 
pode falar isso... [risos] Não, é porque assim, como a escola inaugurou o ano 
passado, as escolas da região fizeram uma “limpa”, os alunos com maiores 
dificuldades... E colocaram todos naquela escola. Então, os alunos que 
estavam naquela escola, eram os alunos que foram rejeitados da região. 
Então era um desafio muito grande, sabe? Aí o que eu penso é “Será que 
numa outra escola, [que] tenha uma outra estrutura, que...” será que... [o 
trabalho com Educação Infantil não é] fácil não. [risos] Fácil não é, não, é 
um trabalho que te exige muito. O que eu acho, é fácil de lidar com eles é... 
Não, assim, quando você trabalha com a Educação Infantil é... carinho, o 
jeito que eles te acolhem, te recebem, né, é diferente do Fundamental.  Por 
exemplo, se eu tou com um problema e eu chego lá, eu esqueço daquilo. 
Porque nem dá nem tempo de você, é muito dinâmico, né, esse contato. O 
que eu acho fácil com eles é esse jogo de negociar... (Candolina, 40 anos, 
negra) 

  

Quando perguntei à Candolina se ela olhava para a sua sala de aula e via diferença 

entre as crianças, ela afirmou:  

 

Eu não vejo assim muita diferenciação, assim, eu olho para aquelas crianças, 
eu vejo crianças, eu não... No meu ver, são todos meus alunos e eu vou tratar 
todos iguais. Mas eu vou ficar atenta para algumas atitudes de uns com os 
outros. Mas pra mim, elas são todas crianças, né, cada uma com suas 
necessidades, tal, mas todas são crianças. (Candolina, 40 anos, negra) 

 

Apesar de afirmar não notar diferenças entre as crianças, ela diz perceber diferença 

entre o trabalho de uma professora branca e uma professora negra:  

 

Eu acho que... existe diferença até no trabalho. Eu percebo isso no trabalho 
de, quando a gente... não vou dizer que todas as professoras que são brancas 
elas excluem, mas assim, quando a gente vai trabalhar a questão negra, elas 
sempre colocam “Ah, porque não trabalhar a questão negra, não trabalhar a 
questão do branco? Ah, vocês mesmo estão se excluindo”. Eu já ouvi muito 
isso, né? Por você ser negra e você querer trabalhar a questão do negro, você 
está se excluindo, não tem aquela mesma visão que você, como mulher 
professora negra tem, do que é feito com as crianças negras, dentro do 
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espaço da escola. (Candolina, 40 anos, negra) 
 
 

Em outro momento da entrevista, quando relatou sobre sua experiência com um 

menino negro que tinha um irmão gêmeo na mesma escola em outra turma, Candolina 

demonstra que percebe que há diferença, no modo como as crianças recebem as atividades 

propostas por ela, uma professora que tem uma sensibilidade para tratar das questões raciais, e 

as demais professoras da escola:  

 

[...] Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Sempre que eu conto 
assim, gosto de falar das coisas legais que acontece, como eu lido com essas 
questões, inclusive, agora eu tenho uma criança negra linda lá na minha sala, 
é o Mateus, ele é gêmeo com o outro, e ele usa o cabelo todo 
encaracoladinho assim, e a gente fez um teatro com ele, da Menina Bonita 
do Laço de Fita, uma adaptação, que ele era o menino. Tirou a menina. Aí 
até hoje os meninos ficam falando com ele, e ele gosta! “O Menino Bonito 
do Cabelo Enroladinho”. E ele se sente! Aí o outro que não tem a mesma... 
porque são gêmeos... [O irmão está] em outra sala, não tem o mesmo 
trabalho. Não é realizado o mesmo trabalho. Então, dá pra perceber como 
um acaba se sobressaindo mais do que o outro. E ele se sente [risos]. 
(Candolina, 40 anos, negra) 

 

  A diferença aparece no discurso de Candolina, muito embora ela afirme, 

primeiramente, que as crianças sejam iguais. Essa igualdade afirmada parece ter relação com 

a sua preocupação de que, todas as crianças, usufruam o direito às mesmas oportunidades e 

direitos – “e eu vou tratar todos iguais” –, do que com a certeza de que elas sejam iguais 

subjetivamente, já que, nesta esfera, ela reconhece que crianças e adultos lidam com as 

experiências de modos diferentes, e é isso que os constitui enquanto pessoas.  Retomarei a 

esta discussão sobre diferença no último capítulo.   

Beatriz, professora kekere, lembra de quando, ainda no CEFAM, descobriu que estava 

se formando para atuar em escolas, e relata como seu interesse pela profissão mudou o modo 

como vê seu trabalho hoje: 

 

No terceiro ano a gente começou com estágio. Aí a gente ia fazer o estágio, o 
nosso estágio de EMEI era livre. A gente escolhia uma EMEI, levava carta 
de apresentação, estagiava lá e tava tudo tranquilo. Aí quando eu comecei a 
fazer estágio eu vim fazer aqui na EMEI Mestre Bimba. E assim, as 
professoras me receberam, a criançada me abraçava, era uma alegria assim, 
que eu fiquei encantada! O estágio mudou a minha realidade. E daí, a partir 
do momento que eu comecei a fazer o estágio, eu pensei: “Não, eu quero ser 
professora e professora de EMEI!”. A criançada vinha me abraçava, vinha 
dizer que eu era bonita, nunca recebi tanto elogio de uma vez só! Me 
abraçavam, me beijavam, me diziam que eu era bonita, me mandavam flores, 
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desenho... [...] Como eu sempre fui uma admiradora da escola, então eu 
pensei “Porque não continuar na escola, já que eu perdi a minha chance de 
ser jogadora de futebol [risos]?” E até então a gente nunca tinha ouvido falar 
de uma mulher jogadora que tivesse seguido uma carreira.  
Eu tenho uma facilidade de... da conquista do grupo. Eu tenho essa 
facilidade assim com eles. Por exemplo, nós estamos, iniciamos a aula 
segunda-feira, na terça eu já não tinha nenhum aluno chorando.  Minha 
maior dificuldade é de saber realmente, se o que eu estou fazendo, realmente 
é importante para eles. Porque como a gente não conhece a rotina deles, do 
dia-a-dia, que é complicado a gente conhecer assim, o histórico de trinta e 
cinco crianças de uma vez, então, de repente a gente pode estar assim, 
comentando, passando uma coisa pra criança, que seja desnecessária pra ela 
naquele momento. Tão irrelevante, e essa é minha maior dificuldade, porque 
eu não consigo interpretar esse olhar da criança. Esse olhar de saber, assim, 
que: “Olha, isso que eu tou apresentando para o grupo é interessante pra todo 
mundo, né?”. Eu tenho essa, acho que não seria uma dificuldade, seria até 
uma insegurança. 
Eu acho que a escola de hoje ela está, sim, longe das crianças. A escola que a 
gente tem hoje ela passa um papel de ser uma escola muito acolhedora, uma 
escola que tenta ver o social, só que, ao mesmo tempo que a gente procura 
ver o social, a gente não cria mecanismos para isso. Porque é interessante 
que eu vejo, essa criança, ela tenha muitas necessidades fora da escola, só 
que dentro da escola, eu ponho ela junto de outras trinta e cinco, na qual 
dificilmente eu consigo conversar com ela, tranquilamente. (Beatriz, 31 
anos, parda) 
 
 

Neuza, professora agba, fala de sua relação com a Educação Infantil:  
 

Eu acho assim, eu acho que a Educação Infantil é extremamente inovador[a], 
dentro da educação, eu acho que a coisa inovadora é a Educação Infantil, por 
que a Educação Infantil, eu sou suspeita também pra falar, a Educação 
Infantil, ela é um local onde a criança pode criar, onde nós queremos a 
criatividade dela entendeu? Então, nós queremos assim, desde um carrinho 
feito com sucata, que às vezes, hoje a gente, nem faz, às vezes a gente até 
peca, a gente fazia tanto, assim, numa sexta-feira, numa coisa assim, eu dava 
tanta sucata assim, pra eles e tal, eu acho que é [um] local inovador, por 
conta disso... o cara, você que tá na faculdade, o cara que tá sabendo,  lá em 
que canto do mundo, não sabe o que se passa em Educação Infantil. É um 
local assim, é assustador, são dois locais, tá? Educação Infantil e primeira 
série, porque é um local assim, muito atípico, muito, muito, próprio... muito, 
como que eu vou dizer? É um preâmbulo, sabe assim? O cara olha, ele pode 
ser assim um grande físico, um grande matemático, conseguir passar tudo 
aquilo pro aluno lá, não sei aonde. Você fala: “Tá bom, meu filho, então 
agora vai entrar na primeira série, [Ele:] “Pelo amor de deus! ‘Cê tá doido! 
Quê, tá falando sério? ‘Cê tá louco? Mas você percebe que o cara não tá te 
esnobando, ele não tá! É que aquilo mexe com tudo que é dele, todas as 
estruturas, o que é uma primeira série não é brincadeira... É muito básico 
entendeu? Então, assim, as coisas básicas são as que mais mexem com as 
pessoas. Não, isso não fui eu, coloca aí, isso é fala do Richard Bach, tá? 
(Neuza, 46 anos, preta)  

  

   Apesar de todas as professoras citarem também os aspectos que mais as desanimavam 
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no trabalho com as crianças – o número de crianças por sala foi o mais citado nas entrevistas 

– todas citavam alguma passagem que falava da satisfação de terem se tornado professoras de 

Educação Infantil. As três professoras que relataram sua relação com o trabalho, relembraram 

questões vinculadas à afetividade, tema muito presente nas respostas abertas sobre o porquê 

de terem se tornado professoras de Educação Infantil. Na Educação Infantil, bem como em 

todos os outros níveis educacionais, a relação que se estabelece com os/as educandos/as é 

fundamental, pois é dela que depende o desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas neste 

processo. Infelizmente, com o passar dos anos, a escola promove um gradual afastamento das 

relações entre professoras/es e alunas/os, um dos motivos que fez com que Candolina não 

conseguisse prosseguir com suas classes de História. 

 Afetividade, auto-estima, relações de amizade, compreensão, carinho, cuidado.   Todas 

estas expressões apareceram nas entrevistas, não de forma romantizada ou mesmo ingênua, 

mas foram utilizadas pelas professoras quando, o que elas queriam denotar era a importância 

destes temas para a vida em comunidade. Na Educação Infantil, talvez ainda seja “permitido” 

pensar estas questões vinculadas ao conceito de educação, de formação humana, posto que aí 

não encontramos a cisão lógico-racional presente já nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental.     

Ruth faz uma reflexão bastante profunda quando comenta sua relação com o trabalho:  

 

Engraçado que é no trabalho que eu sinto mais segurança. Em todos os 
aspectos da minha vida, no trabalho é que eu tenho mais segurança. De 
alguns anos para cá [eu notei]. Porque eu tenho muita certeza do que eu tou 
fazendo, muita certeza de que é o certo.  Agora na questão familiar, na 
questão como mãe, tudo, eu não sou tão segura assim, que nem eu sou no 
trabalho. Eu me sinto mais auto-confiante no trabalho, no profissional, do 
que em outras áreas da minha vida. Se tem uma coisa que eu sou feliz assim, 
na minha vida, é a área profissional. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de 
estar com as crianças, me sinto bem, me sinto realizada... às vezes, as outras 
áreas da vida, são um pouco mais complicadas. (Ruth, 36 anos, negra)  
 

  

Ao contar sua história, Ruth perguntou-me se não estava falando muito sobre aquilo 

que denominou “vida pessoal”. Acreditava estar “saindo” do tema, mesmo quando eu a 

advertia que não tínhamos “um” tema específico, a não ser o relato de sua vida. Apesar de 

achar que falou muito sobre sua vida pessoal, nos três encontros que tivemos, ela continuou 

me contando sobre seu casamento, filhos/as e família. Certa vez, ao ter se emocionado 

lembrando de uma passagem em seu casamento, afirmei para ela que, o modo como 

conseguia emocionar-se com as coisas que lhe aconteciam, faziam com que ela tivesse uma 
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relação com as pessoas, com as crianças e suas famílias, muito valiosa. Por ter trabalhado com 

ela em 2011, pude perceber o quanto se preocupava com todas as crianças e com cada uma 

delas, ao longo do ano letivo.  

Em nossa escola, há uma avaliação ao final do ano onde as famílias podem responder 

sobre o trabalho das professoras. Numa das vezes em que estivemos juntas na sala das 

professoras, Ruth fazia o gráfico destes questionários, e pude ver que ela havia recebido a 

nota máxima de muitas famílias. Frequentemente, Ruth perguntava a mim como estavam as 

crianças que, em 2010, haviam sido da sua turma e agora estavam comigo. Em nossas 

conversas, era perceptível que ela realmente os conhecia, lembrando-se do nome delas e 

alguns membros de suas famílias. Por todas estas questões, a meu ver, em seu modo de ser 

professora havia uma qualidade especial, por conseguir alcançar essas pessoas. Suas emoções 

comprovavam isto, mas, para ela, assim como para maioria das pessoas que a cercavam, 

demonstrar sentimentos significava uma fraqueza ou certa “infantilidade”126, que não deveria 

ser estimulada. Ruth surpreendeu-se quando, ao elogiá-la por expor seus sentimentos, 

valorizei algo que para muitas pessoas com quem convivia, não tinha sentido algum.  

Intrigou-me também, uma outra passagem da entrevista quando Ruth, ao relembrar o 

modo como se sentia em relação a sua família, utiliza um discurso racializado para marcar 

como se sente, apesar de afirmar que esta correlação “não tem nada a ver”:  

 

Naquele livro que você me emprestou, como se as pessoas, não que isso 
tenha a ver com raça, nada, mas me identifiquei no sentido de que as 
crianças negras, quando eram xingadas, elas não tinham defesa. A impressão 
que eu tenho, é eu também não tenho defesa, com a minha família. A 
impressão que eu tenho é que, por mais que eu fale, eu tou sempre errada. 
Então, eu não tenho defesa. Então é melhor ficar quieta. Sentir a situação e 
ficar quieta. Isso não tem nada a ver com cor, nada, é uma questão pessoal 
minha, da família, não tem nada a ver, mas é como se eu... eu me identifiquei 
com as crianças quando elas se sentiam sem defesa. (grifo meu, Ruth, 36 
anos, negra) 

 

O livro Do silêncio do lar ao silêncio escolar, citado por Ruth, é o mesmo livro que 

professora Candolina cita em sua entrevista127. Nota-se que, além de usar um exemplo que usa 

a raça como um marcador, Ruth também se compara às crianças negras em sua fala, 

                                                
126 Segundo o Dicionário HOUAISS, a definição para infantil também pode ser “próprio de alguém que se 
comporta como criança; ingênuo, tolo”. O uso que damos à palavra “infantil” em nossa sociedade diz sobre o 
lugar que destinamos ao pensamento e às construções feitas pelas crianças sobre a vida e o mundo que as cerca.  
127 Um dos motivos deste livro ter ficado bastante conhecido pelas professoras da rede municipal é que ele foi 
bastante solicitado como matéria de estudos para os concursos públicos, além de estar no rol de livros comprados 
pela Prefeitura de São Paulo e enviado às escolas para o trabalho pedagógico com as professoras de Educação 
Infantil, ainda na gestão da prefeita Marta Suplicy (PT).  
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denotando a incorporação de um discurso presente na sociedade em que vivemos, que trata 

das semelhanças entre a psique feminina e a infantil. Estas questões combinadas, favorecem 

para que Ruth, tenha uma visão subestimada de si mesma, algo a que ela mesma aludiu em 

outros excertos aqui apresentados. Quando ela preocupa-se em afirmar que, suas impressões 

sobre como as pessoas a veem, não tem a ver com cor, penso que, ela talvez não queira lidar 

com a ideia de que, sua autoimagem, foi estruturada a partir de marcadores de raça (negra) e 

gênero (mulher), considerados a base da pirâmide social e racial.   

Apesar destas constatações, Ruth sente que o trabalho é o lugar onde consegue ver-se 

e ser vista como um ser de responsabilidades, ativa, participante. Pude presenciar suas 

intervenções nos horários pedagógicos, defendendo suas posturas, mesmo que não 

encontrasse pessoas favoráveis à sua opinião. Lembro especialmente de como defendeu, 

ardorosamente, a última coordenadora com quem trabalhou na escola em que lecionamos, 

mesmo quando a maioria das professoras não concordava com isso. Ainda sobre esta 

coordenadora, ela diz: 

 

Eu me sinto bem, é, me sinto até hoje bem com... por exemplo, vamos supor, 
se a minha coordenadora é uma mulher negra. Eu me sinto mais à vontade. 
Eu acho assim, que é... não sei, que eu me identifico mais, não sei... [A 
coordenadora do ano passado] Foi uma das melhores. É porque, eu não sei, 
sempre teve na minha vida, essa questão assim, de sentir inferiorizada. [Ter 
uma coordenadora negra] me ajuda a sentir igual... (Ruth, 36 anos, negra) 

  

Não apenas Ruth, mas outras professoras relacionaram questões afetivas como um 

dos motivos para continuarem na profissão. A professora Lélia relata: 

 

Eu trabalho não é pelo salário, não, é pelo... eu gosto mesmo, e cada turma... 
E tá passando assim alguma coisa. E cada turminha, cada ano, eu me apego 
como se fosse filho mesmo, nossa, que nem agora, eu já tou ficando triste 
porque o ano está acabando e a turminha foi boa. E todo ano, graças a deus, 
eu nunca tive, é, problema com nenhuma turma. [O que me anima é] além do 
trabalho com a criança, o trabalho que você faz, você tá vendo o fruto, a 
criança tá ali feliz, tá participando, você vê que ela entrou de um jeito, saiu 
de outro, só no ler, na roda de conversa, aquela criança tímida, começa a 
conversar, sabe, e você vê que dali, eles tão aprendendo bastante coisa... 
(grifo meu, Lélia, 44 anos, preta) 

 

Neste relato, vemos novamente a afetividade sendo mencionada como forma de 

avaliar o trabalho escolar. Assim como Candolina, que escolheu deixar o emprego de diarista 

para ganhar menos, trabalhando como professora, esta fala denota que, inicialmente, não é o 

salário a principal motivação destas mulheres para continuarem na carreira. No documentário 
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Carregadoras de Sonhos, a professora Marta Passos (2010) reafirma estas falas quando relata:  

 

E eu sei se não fosse pelo amor que eu tenho a minha profissão, isso jamais 
ia ser compensador, mas, devido ao amor que eu sinto que é muito grande, 
isso tudo vale a pena. Vale a pena eu rodar por estradas ruins, vale a pena eu 
passar por dentro de riacho, vale a pena cair nas estradas, como eu já caí, 
porque eu amo a minha profissão. Eu amo a minha profissão. Porque? 
Professor é um construtor de conhecimento, é através do professor que a 
criança cresce, é através do professor que a criança pode sonhar e é isso que 
eu faço.  

 

De modo geral, costuma-se vincular as falas que contém um caráter afetivo, 

demonstrando o ser de emoções presente em cada um de nós (JOSSO, 2010), a uma visão 

romanceada da profissão de educadora de crianças pequenas. Essa visão é calcada em bases 

lógico-racionais do pensamento e das relações humanas, que creem ser possível realizar uma 

reflexão sobre a profissão docente, sem relacionar aspectos vinculados às questões afetivas. 

Percebo que, apesar de gostarem do que fazem, as professoras tem bastante noção de qual o 

valor atribuído a elas pela sociedade. Esta constatação – amor pela profissão –, não retira 

delas a reflexão de como devem ser melhores remuneradas e valorizadas. 

Para Olga, o motivo para ter escolhido a carreira foi a estabilidade, já que ela 

percebeu que, com a idade que está, o mercado de trabalho não será dos mais fáceis. Como 

dissemos anteriormente, Olga nunca pensou em ser professora, mas, ainda assim, ao falar 

sobre sua experiência cuidando de crianças francesas e seu ingresso no cargo de professora, 

ela comenta: 

 

Eu não posso passar isso pras crianças minhas aqui, mas eu tenho que dar 
pra eles, o mínimo que eu posso, que é essa educação que os outros tem, 
entendeu? Então elas me trazem livros, elas me trazem material de lá, tem 
assim uma gama de... como é que fala? De exercício, então elas já sabem 
que eu quero, então quando vem a pasta das crianças... [Os franceses tem] 
uma escola que o governo brasileiro permitiu há muitos, muitos anos atrás, é 
uma escola para os expatriados, porque é do consulado, é das firmas que 
vinham pra cá, passar um tempo, e os filhos não tinham escola. Porque se 
eles ficavam numa escola brasileira, quando eles voltavam pra França, não 
acompanhavam lá! O governo da França fez um acordo com o governo 
brasileiro: “Assim, tudo bem, eu faço essa escola, mas vocês vão ter que 
vinte por cento de brasileiros, de funcionários brasileiros, vocês vão ter que 
dar geografia da França, geografia do Brasil, história da França, história do 
Brasil e português”. Então, é... só que agora tem brasileiros, né? Então é uma 
escola que não tem fundo lucrativo, tanto é que tem muita bolsa, muito 
bolsista, e então elas [as francesas] sabem, quando vem o portfólio das 
crianças: “Olga, chegou portfólio, quer dar uma olhada?”, elas já me 
mostram, pra eu saber o que é que eles estão aprendendo, eu tenho eles como 
parâmetro, né, pra poder... Minhas colegas, elas me acham assim, meio 
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antipática, porque elas ve[em] que eu trabalho, que eu dou muito, eu quero 
dar coisa diferente, eu falei pra ela[s]: “Dia das mães vocês passam a semana 
toda fazendo coração, dia não sei do quê, vocês... gente, eu não tenho tempo 
pra isso!”. É muito mais coisa que existe, pra dar! Porque eu vejo que tem 
muito mais coisa, eu vejo que eles dão, eles não dão ênfase pro dia das mães, 
mas eu vejo assim, é um dia só. Faz aquilo e vamos voltar pra coisa. Desde o 
primeiro ano, minhas crianças tem portfólio, ponho tudo bonitinho, dou pros 
pais a pasta, todos os trabalhos deles, e algumas [professoras] vai dando todo 
dia: “vai, leva, leva, leva, leva”, não quer ter trabalho pra fazer, essa semana 
eu falei pra elas: “Gente, eu tenho, você não entendem”. É uma obrigação 
que eu tenho, social. De dar pra essas crianças o meu melhor, entendeu? É, 
então, enquanto eu tou ali, eu dou o meu melhor, mas eu não sei, eu não sei, 
eu não sei se eu vou ficar. (Olga, 53 anos, preta) 

   
Olga, por valorizar a cultura francesa, toma esta referência como parâmetro de 

qualidade, para oferecer às crianças outras atividades que não apenas aquelas previstas pela 

organização escolar. Ela acredita que, as crianças de sua turma, devem ter acesso a tudo que 

ela conhece de melhor, o que demonstra que ela conhece a importância do acesso e das 

oportunidades que aquelas crianças precisam para se desenvolverem. Apesar de parecer uma 

ação isolada de Olga, a reprodução de valores eurocêntricos é um evento bastante comum nas 

escolas públicas brasileiras, e demonstra o quanto ainda temos vínculos com ideais 

considerados progressistas do início do século vinte, que viam a importação das ideias e 

representações europeias como uma saída, para o nascimento de uma nação brasileira 

civilizada.  

 

Segundo Ana Katia dos Santos (2006), a presença destes valores eurocêntricos na 

escola brasileira não é algo recente e remonta a um passado colonial, visto que, desde essa 

época, o ensino que recebíamos aqui tinha suas bases nas premissas de uma religião 

formatada por um pensamento europeu (catolicismo). Com algum atraso em relação à Europa, 

os questionamentos feitos pelo Renascimento europeu, sobre a relação existente entre Igreja e 

escola, chegaram ao Brasil, substituindo o pensamento cristão existente na educação pela 

racionalidade cartesiana (“Penso, logo existo”), onde “o homem racional se torna verdadeiro e 

superior a todas as coisas, inclusive ao seu próprio corpo, já que o pensamento é o que 

constitui o sujeito na sua compreensão” (p. 112). A substituição de um valor eurocêntrico por 

outro, reforçou o apagamento das diferentes experiências de povos indígenas e negros pela 

escola, e esta, sendo um veículo de propagação das ideias presentes na sociedade brasileira, 

primava pela adequação a uma cultura importada, porque vista como superior. Santos 

questiona: 
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Porque a escola sente calafrio e repulsa pela singularidades carnais, pela 
experiência mundana dos sujeitos? A resposta diz respeito diretamente à 
visão de universalidade de ser humano, conceituado como pura 
racionalidade, e à produção de discursos científicos tomados como 
verdadeiros. (p. 117) 

 

Também Pedro Abib (2005), ao falar sobre a importância do saber existente na 

capoeira e no samba para a educação, destaca que talvez uma das razões da profunda crise 

educacional brasileira seja 

 

devido a uma tendência histórica desse campo, de tomar como referência 
principal, uma grande quantidade de métodos e modelos educacionais 
originários de outros países, e que foram “transplantados” mecanicamente 
para a nossa realidade, sem uma maior preocupação que fosse manifestada 
através de uma reflexão mais aprofundada sobre a adequação desses 
métodos, às características históricas e culturais de nossa sociedade (p. 
203-204) 

 

Olga mostrou-se muito interessada em descobrir os motivos pelos quais as crianças 

de sua turma não se desenvolviam da mesma forma que as crianças francesas de quem 

cuidava à noite, num bairro rico de São Paulo: 

 

Eu saí diretamente do Clean Hill pra cair no Verde Mar128. Eu não tinha ido 
conhecer a escola. Eu falei: “Não adianta escolher, porque só tinha aquela, 
então não tinha porque visitar”. Não adianta eu ir lá visitar, é essa aqui que 
sobrou, então... fui lá. E eu fiquei muito chocada. Quando eu comecei a lidar 
com as crianças, eu não me conformava com a falta de educação. “Amarra 
aqui”, me chamar de tia. É, e: “Amarra aqui!”, e punha, eu olhava: “O quê?”. 
Então, sabe, eles não tinham aquela visão do outro: “Eu tenho meu limite até 
aqui, depois daqui pra cá, é o outro”. Então era aquele self-service, deixava 
tudo sujo, aí eu fui falando pra eles: “Olha, vocês chegaram, encontraram 
tudo limpinho, vocês tem que deixar limpo pro colega que vem! Então pra 
deixar limpo, é só por o prato mais assim, assim. Então eu, à vista das 
minhas colegas, eu era meio fresquinha, né, eu falei: “É um trabalho 
pedagógico, é uma coisa que tem que ser ensinada”. Na realidade, quem teria 
que ensinar eram os pais, se os pais não ensinavam, alguém tinha que 
ensinar. E aí eu não me conformava! Porque é que aquelas crianças eram 
assim? E aquilo ficou na minha cabeça, eu não entendo, não entendo a 
diferença. Não é dinheiro, porque pobreza não é sinônimo de sujeira e falta 
de educação. Então eu comecei... comecei a perguntar primeiro... eu fui 
perguntar primeiro pros pais das crianças. Não! Eu perguntei primeiro pras 
francesas, eu comentei primeiro com elas, a diferença. E elas falaram: “Olga, 
você tem que tentar descobrir o que é! O porquê disso, tem um porquê”. Aí, 
o que é que eu descobri que eu fiquei muito surpresa? É que as crianças 
francesas, na sua maioria, elas são criadas pela mãe, e são valores que a mãe 
passa. E os meus alunos lá no Verde Mar, eles são criados pela avó, pela 

                                                
128 Nomes de bairros fictícios. Clean Hill seria um bairro rico e Verde Mar, um bairro pobre.  
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vizinha, pela irmã de doze, treze, catorze anos, então, não são passados os 
valores pra eles. Os valores essenciais não são passados pra essas crianças, 
você entendeu? São crianças que vão buscar as crianças, de catorze anos, de 
quinze. [Eu perguntava:] “Com quem que ele fica?”, na porta da escola, os 
pais iam buscar: “Com quem que ele fica?”. “Ah, fica com a minha mãe”. 
“Com quem que ele fica?”. “Com a vizinha”. “Com quem que ele fica?”, 
“Com uma senhora que cuida de umas crianças, que fica com um monte”. 
“Com quem que ele fica?. “Ah, com a minha tia velhinha, menina, tou 
procurando alguém pra ele ficar”. Eu comecei a perceber que, são mulheres 
que saem de casa seis horas da manhã, e que volta para casa às oito horas, e 
que essas crianças não ficam com elas. Não são passados para essas crianças 
valores nenhum. Praticamente valores nenhum. (Olga, 53 anos, preta) 

 

Olga reconhece que há um abismo entre as realidades e rejeita a ideia comum de 

pobreza vinculada a falta de educação. Confessa que todas essas descobertas são novas para 

ela, mas não se furta a tentar compreender de outros modos porque elas acontecem. Aos 

poucos, está descobrindo os modos de sobrevivência da população pobre negra nas regiões 

periféricas da cidade. Diferente das crianças francesas que, segundo Olga, passam bastante 

tempo com a mãe, as crianças de sua turma tem muitas outras referências ao longo da infância 

– jovens e velhos/as –, o que, em certo sentido, reforça a ideia de comunalidade já expressa 

em estudos sobre os valores civilizatórios africanos129. Resta saber de que modo estes valores 

tem sido perpetuados nestas comunidades e se eles efetivamente encontram espaço para 

recriarem-se, em condições precárias de existência.  

Ao seu modo, Olga tem tentado compreender estas diferenças e perceber como pode 

contribuir para uma transformação na vida das crianças com quem tem contato. Ela relatou-

me o desejo de estudar mais sobre a doença falciforme130, visto que, ao ler sobre o assunto, 

percebeu que esta doença pode acometer muitas das crianças que são atendidas pela escola 

onde trabalha, mas que, por conta do desconhecimento, podem ter  um diagnóstico que não as 

favoreçam em sua vida escolar.  

                                                
129 Falaremos mais sobre esses valores nas considerações finais. Cf. LEITE, Fábio. Valores Civilizatórios em 
Sociedades Negro-Africanas. In: Africa – Revista do Centro de Estudos Africanos. São Paulo: CEA-USP, 1995-
1996, ps. 103-118.  
130  Segundo Joice de Jesus (2010), a doença falciforme é “uma das doenças hereditárias mais comuns no mundo. 
A causa da doença é uma mutação no gene que produz a hemoglobina A (HbA)originando uma outra mutante 
denominada hemoglobina S (HbS), que é uma herança recessiva. [...] Essa mutação teve origem no continente 
africano e pode ser encontrada em várias populações [...] No Brasil, devido a grande presença da população 
africana desenraizada de seus países [...] a Doença Falciforme faz parte de um grupo de doenças e agravos 
relevantes que afetam a população afrodescendente. [...] a Doença Falciforme foi incluída nas ações da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra do Ministério da Saúde e está regulamentada do 
Sistema Único de Saúde (SUS) na portaria 2048 de 03 de setembro de 2009 [...] A vulnerabilidade a infecções, o 
seqüestro esplênico, a síndrome toráxica aguda [...] são algumas das intercorrências freqüentes na vida dessas 
pessoas. A hemácia falciforme tem vida muito curta e com isso produz várias alterações fisiológicas nos órgãos. 
[...] As crianças com Doença Falciforme possuem um risco aumentado em 400 vezes em relação à população em 
geral [...] As pessoas com a doença falciforme necessitam de assistência prestada por equipe multiprofissional 
qualificada [...]”. (passim) 
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Professora Jurema relata um momento de sua vida profissional, que colabora para 

compreendermos que, as relações travadas entre a escola e a família, dizem muito sobre o 

modo como nossa sociedade está estruturada, e como é necessário que a escola seja um 

espaço para a educação das relações humanas. 

 

[...] Inclusive quando eu trabalhei nessa escola, o caso que eu queria te 
contar, quando eu trabalhei nessa escola privada, quando eu fui, que [a 
diretora] ela [me] propôs de ficar com uma sala alfabetizada, [ou] uma que 
tivesse em alfabetização... Quando ela me propôs isso, eu fiquei com a sala 
alfabetizada. E, uma professora que ficou com a sala que tava em processo 
de alfabetização, ela era loira, dos olhos azuis. Eu tinha um aluno que ele era 
negro, a mãe era negra, só que a mãe não se aceitava como... tanto é que ela 
usava um aplique loiro no cabelo... Raiz preta, o aplique loiro e lentes 
verdes. E o filho dela, sabia ler, sabia escrever, era super esperto. Aí, o 
menino começou a me dar muito trabalho, até o dia que ele mordeu meu 
braço! E ele falou assim: “Eu não quero ficar com você porque você é 
preta!”. Deu vontade de falar: “Sua mãe também é! [risos] Uma mordida de 
quase arrancar o pedaço do braço, porque eu era negra. Ela foi no outro dia, 
chamaram ela pra falar o que tinha acontecido. Ela falou assim: “Meu filho 
fez a coisa certa, e eu não quero que ele fique mais com essa professora. 
Pode mudar ele de sala”. Porque a professora era loira! E comigo, ele me 
dava um trabalho, ele não me aceitava de jeito nenhum! Da mãe não se 
aceitar, ele também não me aceitou! E ele não me aceitou o período... 
Mudaram. Ele foi pra uma sala que ele não ia fazer nada lá, porque ele já 
sabia tudo! Porque a mãe não me aceitava! Porque eu era negra! E ela era 
negra! (Jurema, 44 anos, negra) 

 

Episódios como este acontecem cotidianamente nas escolas brasileiras, mas, muitas 

vezes, não são mencionados em reuniões pedagógicas ou momentos de discussão sobre 

educação, porque toca em questões que ainda não foram resolvidas pelos grupos envolvidos 

na situação apresentada131. O que é considerado uma situação sem importância, pode indicar o 

modo como a comunidade escolar vê a educação e o tema das relações raciais. Talvez por 

isso, seja oportuno utilizar a teoria racial crítica, como ponto de partida para o questionamento 

de algumas situações presenciadas na escola, colaborando para a melhoria das relações entre a 

comunidade escolar e em conseqüência, do trabalho pedagógico.  

No próximo subitem, destacaremos as falas das entrevistadas que deixaram entrever 

                                                
131 No ano letivo de 2009, passei por uma situação parecida: um menino branco de cinco anos, olhos verdes, 
recusou-se terminantemente a continuar em minha turma, e o motivo alegado por ele é que não queria ter uma 
professora preta. Considerei o fato de ele falar sobre o tema algo bastante relevante, o que denotava o quanto ele 
sentia-se à vontade, em minha turma, para dizer o que pensava. Ao levar o caso ao conhecimento da 
coordenadora pedagógica, esta disse que ele estaria “apenas irritado”. Realizei uma reunião com a mãe, que 
admitiu que o avô da criança era racista e, no contato com a criança, transmitia-lhe ensinamentos que faziam-no 
acreditar que seria superior a outras pessoas. O menino continuou em minha sala, mas, visivelmente irritado com 
minha decisão de mantê-lo comigo. Ele não admitia não ser o primeiro da fila ou não ser sempre escolhido para 
fazer tarefas específicas, como ser o ajudante do dia ou ter o papel principal numa encenação teatral.  
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temas como raça e gênero, já que compreendemos que, a forma como as professoras lidam 

com os aspectos de sua vida pessoal e emocional, influencia sobremaneira em seu trabalho 

pedagógico.  

 

 

3.1 Questões de raça e gênero: feridas, mágoas e curas.  

 

 

Os relatos aqui descritos não estão ordenados pelas falas das professoras agba e 

kekere, visto que a ênfase será dada nas falas direcionadas aos temas escolhidos, que nem 

sempre apareceram, de modo sistemático, em todas as entrevistas. De todo modo, entendo que 

o silêncio sobre determinado assunto também diz alguma coisa sobre ele e, por isso, 

tentaremos discutir este aspectos ao longo do texto. As professoras relataram histórias que 

serão narradas, para refletirmos questões relacionadas ao gênero e à raça. A partir de suas 

experiências no mundo, enquanto mulheres negras – mesmo que até o momento da entrevista 

algumas questões parecessem adormecidas ou sem importância –, elas foram forjando 

estratégias para continuar sobrevivendo e conquistando aquilo que haviam colocado como 

objetivo em suas vidas. Quando perguntei se havia diferença entre ser negra ou branca, Olga, 

professora agba, relembrou um episódio de sua vida profissional: 

 

Eu poderia trabalhar numa escola particular, eu gostaria de dobrar, até 
mesmo pra ir pra França mais vezes, né? Ao invés de eu estar trabalhando 
com os franceses, eu gostaria de trabalhar numa escola particular... Bilíngüe 
eu nem digo, porque é muito longe da minha casa, mas, por exemplo, na 
Educação Infantil. Mas por ser negra, eu não consigo. Já tentei, em 
Conceição132, essa professora de francês que a gente conversou, porque 
minha sobrinha, ela é negra, ela falava: “Ah, a minha tia fala francês, a 
minha tia fala francês”, eu acho que a mulher pensou que eu falasse: “Bom 
dia, boa tarde, até logo”, que é o que todos pensam, né? Um dia, eu fui fazer 
unha onde minha sobrinha trabalhava, ela estava lá, essa mulher. Muito 
bonita, muito, grande, né? Bem arrumada, e eu nunca liguei assim, pra me 
arrumar, eu sempre sabe, de chinelo, não ligo pra isso. Fazer minha unha, ela 
fazia de graça, minha sobrinha. Ela sempre trabalhou em salões muito 
chiques, só que pra mim era grátis, né? Ela já entrava: “Olha, toda quarta-
feira eu faço pra minha tia grátis, posso? Se não puder, eu já nem trabalho!”. 
Porque a gente sempre se amou demais. Então ela fazia, eu tinha mão e pé, 
eu andava de chinelo, e de vestidinho, mas mão e pé impecável. Eu falei pra 

                                                
132 Nome fictício.  
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ela “Eu era feliz e não sabia”, e aí, e quando essa mulher me olhou assim de 
cima em baixo, ela falou comigo em francês: “É, me falaram que você fala 
francês”, até senti um sarcástico assim, né?. “Falo, falo sim, blá-blá-blá”, 
comecei em francês a falar com ela, sentei do lado e comecei: “Ah, você é 
professora, né?”. Aí ela me apresentou na escola, que ela ficou tão 
impressionada, porque ela falou: “Você fala mais do que eu! Eu tenho a 
gramática, eu tenho a gramática, mas você tem a fluência. Então, a gramática 
a gente ensina. A gente vai levando, a gente ensina! Não, você vai, que lá tá 
precisando e eu vou sair de lá, eu vou abrir minha própria escola, não sei o 
quê”, e no fim essa mulher conseguiu uma bolsa pra mim, pra eu fazer em 
Conceição, de professores, no fim eu fui duas vezes, foi quando meu marido 
quis voltar, né? E, ela falou: “Olga, você tem fluência, você tem que 
trabalhar na nossa escola!”, que não era dela, era da amiga dela, “Eu vou te 
apresentar, você tem que ir!”, e aí, foi. Fui lá. Aí me arrumei melhorzinha e 
fui. Chegou lá a mulher me olhou assim: “Puxa, negra?”, então eu vi que ela 
não comentou que eu era negra, mas você percebe pelo olhar, pelo jeito, é 
muito sutil, mas você percebe, né? Aí a mulher falou pra ela, ela me 
contando depois, né? “Mas como é que eu vou saber que ela fala realmente 
bem?”. Aí elas tinham um amigo francês. “Vamos fazer o seguinte, sem ela 
saber, nós vamos ficar na sala, eu, ela e o fulano de tal, Marcondes”. E eu 
não sabia que eu tava sendo avaliada. E aí ela colocou uns livros, umas fotos, 
e chegou: “Olga, eu quero que você conheça o Marcondes, um amigo 
francês meu, não sei o quê, e aí, esse Marcondes chegou: “Olha essa foto, 
olha isso, olha, que bacana, esse negócio, olha que bacana esse daqui”. 
“Marcondes, de onde você é?”, e começamos a conversar, e a gente se deu 
bem, o Marcondes e eu, né, tanto que nesse curso ele tava também. E aí ela 
falou: “E aí?”, e o Marcondes que ia dar a resposta, ela não confiou na 
resposta da amiga, ela queria outro parecer. Só sei que na minha frente ela 
falou: “E aí, Marcondes, é como eu te falei?”. Ele falou: “Nossa, é mais! 
Porque ela fala naturalmente! Nossa, que negócio legal, por mim tá 
aprovada”. Pergunta se ela me contratou, a mulher? Era pra dar aula pra 
principiantes. Pergunta se ela me contratou. (Olga, 53 anos, preta) 

 

Quando perguntei se Olga achava que se havia racismo na atitude da dona da escola, 

ela afirmou:  

 

Claro que sim. É claro e evidente. Quando a Prefeitura me deu o curso, a 
prefeitura me deu o curso ano passado, ano retrasado, o curso pra 
professores de francês, meu primeiro ano, e aí eu fui no curso, lá na Aliança 
Francesa do Centro, e lá eu acho que era eu negra. Eu ia ter direito a Aliança 
Francesa, que eu queria, eu fui fazer a proficiência, que eles pediram. Lá eu 
poderia cursar o primeiro superior, não precisava nem fazer francês na 
faculdade, se eu fizesse esse curso, e... Só que a Prefeitura demorou pra 
mandar pra Aliança Francesa, o papel. Quando mandaram, a Aliança 
Francesa não aceitou e eles [a Prefeitura] queriam que eu desse aula. Eu 
falei: “Não, não, só me dar trabalho?” Eu falei: “Não, eu gosto da língua, 
mas eu acho que tá na hora de ganhar dinheiro, não, eu quero ter vantagens 
com isso”. A classe lotada, tinha aquelas professoras de interior, sabe, muito 
chique, muito bem arrumada, aí fez aquela turma, eu acho que tinha que... 
simular uma situação, ela deu, ela deu o tema, então um grupo de cinco 
pessoas tinha que simular a situação, e a única que não tinha faculdade era 
eu. Até fui pra fazer, mas tava muito cara, novecentos reais... Faculdade de 
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francês. Muito cara, muito cara. E na USP, não tou... Tudo que tem que fazer 
na USP eu falo: “Ah, eu não tou tão afim, não!”. E elas enrolavam, 
enrolavam, enrolavam, aí fiquei quieta. “Nossa, não vou nem abrir a boca!” 
Só que aí, vamos então desenvolver o que ela pediu? [faz som de balbucio]. 
“Deixa eu ver o que é que é mesmo? É... [som de balbucio]”. “É, vê aí 
gente”. E o embalo? Ninguém! Não tou entendendo! Eu tou achando, que a 
faculdade... eu queria fazer a faculdade, pra eu... a gramática, não sei o quê. 
Aí que eu vi que a faculdade dá muita gramática, né? Eu falei assim: “Vocês 
querem que eu comece, aí vocês vão?”. [E elas:] “Aí, ai, você começa, você 
começa?”. “Ah, vamos fazer assim: ‘Então o senhor pe-pe-pe-pe-pe...’”. [faz 
cara de boca aberta] Ficaram assim de boca aberta. Igual a outra: “Você tem 
a conversação”. Aí uma delas falou assim: “Você dá aula pra escola 
particular?”, “Não”, e eu falei pra ela: “Que é que você faz? Você dá aula na 
Prefeitura?”. [Ela:] “Olha, eu dou aula na prefeitura” [...] e à tarde ela 
[aponta para outra mulher] dá aula numa escola particular de línguas”. Ela 
dava aula de francês! Eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei assim... [Eu 
perguntei:] “Você dá aula de francês?”. “Dou, eu dou pra iniciantes... bom, 
eles sabem menos do que eu”. Ela falou: “Lá, eles chegam sabendo menos 
do que eu. Assim que não tem problema. E você, você dá?”. Eu falei: “Não”. 
“Porque que você não dá?”. Eu nem falei, nem contei, eu já... ah, não vou 
entrar nesse mérito da questão, eu falei: “Ah, porque nunca me ocorreu”. 
Mas aí depois eu vim triste, né? “Puxa, deus, você vê, ela é branca, tem o 
cabelinho lisinho, no ombro, é, você fica assim olhando... Ela se arruma 
bem... ela pode. Agora eu, por mais que eu tenha faculdade, que eu me 
arrume bem, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Porque eles não 
dão, eles não deixam. (Olga, 53 anos, preta) 
 

A professora Olga percebeu o quanto o racismo dificultava sua carreira profissional 

porque, mesmo conhecendo comprovadamente a língua francesa mais do que muitas 

professoras brancas – ela estudou por dez anos na Aliança Francesa no Brasil e também em 

Buenos Aires, cidade onde morou por dois anos –, sua cor tornava-se um impeditivo para 

conseguir um emprego que solicitasse o conhecimento da língua, estando ela “presa” ao 

trabalho como babá ou governanta. Em sua fala, ela revela o desejo de “ao invés de [...] estar 

trabalhando com os franceses, eu gostaria de trabalhar numa escola particular...”, mas ela 

compreende que, para ela, não basta apenas saber a língua. Pude comprovar a desenvoltura de 

professora Olga com a língua, pois, além de pedir que ela falasse em francês comigo, visto 

que compreendo um pouco da língua, ouvi-a falando ao telefone com uma amiga francesa por 

alguns minutos, marcando um encontro. Segundo Carneiro (2003): 

 

Os diferentes retornos auferidos pelas mulheres de uma luta que se pretendia 
universalizante tornava insustentável o não reconhecimento do peso do 
racismo e da discriminação racial nos processos de seleção e alocação da 
mão-de-obra feminina, posto que as desigualdades se mantêm mesmo 
quando controladas as condições educacionais. Em síntese, o quesito “boa 
aparência”, um eufemismo sistematicamente denunciado pelas mulheres 
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negras como forma sutil de barrar as aspirações dos negros, em geral, e das 
mulheres negras, em particular, revelava em números, no mercado de 
trabalho, todo o seu potencial discriminatório (p. 121) 

 

Enquanto transcrevia a entrevista de Olga, relembrei de episódios com relação a uma 

professora de francês que tive durante o ano de 2009. Elza133 era uma jovem belga negra de 

pele muito escura, que havia vindo conhecer o Brasil oito anos antes, país natal de seus pais, 

numa viagem de férias, e nunca mais voltou. Éramos uma turma pequena de alunas e alunos – 

todos/as branco/as, exceto eu – e eu era a única que estava realizando estudos de pós-

graduação. Nos primeiros dias de aula, ela parecia precisar explicar porque era negra e 

falava tão bem francês – e também inglês e espanhol, além de estar aprendendo italiano, 

língua em que vez por outra conversávamos. Com o passar do curso, todas as vezes em que 

tínhamos visitas na sala, o incômodo pairava novamente e, mesmo se ela estivesse em frente à 

lousa com giz e apagador nas mãos, algumas destas visitas perguntavam quem era a 

professora. Se Elza estivesse com um rádio nas mãos ou algumas apostilas, a situação se 

complicava um pouco mais, já que as pessoas justificavam a dúvida pelo fato dela estar 

carregando aqueles objetos.  

Quando ela começava sua aula, corrigindo a todos/as muito enfaticamente e 

acentuando os nossos erros de pronúncia, fazendo-nos repetir inúmeras vezes apenas uma 

palavra de toda uma frase, de novo a turma parecia ficar tensa. Eu aproveitava estes 

momentos para observar o modo como as pessoas se comportavam. É certo que, ao final do 

curso, ela já havia conseguido bastante credibilidade para ser aceita, mas isso levou mais 

tempo que o de costume, por ser uma professora negra e jovem. Julgo que, além disso, algo 

que colaborava para sua aceitação era o fato de ser belga. De todos estes requisitos, professora 

Olga tinha apenas um: era negra. Não era jovem como Elza e era brasileira, o que diminuía 

em muito suas chances de conseguir uma colocação numa escola de línguas.   

Professora Candolina, kekere, lembrou-se também de eventos semelhantes vividos 

por ela na escola onde trabalhou e logo quando chegou a São Paulo:  

 

Ser mulher e ser negra já é... ser mulher já é difícil, ainda sendo negra... é... 
mais difícil ainda, na questão da relação com a sociedade mesmo. Essa 
questão do meu marido, por exemplo, querer fazer com que eu não estude, 

                                                
133 Nome fictício. 
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que aquilo [Magistério] ali, já tá bom pra mim. Quando eu entrei na 
Educação Infantil, eu senti a questão do preconceito, tanto por eu ser negra, 
como por eu ser nordestina, como falar, meu jeito de falar, porque hoje eu 
até mudei um pouco, antes eu falava bem mais abaianado mesmo, né? Tinha 
uma professora, que ela falava diretamente, que ela não gostava de 
nordestino, pra mim. Ela falava que não gostava de nordestino, porque 
nordestino veio acabar com São Paulo, tirar os empregos dos paulistas. 
Minha colega de trabalho. E ela falava: “Ah, os baianos veio pra cá pra tirar 
o emprego dos paulistas! Meus filhos são paulistas e tão desempregados”, 
não sei o quê! Ela falava: “Mas não tou falando com você, não”. A questão 
da mulher, assim, do preconceito mesmo contra mulher em algumas coisas. 
Na profissão de professora a gente não sente muito isso. Porque é um 
universo mais feminino. Eu acho que o contrário, eles devem sentir um 
pouco. Mas quando eu tava procurando emprego, assim, eu sentia assim, a 
questão do preconceito contra mulher e contra negra, mesmo. Já fui várias 
vezes fazer entrevista e ficar lá, o dia inteiro e no final falar que não dava... 
Eu tinha percepção porque eu via que eram as mais branquinhas, as mais 
loirinhas que eram selecionadas... (Candolina, 40 anos, negra) 

 

Quando perguntei à professora Neuza, agba, sobre diferenças entre ser professora 

negra ou branca, esta titubeou muito em responder. Parecia não querer falar algo que se 

arrependesse depois, ou mesmo algo que não pudesse comprovar objetivamente. Novamente, 

podemos relembrar a expressão “sutis mecanismos de discriminação” para designar estas 

pausas na fala de professora Neuza:  

 
 
Ah, eu não sei, eu acho que a... as pessoas tem. às vezes olham. assim meio 
de [risos] esguia, né? [As mães das crianças perguntam:] “Quem é a 
professora?”. Já teve mãe, falou assim: “Ah, filho...”. Tinha, nós estávamos 
assim [faz gesto de como se estivessem em grupo]: “Quem é sua 
professora, aquela ali, aquela ali?”. [risos] Existe sim, essa diferença, 
inclusive a questão do papo, às vezes na sala dos professores e tal... Mas, é... 
como é que eu vou colocar pra você? Eu procuro colocar assim, que mesmo 
sendo negra, existem coisas que são maiores... Mas eu tento colocar pra 
essas pessoas: “Olha querida, tem coisa que é mais que isso que você tá 
colocando... não é que aquilo não me atinge, ou eu falar pra pessoa: 
“Querida, nós somos professores e como professores a gente tem que é, ter 
um outro tipo de fala, de compreensão...”. Isso eu tenho que colocar, às 
vezes me incomoda, eu digo: “Puxa vida, se a gente, talvez, tivesse um poder 
aquisitivo um pouco melhor, talvez a gente se enveredasse mais... Porque, 
por exemplo, eu acho que quanto mais você investe no seu cultural, você sai 
dessas pequenezas. Eu acho que a cultura ela é básica, e eu percebo que às 
vezes no nosso meio, você tá lá na sala dos professores, aí o povo começa a 
falar umas coisas que você fala: “Gente, você tem certeza que aqui tem 
professor?” [risos]. Fica muito naquele raso...  Estamos precisando renovar 
assim, ver uns filmes aí, mais, pra gente fazer uns paralelos, pra gente 
comentar, porque antes na sala dos professores, tinha uns outros 
comentários, mais elevados, hoje eu percebo que tá meio aquela coisa ali, 
meu pai do céu, pra comentar isso não precisa ser professor [risos]. (Neuza, 
46 anos, preta) 
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Quando falamos sobre religião, Neuza disse ser espírita. Esta crença parece uma das 

justificativas para sua fala sobre “sendo negra, existem coisas que são maiores...”. Mais uma 

vez, temos um relato de uma mulher que sente o racismo e como ele se manifesta, mesmo que 

ele não possa ser comprovado de maneira tão contundente. Quando comenta sobre as falas de 

suas colegas de trabalho, imagino que esteja se referindo às constantes piadinhas que ouvimos 

em todos os lugares sobre certas características do grupo negro. Apesar de não repetir com 

todas as palavras, Neuza fala que as pessoas dizem algo como “quando não faz na entrada, faz 

na saída”, numa alusão a uma das muitas expressões utilizadas para designar as ações – 

sempre inadequadas em algum momento – de negras e negros em espaços públicos em nossa 

sociedade.   

Lélia, professora agba, tem uma percepção do racismo que faz-nos comprovar que 

ele é construído, aprendido e retransmitido pelo próprio grupo que sofre a discriminação, 

através do contato com os demais grupos que convivem em sociedade, que elegem como 

padrão, um determinado tipo de conduta: 

 

Olha, o que eu percebi, o próprio negro, ele é mais racista. Ele é racista com 
ele mesmo. Então tipo assim, você chega na escola, tem uma professora 
negra, já passei por situações, e depois elas viram que é nada daquilo. Então 
quando chega uma negra, já tem uma, aquela te olha de cima em baixo, 
entendeu? E fica assim meio distante, e já as brancas vem chegando, vem 
conversando. E elas ficam só se olhando. E o negro quando chega e vê outro 
negro, com um cargo assim e tal, eles ficam com medo de chegar perto. Lá 
nesse mutirão que eu trabalhei, onde eu morei lá com minha irmã, era um 
mutirão de várias casas, então uns não me chamavam de Lélia, [chamavam] 
“Ah, professora”, aí chegou até piadinha assim: “Ah, ela fala que é 
professora, vai ver que limpa banheiro da escola, a gente não sabe, chega 
aqui falando que é professora. Aonde já se viu, uma negra tá trabalhando de 
professora na escola?” E aí chegava as colegas minhas de carro, ia lá ver e 
tudo, e os outros iam comentar: “Eu acho que ela deve ter um cargo 
importante lá sim, porque ó, as pessoas vem procurar ela de carro, né?” E 
isso foi uma loira que falou que morava lá. E ela era casada com um negro. 
(Lélia, 44 anos, preta) 

  

Em primeira instância, Lélia atribui à própria população negra a manutenção de 

práticas racistas, mas, ao perguntar-lhe a razão porque ela entende que as pessoas negras 

também praticam o racismo, ela reflete:  
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Ah, ele deve ter sido criado ouvindo alguma coisa que chocou ele e ele 
não sabe trabalhar bem com isso. Porque se eu fosse levar em conta, eu já 
ouvi várias coisas, tem sempre uma piadinha: “Negro quando não caga na 
entrada, caga na saída”, tudo que você faz, se você fez alguma coisa errada, 
dez coisas certas, uma errada, eles vão ver: “Olha, porque era negro”, né, 
entendeu? Sempre vai ter a crítica. Eu sempre falava: “Você sempre fala 
assim, e se fosse um branco que tivesse feito?”. E apesar de eu estar 
morando com a Dona Wanda, ela jogar as piadinhas, ela falava que não era 
racista. Mas só as piadinhas que ela falava, você percebia. E o pai da 
Mariana, acho que ele passou um aborrecimento com um negro. Então 
falavam pra mim que ele era racista. Só que eu cuidava dos netos dele. E no 
comecinho ele não falava comigo, depois ele começou a conversar comigo. 
E eu também ficava meio afastada dele, porque já sabia que ele era racista. E 
às vezes pelo comentário, você sabia. Então o pai da Mariana chegou pra 
conversar comigo: “Nossa, você é bacana, você é legal, não sei o quê”. E eu 
falei: “Mas porque que o senhor tá falando isso?”. “Não, por nada”. Eu falei: 
“O senhor quer dizer que só porque um negro pisou na bola com o senhor, o 
senhor acha que todos os negros vão fazer a mesma coisa”. Ele falou: “Bem, 
não, não é...”. Mariana já tinha me contado da história. Aí eu falei: “É, quem 
vê cara não vê coração”. [Ele disse:] “É, você é muito bacana. Pena que eu 
demorei de me aproximar de você, mas ainda deu tempo”. Quer dizer, ele 
ficava afastado porque um tinha feito alguma coisa com ele. (grifo meu, 
Lélia, 44 anos, preta) 

 

Esta desconfiança exposta na fala das pessoas do bairro onde Lélia morava 

demonstra como a população negra é também afetada pelos mecanismos de exclusão social, 

visto que, por se ver/estar fora dos espaços privilegiados de poder, não internalizam 

facilmente a ideia de que algumas negras podem atingir determinados espaços134. Esta 

discussão não é recente, e toca em aspectos psicológicos do ser negro/a, além dos aspectos 

sociais já citados. Por ver-se alijado de espaços públicos e de poder, a população negra não 

enxerga possibilidades de ascensão social por aqueles/as que a compõem, reproduzindo o 

racismo presente na sociedade brasileira. Essa percepção faz com que, cada vez menos, este 

grupo se veja como capaz de enfrentar os contínuos obstáculos presentes na vida, reduzindo 

suas chances de participação social.  

Lélia relata ainda o dia de sua formatura:  

 

Aí quando foi na faculdade, várias turmas, né, quando teve a formatura, 
várias turmas juntas, da faculdade inteirinha só tinha eu de negra, entendeu? 

                                                
134 Esta passagem na vida de Lélia fez-me recordar meu primeiro dia de aula no Mestrado em Educação na 
Universidade de São Paulo. Uma mulher branca que havia me conhecido num congresso de história em São 
Leopoldo-RS perguntou-me: “Quem te indicou para você conseguir estudar aqui?”. Quando respondi que havia 
chegado até ali pela minha competência, notei em seu rosto que ela havia entendido o quanto tinha sido 
preconceituosa.   
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E numa outra turma tinha um negro. Primeira coisa que meu marido viu foi 
isso. Na minha sala só tinha eu também. Tinha sim, uma assim, um 
pouquinho mais clarinha, tudo, mas de negra mesmo, só eu. Acho que era 
mais de quatro, cinco, seis, sete turmas se formando naquela época, então ele 
falou, “Do mesmo jeito que eu reparei aquilo, outras pessoas repararam. Ali 
de sete a dez formandos, ali, de turmas formandos, você era a única negra 
ali. E uma que você começou e você não desistiu, foi até o final”. (Lélia, 44 
anos, preta) 

 

Ruth, professora kekere, tocou muitas vezes nas questões relacionadas à raça e 

gênero durante a entrevista, falando bastante sobre seu relacionamento afetivo e como 

acreditava que as pessoas a viam, em parte porque não aceitar-se como é, desde muito jovem: 

  

 Agora, assim, falando do início do namoro, os dois primeiros anos do 
namoro, maravilha. Depois o Cláudio começou a fazer umas presepada[s] 
comigo, que era pra qualquer mulher chegar nele e falar: “Filho, tchau, vai 
passear, vai tarde!”, e eu não tive essa coragem. Eu contava o que ele 
aprontava mas, não contava como eu me sentia, eu mesma não sabia como 
eu me sentia! Agora eu fico achando assim, eu não tinha nem filho com ele, 
como que eu fui... aceitar isso! É lógico porque, agora eu sei, porque eu me 
sentia uma merda! Ele tava me fazendo um favor, então ele era o rei, então 
qualquer coisa que seu rei falasse, a escrava ia lá... É, porque assim, eu não 
sei se ele... Eu me sinto, é, uma raiva que eu tenho de mim, sabe? Porque 
assim, como que você pode se apaixonar por uma pessoa que te magoou 
tanto?  Eu vejo hoje que foi lamentável pra mim. Muito lamentável. 
Porque... sabe a pessoa... sabe você se raste... você, é... implorar o amor de 
uma outra, até hoje?... E a autoestima... e isso, isso é por causa, eu acho que 
é por causa da autoestima. E isso vem desde a infância. Desde aquele 
comentário maldoso do primo, desde do comentário maldoso da vizinha... 
Isso foi sendo construído desde a infância: “Você é muito feia!”, “Nossa, o 
cara te olhou, ixe, que favor que ele te fez!”, entendeu? Era assim que eu 
me sentia! Complicado, eu teria que fazer terapia, mas aí, terapia... na 
verdade, eu passei a ser essa moça falante que você vê, essa moça 
desinibida, mas eu não sou assim! Na verdade eu não sou assim mesmo, eu 
sou uma pessoa tímida, uma pessoa com a autoestima muito baixa, uma 
pessoa que ainda tá lutando muito pra ser feliz. É assim, é assim. É assim 
que eu me vejo mesmo, mas assim eu coloco a máscara porque você tem 
que sorrir, você tem que sorrir. (grifo meu, Ruth, 36 anos, negra) 
  

 Ruth já havia explicitado anteriormente o quanto se sentia “esquisita”, em parte por 

seu fenótipo ser associado à raça negra. Ela diz ainda que faz pouco tempo que começou a 

aceitar-se como é:  

 

Eu acho que a única que se vê assim... como uma mulher negra sou eu 
mesma [na família]. Mesmo assim, talvez, porque... eu sempre refleti muito 
sobre essas coisas de quem eu sou, tudo, sempre busquei muito essas coisas 
e também por estar buscando uma auto-estima melhor agora, uma auto-
estima mais elevada, porque eu nunca tive uma auto-estima boa. Como eu 
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sou, assim, me achar bonita do jeito que eu sou, com um tom de pele que eu 
tenho, com o narigão que eu tenho, né? (Ruth, 36 anos, negra) 

  

A relação com o marido tornou-se conturbada pouco a pouco, e Ruth foi percebendo 

que, o fato de sentir-se inferior, contribuiu e muito para aceitar diversas situações onde não se 

sentiu amada pelo seu marido, um homem branco. Ruth tem dois filhos com Cláudio, uma 

menina, que nasceu quando ela ainda morava com os pais – permanecendo até a menina 

completar cinco anos – e um menino. Nessa época, os pais mudaram-se da casa e ofereceram 

esta a ela, para que Ruth pudesse viver com o marido, que, segundo ela, não queria casar “no 

papel”:  

 

 [...] ele não queria casar no papel, ele queria morar junto. [...] Eu acho que 
tinha a ver com o pouco valor que ele me dava também, porque o cara 
quando ele valoriza uma mulher: “Vamos casar sim, você vai ser minha 
mulher, eu vou mostrar pra todo mundo, você é minha mulher, vai casar”. 
Agora com aquela: “Vamos morar junto pra ver...”, entendeu? (Ruth, 36 
anos, negra) 

  

Ruth, ao expor sobre o que sente em relação ao seu marido, nos oferece algumas 

pistas sobre como se configuram muitas das relações interraciais existentes atualmente: 

  

Eu achava que Cláudio tinha feito um favor de olhar pra mim, não é? Tinha 
esse porém também, né? Então eu achava que as outras meninas eram muito 
mais do que eu, muito mais do que eu, entendeu? No relacionamento com 
Cláudio, que Cláudio é um homem branco, tudo, então eu achava... 
Aconteceu casos de, enfim, de traição, né, que se fosse outra pessoa já teria 
dito adeus a muito tempo. [Mas perdoar] é uma questão de você gostar. Eu 
não podia fazer diferente, eu entendo. Eu não podia fazer diferente na 
época, porque eu não conseguia, entendeu? Por não me gostar. Meu deus, a 
pessoa que não se gosta faz barbaridades consigo mesma. (grifo meu, 
Ruth, 36 anos, negra) 

 
 

A pesquisadora Gislene Aparecida dos Santos (2004) em seu livro Mulher Negra, 

Homem Branco: um breve estudo do feminismo negro, fez um estudo das relações entre estes 

grupos, na tentativa de “compreender os componentes psíquicos presentes em um 

relacionamento em que uma das partes é identificada (social, cultural e psiquicamente) com 

os valores positivos e outra com os valores negativos” (p. 34). Utilizando-se dos contos de 

fada como pano de fundo – Cinderela/Borralheira e O Patinho Feio – e as análises propostas 

por diversos psicólogos sobre estes textos, Santos discute estas relações e relaciona a 

resolução dos conflitos, vivenciados pela mulher negra, à luz de uma nova mitologia, a 
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mitologia iorubana. Apesar de não concordar totalmente com o modelo de análise proposto 

por Santos para analisar estas relações, penso que suas considerações sobre o tema são 

bastante valiosas, por ousar tocar num assunto espinhoso, a saber, as relações interraciais. É 

difícil encontrar trabalhos que falem mais demoradamente deste tema, visto que envolvem 

questões por demais subjetivas, ao falar sobre a natureza do amor, e se este “nasce” ou é 

construído. Santos diz:  

 

Se, nesse espaço, as mulheres negras “Cinderelas” são aquelas que esperam 
pelo príncipe branco como forma de salvação delas mesmas (seu lema 
sendo cuidem de mim e me promovam); as mulheres negras “patinhas 
feias” são aquelas que querem ser aceitas como elas são – negras, que 
querem estar adaptadas, mas elas não se adaptam (seu lema é aceite-me). 
Mas elas próprias ainda não se aceitaram plenamente, não se 
reconheceram, não conheceram sua força, não sabem ao certo quem são 
(grifo meu, p. 72).      

 

 Esta passagem lembra-me Carmen, entrevistada por Neusa Santos (1983), em sua 

pesquisa para o livro Tornar-se negro. Carmen, ao relacionar-se com um homem branco, 

afirma: “Foi um lance racial: eu estava vivendo um lance de ser mulher negra para C. mas não 

tava conseguindo ser mulher negra para mim mesma. Aí ele destransou” (apud Santos, p. 35). 

Em sua entrevista, Ruth (2011) descreve seu marido como “um sonhador, o Cláudio não 

consegue sustentar uma família. E é difícil pra mim falar isso pra ele também”.  

Além de afirmar que não gosta de si mesma, Ruth também teve a colaboração de 

outras pessoas, para seguir acreditando que esta sensação era a mais correta: 

 

Acho essa pessoa cruel até hoje, eu sei que a gente não deve guardar mágoa 
das pessoas, mas quando eu era adolescente, a irmã dele cismou comigo. A 
gente começou a namorar no aniversário de treze anos da minha irmã, numa 
danceteria. Aí, ele é um garoto que me deu atenção, que... É, se mostrou 
apaixonado, tudo e nunca tinha acontecido isso comigo, né? Eu fiquei 
encantada! Nossa, e ele era bonito, tudo “Meu deus, será que é comigo 
mesmo, né?”. Ah, meu deus do céu, que patifaria, né? Pensava que era a 
última bolacha do pacote, o homem. Eu me encantei com ele de um jeito 
irreversível, mas isso não foi bom! A irmã dele, minha filha, uma pessoa 
difícil, muito difícil. Mais nova, dois anos mais nova que ele, e um ano mais 
nova do que eu. Então, a Jussara, não foi com a minha cara, literalmente, não 
foi com a minha cara. Ela é uma menina branca, cabelo claro, mas crespo 
como o nosso. E ela, uma vez eu pintei o cabelo de acaju, e, pra me 
humilhar, ela falou na frente de todas as meninas, adolescentes da época: 
“Vê se pode, a nega querendo ser ruiva!”. Isso me chocou de um jeito... Na 
frente de todo mundo. E fora que ela vivia apresentando as amigas dela pro 
Cláudio. Pra que ele paquerasse as amigas dela, pra que ela pudesse me 
humilhar mais com isso, entendeu? E não perdia oportunidade de falar 
“nega, sua neguinha”, “sua não sei o quê”, sabe? (Ruth, 36 anos, negra) 
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Pelos relatos de Ruth, nota-se que ela está tomando consciência de toda a situação 

em que esteve e está envolvida. Com muita surpresa, relata que, em sua família, apenas ela 

parece perceber ser negra:  

 

Incrível [...] acho incrível, porque eu não percebo isso nas minhas irmãs. 
Não percebo isso nas minhas irmãs, de jeito nenhum! Você sabe que até... 
que dia foi, meu deus? Eu tava na casa da minha mãe, acho que, no 
domingo. Ah, sábado ou domingo e a Sheila [irmã] que mora na França, ela 
tava falando, né? O marido dela vai passar o Natal lá na França, porque ele 
tem outros dois filhos e ele precisa passar com os filhos, e depois no Ano 
Novo, vem pra cá pro Brasil. E ela tava falando de um amigo do marido, 
que a esposa é negra. E ela tem uma filha mulata que é muito bonita. E ela 
falou assim: “Ah, o filho do Maurice vai sair de lá noivo, porque ele vai 
encontrar essa moça e ele gosta de mulheres negras ou mulatas, né? Só que 
eu percebi que ela falava assim da moça como se isso fosse uma coisa... 
[faz gesto com a mão que indica algo fora de si mesma] Eu percebi isso 
nela: “Caramba!”. A menina da, é eu acho que ela deve ter casado, o 
primeiro marido deve ter sido branco, porque a menina é mulata tal, não sei 
o quê, e só que a menina é muito bonita, porque não sei o nome da moça, a 
moça mesmo, é feia. É, tipo assim, ela é bem africana mesmo. Ela [irmã] 
falava assim: “Vamos combinar, porque não é bonito, né?”. Não, eu não vi, 
ela comentando... Ela falava assim: “Não, não era bonita”, ela falou assim, é 
típico africana, uma negra alta, tem os traços muito assim, assado. E a 
menina é mulata, é uma mulata bonita, não sei o quê. Não, o que me 
chamou atenção, é que parece que ela também não é mulata. O marido dela 
é branco. Se você fosse ver, se você tivesse entrevistando a Sheila, que é a 
minha irmã, não aparecesse a figura dela, só a voz, se você percebesse só a 
fala, dava a impressão de que era uma mulher branca relatando... entendeu? 
Eu acho que [ela]  diria que é parda. [Mas] não sei, porque a gente nunca 
conversou sobre isso em casa. Não, as irmãs, nunca, nunca conversamos... 
É... Também não, não me lembro disso [de conversar com a mãe]! (Ruth, 
36 anos, negra) 

 

 Beatriz, professora kekere, afirmou que nunca tinha pensado sobre as relações 

afetivas de modo racializado – “Eu nunca pensei nesse ponto de vista, porque eu sou uma 

romântica incondicional, eu sempre achei que eles se apaixonavam, por conta de ser diferente, 

da curiosidade e tudo mais, de falar ‘Nossa, aquele cara é diferente, pode’, sei lá...” –. Mas, ao 

relatar um episódio, em que o condutor escolar não aceitou ser comparado com um menino 

negro de sua turma, ela faz algumas análises, que podem dar pistas sobre os motivos pelos 

quais mulheres negras escolhem maridos brancos para serem seus companheiros, mesmo que 

algumas vezes, isso aconteça não de maneira refletida: 

 

O ano passado, na semana da consciência negra, nós fizemos um trabalho 
na EMEI, e uma das crianças negras se citou branca. Ela falou que era 
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branca. É que a gente foi fazer uma enquête: “Que cor você acha que é?”, 
né? Aí ela falou: “Não, eu sou branca”. E daí as crianças começaram: “Não, 
você é negra, você é negra”. E daí pra piorar a situação, entrou o [risos] o 
tio do TEG135, negro. E a gente fez participar da conversa. Porque querendo 
ou não, ele é um agente participativo ali da escola. “E você, tio Fulano, que 
cor que você acha que você é?”. “Não, eu sou branco” [silêncio]. Então 
assim, às vezes, o preconceito tá na pessoa. E no caso, às vezes, tá assim, no 
adulto que o cerca. A criança, eu acredito [que não diz ser negra], que é 
porque os adultos que o cercam, não querem que ele sofra algum tipo de 
preconceito. E daí o faz. E o tio, o condutor, já, no mínimo, sofreu muito 
tipo de preconceito e se nega. Porque é difícil também você dar de peito, 
“Eu sou negro mesmo e daí, que é que tem de errado isso?”. Às vezes é a 
mãe, a mãe é negra, já sofreu muita coisa, perdeu o emprego, fez uma série 
de coisas, não quer que o filho: “Não, meu filho, você não é negro [risos] 
você não é, você não é...”.  (Beatriz, 31 anos, parda) 

 

Quando perguntada sobre questões relacionadas a gênero e raça, a professora Beatriz 

opinou sobre como não apenas o racismo, mas também outros fatores condicionam as 

relações entre as pessoas em nossa sociedade: 

 

A nossa sociedade, ela é racista em vários aspectos, não apenas a cor da pele. 
Então assim, a gente, eu vou dizer a gente como uma sociedade, a gente 
diferencia o outro, porque não gosta da mesma música, então já tem um 
preconceito ali. Porque não é, não torce pro meu time, é um preconceito. 
“Ah, mas é porque tem a pele diferente, porque não é da mesma classe 
social”, então, por ser cheia de preconceitos, eu creio que infelizmente a cor 
da pele seja mais um. Mas não que seja o principal ou só tenha ele. São 
vários fatores, são vários fatores, por exemplo: “Ah, porque fez determinada 
atitude, porque tem determinada cor e torce pra tal time vai ser condenada 
primeiro”.  Assim como, por exemplo, o gordo hoje em dia. O gordo, hoje 
em dia, ele sofre um preconceito enorme. Você vai em loja, a pessoa já olha 
e fala: “Ah, meu bem, aqui não tem seu número”. É uma forma de 
discriminar. Como acontecia há muito tempo com o negro, né? Só que hoje 
ela tá mais... como eu posso dizer, ela não tá mais em destaque porque a 
nossa sociedade, ela tá muito mais seletiva. Ele existe, ele existe sim, mas 
como tem tantos outros... É o meu ponto de vista, né? Ele acaba, ele acaba 
sendo mais um. Porque antes era assim, era grave porque a pessoa 
discriminava, assim, não queria saber a sua classe social, o que você faz, o 
que deixa de fazer, você é negro, ponto, você não serve. Hoje não, hoje o 
pessoal fala assim: “Você é negro mas você tem dinheiro, você serve” 
[risos]. “Ah, você é negro, mas você é magro, você serve”. (Beatriz, 31 
anos, parda) 

 

                                                
135 O TEG é a sigla para Transporte Escolar Gratuito, programa criado pela Prefeitura pelo Decreto 41.391/2001 
e substituído pela Lei nº.  13.697/2003, destinado ao transporte de crianças a partir de alguns critérios: crianças 
que tiverem problemas crônicos de saúde, menor faixa etária, menor renda familiar ou maior distância entre a 
residência e a escola; além disso, tem prioridade na participação do programa, as crianças portadoras de 
deficiências físicas. Apenas algumas escolas da cidade continuam tendo este programa, já que a licitação foi 
suspensa pelo Tribunal de Contas em 2007, e, desde esta época, os contratos dos condutores são renovados 
semestralmente.  
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 Antonieta, professora kekere, não enfatizou questões relacionadas ao pertencimento 

de gênero e raça, citando apenas um episódio em que sua mãe foi discriminada numa loja de 

roupas: 

 

Não, assim, na minha família aconteceu questão de preconceito mesmo, 
porque a minha mãe é negra. Meu pai é branco. Porque teve uma ocasião 
que uma coisa tão boba de, minha mãe queria fazer um cartão da C&A e 
minha irmã na época, eram professoras as duas, ganhavam o mesmo salário, 
e aí a minha mãe foi pra fazer o cartão, não tinha nenhuma restrição, nada, e 
a mulher não fez. Minha mãe tentou por duas vezes fazer o cartão, levou as 
coisas da minha irmã, minha irmã tinha acabado de fazer, com as mesmas 
coisas, e a mulher não fez. [Minha mãe] percebeu [que era preconceito], ela 
disse: “Ah, eu acho que ela não quis fazer porque eu sou preta”. Foi, porque 
minha irmã foi com ela, entendeu? E na época ela entendia, entendeu? E eu 
acho que foi questão de... preconceito mesmo. (Antonieta, 29 anos, parda) 

  
 

Antonieta e Beatriz são as mulheres mais jovens que entrevistei, e pude notar, em 

suas falas, certo incômodo ao tratar do racismo de modo mais explicito ou pessoal. Elas foram 

muito mais brandas, e se referiram ao racismo como algo externo a elas, não tendo percebido 

nenhum caso de discriminação em suas próprias vidas. São também as duas professoras que 

se declararam pardas, o que talvez queira indicar que para elas, declarar-se parda e afastar-se 

do pólo de cor mais estigmatizado pejorativamente, estejam a salvo das investidas racistas que 

acometem as mulheres declaradas pretas e negras.    

De todas as professoras que entrevistei, sei que Beatriz e Jurema não são casadas. 

Sobre a vida amorosa de Neuza, não tive nenhuma informação. Durante toda a entrevista, ela 

não citou nenhuma situação envolvendo questões amorosas. Jurema possuía um namorado à 

época da entrevista. Candolina, Olga, Ruth e Antonieta são casadas e, no ano de 2011, a 

professora Candolina perdeu o esposo por conta de problemas de saúde. 

As questões aqui apresentadas falam sobre como as professoras vivenciam suas 

relações e como “resolvem” os conflitos daí advindos. É perceptível que, estas revelações não 

são tranqüilas, e mexem com um terreno sensível, de hesitações e lembranças que elas, muitas 

vezes, não gostariam de fazer. Como última fala deste subtítulo, destaco o relato de Olga, que 

acredito poder resumir parte das emoções ouvidas durante todos os relatos, pois condensa 

muitas das sensações percebidas pelas professoras, em diversos momentos de suas vidas:  

 
Eu tou [com] uma ação na Allitalia136, porque teve overbooking137 e eles 

                                                
136 Companhia aérea de aviação.  
137 Overbooking é uma prática corrente em companhias aéreas, que consiste em vender mais bilhetes do que o 
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não me deram... E eu acho que até o advogado falou: “Eu vou entrar com 
isso com racismo”, porque eles deram overbooking pra todos que estavam 
na minha frente e eu na mesma situação, e eles não me deram! Eu nem 
toquei nesse assunto. Eu não acredito! Eu não estava com o mesmo grupo. 
[Mas] era a mesma situação. Eles chegaram duas e dez, eu cheguei duas e 
quinze, o check-in só ia fechar as duas e vinte e cinco. Então eu tinha direito 
de overbooking, eles mesmos falaram: “Não, você tem direito, como nós!”. 
A própria funcionária me encaminhou pro escritório... Chegou lá, eles 
deram pra eles e pra mim... Foi aqui em São Paulo, em Guarulhos. A gente 
ia parar na Itália só pra trocar de avião, e depois ia pra França.  Aí [no dia 
da audiência] eu continuei, pra falar pra moça [funcionária do Fórum]: “E 
agora, o que é que eu faço?”. [A moça] “Agora você espera a carta, foi bom 
você ter ficado, porque eu queria falar pra você, porque agora vai pra juiz e 
ela é que vai decidir. E... e eles vão te dar um advogado. E esse advogado, 
ele vai entrar com racismo”. E eu: “Putz, quer dizer que você acha?”. “Olga, 
tá tão claro! Tá tão na cara, você não percebeu?”. Aí eu falei: “Você acha 
que foi racismo, porque minha amiga falou, meu marido também falou, mas 
só que na minha cabeça...”. Eu falei pra ela: “Sabe, eu acho assim, eles não 
tem nada além do que eu tenho” Eu acho tão... tremendo, eu não tenho 
palavras pra te dizer, pra te dizer, de eu ser discriminada por causa da minha 
cor, que eu não aceito, eu me recuso”. Ela falou: “Eu tou te entendendo!”. 
Minha amiga falou, eu falei: “Não, não pode ser! Porque dinheiro não tem 
cara, não tem credo e não tem raça. Dinheiro é dinheiro”. Eu falei ontem pra 
minha cunhada: “Sabe, fulana, tá muito doído pra mim, mas eu vejo que o 
mundo me vê como uma negrinha”. Porque é assim. Eu falei pra ela, 
quando chegou lá, ele falou assim: “Olga está por aqui?”, o advogado. Com 
a carta que ele me mandou, ele me deixou no chão. Aí eu falei: “Meu deus, 
ele vai me massacrar!”. Eu passei uma semana tão pesada... E aí, eu falei 
assim, quando eu entrei, eu vi que só tinha gente simples. E eu pensei: 
“Não, eles não estão aqui”. Porque ele é altivo, pela carta que ele me 
mandou, ele é altivo! Daqui a pouco, eu tou lá tranqüila lendo meu negócio, 
daqui a pouco entra um cara chupando sorvete, assim: [faz som de alguém 
tomando sorvete]. Como quem diz: “Que delícia meu sorvete!”. Eu bati o 
olho nele, como quem, sabe, tão tranqüilo, que [diz]:  “A minha causa já tá 
ganha”, ele não esperava que eu fosse negra [ele]: “Minha causa já tá ganha 
e ela vai aceitar meus mil e duzentos”, que ele me ofereceu. Aí eu falei: 
“Meu deus, é ele, é ele, eu não tenho duvidas de que é ele. Altivo, é ele”. Aí 
fiquei quieta, né, falar o quê? Passa uns dez minutos, ele se levanta: “Olga, 
quem é?”, e eu atrás dele. E eu: “É, você jamais imagina que é uma 
neguinha que foi pra Paris, né?”. Deixa, deixa ele. Fui dando corda pra ele. 
“Olga, não está aqui, Olga? É a senhora? É a senhora? É a senhora?”. E aí: 
“Não, não!”. Nessa altura do campeonato, a coisa cresceu, “Ai, nossa 
senhora, e agora?”. “Não, e quem será que é?”. Aí uma falou: “Não, ela não 
tá aqui!”. [Ele disse:] “Não, ela está movendo contra a Allitalia!”. “Olga, 
que está movendo contra...”, ele insistia!. “Ah, meu deus...”, eu tinha 
vontade de enfiar minha cabeça debaixo do banco!”. Menina, eu não pensei 
que a coisa ia tomar essa proporção. Ai eu falei: “Ai, meu deus, que é que 
eu faço?”. E ele não se virou pra mim! Ele não se dirigiu a mim. “Olha, 
quer saber? Ele não se dirigiu a mim, eu vou ficar quieta!”. E eu fui de 
propósito, como eu vou na escola, que na escola eu vou, não com essa 
calça, eu vou com uma calça de malha e de tênis, todo dia. Que eu sento no 
chão com as crianças, e assim eu fui. Eu falei: “Eu não vou me arrumar! Eu 
vou como eu vou na escola, minha filha falou: “Corta o cabelo, põe aqueles 

                                                                                                                                                   
disponível no vôo, com base na média de desistência dos vôos anteriores. 
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brincão!”. [Eu disse:] “Não, eu vou assim!”. E fui. Daqui a pouco ele se 
vira pra mim: “A senhora é Olga?”. Eu falei: “Sou”. Aí eu não podia falar 
que não, né? Já tinha perguntado pra todo mundo, menos pra mim! Quando 
ele... ele ia se sentar, aí de novo, [ele pensou:] “...Que eu acho que pra ela 
eu não perguntei”. “A senhora é Olga? É a senhora?”. “É”. Aí ele olhou, ai 
que vontade de dar risada! “É, meu filho”, eu acho que começou a cair a 
ficha, “você me vê como uma negrinha, né?”. [Ele pensou:]“Não pode ser 
ela que foi pra Paris!”. [Na hora da audiência] a moça falou: “Mas o que 
foi que aconteceu?”, [...] “Eu viajei cinco dias depois [do dia marcado para 
minha viagem] pela Allitalia. O norueguês foi pela Air France. A moça que 
estava na minha frente, que é da Itália, ela foi tratada com todo mimo por 
ele. E quando chegou na minha vez, não? Mas aí eu falei pra eles [os 
funcionários do guichê da Allitalia]: “Mas escuta, a minha passagem vale 
tanto quanto a deles. Eu paguei o mesmo valor que eles pagaram! Porque 
você tá dando todos os direitos pra eles e não pra mim? Ele nem olhava na 
minha cara. Ele dizia: “Não adianta a senhora ficar falando, porque a 
senhora vai desviar da minha atenção, que é ver o que eu posso fazer pela 
senhora. Eu tou vendo aqui, olha, onde a senhora pode viajar, daqui a cinco 
dias, e a senhora tem que pagar novecentos reais”. Eles [os outros 
passageiros] ganharam 600 euros. Cada um, pelo incômodo. E eu paguei 
novecentos reais. Aí eu fui viajar. Triste porque eu eram dezoito dias, perdi 
cinco, aí eu fiquei só treze. Eu fui viajar, lá eu só chorava, eu disfarçava, 
disfarçava, meus amigos diziam ‘Olga, como você tá triste! Eles acabaram 
com a tua viagem!’.  (Olga, 53 anos, preta) 
 

Olga então desabafa: 

  

Então, você vê, quando você me pergunta se tem diferença entre uma 
mulher branca e uma mulher negra, claro que tem. Claro que tem. Eu não 
enxergava isso, mas eu fico triste, porque eu ainda falei pra ela [funcionária 
do Fórum]: “Vocês querem saber? Não foi só o dinheiro que ele tirou de 
mim. Ele me tirou isso. Ele abriu meus olhos pra isso, você entendeu?”. Ele 
abriu, eu falei: “Porque olha, na minha mente, se você tinha dinheiro, você 
era igual a qualquer pessoa. Ele me mostrou que não é. Então, não é só o 
dinheiro”, falei pra ela: “Mas ele abriu os meus olhos pra uma outra 
realidade. Ele tirou de mim”, como é que eu falei pra ela?, “a minha...”, não 
é a minha ilusão que eu falei pra ela... Eu não enxergava, eu não enxergava! 
E lá eu chorei, mais acho que foi por causa disso. Falei: “Meu deus, ele 
tirou de mim isso!”. Porque eu não enxergava essa diferença, não 
enxergava! E se enxergava, eu ria, eu levava na brincadeira. Porque eu acho 
que eu me perdia... eu falei: “Meu deus”, quando eu chorava aqui, eu só 
falava isso. “Ele tirou de mim”, é como se ele tivesse tirado a venda dos 
meus olhos! Nossa, então tem!”. Porque as pessoas sempre perguntavam e 
eu: “Não, não tem, não tem, não tem!”. Porque eu sempre fui em 
restaurante, eu sempre fui em hotel chique, a Marie, que eu tava com ela, e 
sempre era tratada como ela! Então eu viajava com ela, ela me levava em 
restaurante chique, eu nunca, nunca! Por isso que eu falo pra você, que pra 
mim, eu não via diferença. Ele me fez ver, você entendeu? Então eu 
chorava, eu falava: “Sabe, Manuel [marido], ele tirou algo...”. Acho que eu 
nem sabia, “ele tirou algo dos meus olhos”. Eu não perdôo ele por isso, ele 
tirou, ele tirou, tirou a minha fantasia, eu não sei, não foi fantasia, foi outro 
nome... Ele tirou... ainda ontem eu usei pra minha cunhada: “Ele tirou isso 
de mim, ele arrancou”, e falei pra moça: “Ele arrancou isso de mim”. Então, 
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agora eu olho assim, tem aquela lei que eu estudei no concurso, que todo 
mundo é igual perante a lei... blá-blá-blá-blá, aí eu penso nessa lei, porcaria, 
não é, não é!  Ele tirou isso de mim, aquela lei, pra mim, não dizia nada. Eu 
não parava pra pensar, você entendeu? Passava batido, porque eu me 
julgava igual, você entendeu? Não, pra mim todo mundo é igual, não tem... 
ele tirou isso de mim. (Olga, 53 anos, preta) 

 

Neste relato de Olga, sua percepção de que as pessoas não são iguais, dá-se a partir 

do momento que foi tratada de modo desigual, pela companhia aérea na qual havia comprado 

um serviço. Ser igual é almejado, porque ninguém que ser tratado como desigual. 

Infortunadamente, as ocasiões em que temos contato mais direto com a diferença – parte 

constitutiva de todo e qualquer ser humano – são quase sempre nos momentos em que somos 

tratados de modo desigual, e então vinculamos a ideia de diferença à de desigualdade. A 

forma como estas palavras são utilizadas em nossa sociedade – igualdade como antônimo da 

desigualdade e esta como sinônimo de diferença – fazem com que, cada vez mais, 

enxerguemos a diferença como algo indesejado.  

A escola, por exemplo, poderia ser um espaço onde aprendêssemos sobre igualdade, 

desigualdade e diferença. Mas, em muitos casos, a reprodução dos valores de uma sociedade 

que privilegia padrões únicos de conduta e comportamento, faz com que não aprendamos 

sobre estes assuntos e não nos relacionamos com a diferença de modo positivo. Segundo 

ABRAMOVICZ et al. (2006) 

 

faz-se necessário pensar formas de ver a diferença não como um desvio da 
norma. Também não se deve tentar trazer o diferente para o âmbito do 
“mesmo”, promovendo um apagamento dessas diferenças. [...] Procuramos 
sempre nos unir a algo com o qual nos identificamos, que seja familiar a 
nós. Quando não há essa identificação, quando o “outro” não é uma copia 
de nós mesmo, quando ele não se encaixa nos nossos padrões, quando ele 
foge das nossas convicções, então, há uma tentativa de redução do outro já 
conhecido, por meio de práticas de exclusão e da supressão de toda forma 
de diferença – alteridade. O resultado dessa busca pela “segurança” em 
relação a tudo que temos exclui o que é desconhecido, o que é diferente. (p. 
74) 

 

Em outros momentos da entrevista, Olga falou sobre seu pertencimento racial e como 

o enxergava: 

 

Numa das vezes que eu fui de limusine [Copacabana Palace], foi um 
chofer negro, de luva, quepe. Aí ele abriu a porta pra mim e falou assim no 
meu ouvido, assim eu ia passando, ele falou assim: “Olha, o maior prazer da 
minha vida é abrir essa porta pra você”. Eu falei assim: “Nossa, porque?”, a 
bobinha, né? “Porque você é negra. É a primeira vez que eu abro a porta pra 
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uma negra”. Achei tão lindo da parte dele, que ele poderia se sentir assim, 
por baixo, alguma coisa assim, né? Até hoje eu lembro desse homem: “Meu 
deus, como aquele homem foi lindo!”. Nossa, eu não sei quem é, nunca vou 
saber dele, né? 
É tão interessante porque quando eu li teu blog138, uma coisa que eu percebi 
muito no teu blog, que eu fiquei assim [...] foi que eu não tenho essa 
consciência negra que você tem! Você entendeu? Ai, eu ficava assim, ia e 
voltava, ia e voltava, olha que interessante, aí eu vi teus seguidores139, olha, 
ela tem seguidores negros! Eu achei tão interessante! E aquilo de, dia negro, 
não sei quê. Aí eu vi, e falei: “Nossa, porque será que eu não tenho isso, eu 
achei bonito”. Mas eu sou [negra] [aponta para a cor da pele], é 
incontestável. Eu acho que parda é um, um escândalo eu falar que eu sou 
parda! No meu registro eu sou parda, porque meu pai que foi registrar, meu 
pai é mulato pra branco mesmo, porque ele era filho de italiano com negra, 
então ele saiu bem clarinho. E a minha mãe negra, negra, negra, 
descendente de africano. E aí saiu parda, e quando eu cresci, eu fui ver, eu 
fui pra trocar: “Eu quero que tire isso daqui!”. Fui pra trocar, eu queria que 
tirasse, eu fui pra trocar. Meu filho ainda, eu fiz um escândalo, que meu 
marido foi registrar o meu filho, e colocaram o meu filho branco, e é o mais 
preto de todos. Gente, eu não me conformo, eu não me conformo, mas eu já 
movi céus e terra por causa disso. Não, falaram que não. Falaram que não. 
Tá branco e é o mais preto de todos. Eu falei “Manuel, como é que tá 
branco aqui?” aí ele olhou... “Mas Manuel, o menino não vai ser branco. 
Quando muito mulatinho, quando muito!” Tanto é que minha filha é clara, 
né, não sei aonde falaram que ela era branca, eu: “Querida, acorda. Ela não 
é branca. Então eu tenho incutido isso nela, você não tem que ter vergonha, 
essa coisa de parda, morena... só que ainda assim, eu não tenho a 
consciência que você tem, entendeu? (Olga, 53 anos, preta) 

 

Ao ter acesso ao blog pelos emails que trocávamos, Olga refletiu sobre sua 

consciência e chegou à conclusão que teríamos “consciências diferentes” sobre a temática 

racial. Ainda assim, esta reflexão colaborou para a compreensão de sua própria existência, 

fazendo com que ela pudesse refletir sobre grande parte de sua trajetória, encontrando novos 

caminhos possíveis. As experiências relatadas pelas professoras não estão alojadas apenas no 

campo profissional, e devem ser observadas respeitando estes tempos e espaços, que guardam 

consigo a multiplicidade de vozes e de sensações. Todas as experiências descritas formaram e 

formam as profissionais que atuam nas escolas municipais, e tudo que as afetam não pode ser 

descolado de sua trajetória profissional, visto que, quando assumem uma sala de aula, estão 

ali em cor e corpo, para realizarem o trabalho pedagógico. 

Nestes relatos, vimos histórias que reproduzem a lógica ocidental-cartesiana de nossa 

sociedade, e vimos também as consequências do preconceito, da discriminação e do racismo. 

Para além de culpar ou vitimizar estas mulheres, devemos também enxergá-las como 

sociedade a qual estamos todas/os vinculadas/os, que sofrem e reagem a partir de 

                                                
138 Página pessoal da Internet, pensado originalmente para divulgar textos pessoais e fotos.  
139 Pessoas que inscrevem-se para receber os novos textos publicados no blog. 
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determinados imperativos, que atingem a todas as pessoas que vivem juntas. A palavra 

liberdade, contida na expressão “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, e cunhada a partir da 

Revolução Francesa trouxe-nos a falsa impressão de que, tornando-nos cidadãos/indivíduos 

“modernos”, somos responsáveis isolados por problemas que acometem toda uma geração de 

homens e mulheres.  

No que tange ao racismo, a ideia de que “isto é um problema do/a negro/a” ilustra 

bem o modo como lidamos com questões que deveriam ser tratadas como pautas sociais, 

posto que não afeta apenas a uma parcela da população, mas sim toda a sociedade, já que, a 

população branca, ao relacionar-se com negros e negras numa atitude de natural 

superioridade, acabam também prejudicando e sendo prejudicadas nas relações com as 

pessoas que as cercam.  

 

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à 
condição de objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-
se descendente dos escravizadores, temer, embora veladamente, revanche 
dos que, por cinco séculos, têm sido desprezados e massacrados. (Parecer 
sobre a Lei 10.639/2003, p. 5) 
 
 

Nas considerações que se seguem, discutirei estas e outras questões de modo mais 

aprofundado, apresentando as análises feitas durante todo o processo investigativo, 

considerando todas as “vozes” que apareceram nestes três anos de trabalho.   
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Mulata Exportação  

“Mas que nega linda 

E de olho verde ainda 

Olho de veneno e açúcar! 

Vem nega, vem ser minha desculpa 

Vem que aqui dentro ainda te cabe 

Vem ser meu álibi, minha bela conduta 

Vem, nega exportação, vem meu pão de açúcar! 

(Monto casa procê mas ninguém pode saber, entendeu meu dendê?) 

Minha tonteira minha história contundida 

Minha memória confundida, meu futebol, entendeu meu gelol? 

Rebola bem meu bem-querer, sou seu improviso, seu karaoquê; 

Vem nega, sem eu ter que fazer nada. Vem sem ter que me mexer 

Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. 

Sinto cheiro docê, meu maculelê, vem nega, me ama, me colore 

Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre nego malê. 

Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra gente sambar.” 

Imaginem: Ouvi tudo isso sem calma e sem dor. 

Já preso esse ex-feitor, eu disse: “Seu delegado...” 

E o delegado piscou. 

Falei com o juiz, o juiz se insinuou e decretou pequena pena 

com cela especial por ser esse branco intelectual... 

Eu disse: “Seu Juiz, não adianta! Opressão, Barbaridade, Genocídio 

nada disso se cura trepando com uma escura!” 

Ó minha máxima lei, deixai de asneira 

Não vai ser um branco mal resolvido 

que vai libertar uma negra: 

Esse branco ardido está fadado 

porque não é com lábia de pseudo-oprimido 

que vai aliviar seu passado. 

Olha aqui meu senhor: 

Eu me lembro da senzala 
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e tu te lembras da Casa-Grande 

e vamos juntos escrever sinceramente outra história 

Digo, repito e não minto: 

Vamos passar essa verdade a limpo 

porque não é dançando samba 

que eu te redimo ou te acredito: 

Vê se te afasta, não invista, não insista! 

Meu nojo! 

Meu engodo cultural! 

Minha lavagem de lata! 

Porque deixar de ser racista, meu amor, 

não é comer uma mulata! 
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– CONSIDERAÇÕES FINAIS – 

 

 

 

Redesenhando o Magistério a partir da história de vida de professoras 

negras 

 

 

“[...] Minha avó é negra, hoje ela tem quase oitenta e oito anos, [...] e ela 

sempre trabalhou em casa de família. E o começo da vida dela ela era 

lavadeira de fazenda, então eu fui pra Bahia, eu vi a bacia que ela carregava, 

uma madeira bem grossa, então eu admirava aquilo! E ela sentia que o 

trabalho dela era inferior. Então eu sempre quis mostrar assim, que eu sou 

uma negra, mas que o meu trabalho independente de eu ser negra é igual ao 

de qualquer outra pessoa” (Jurema, 44 anos, negra). 

 

 

Após as exposições feitas nos capítulos anteriores, creio que é possível realizar 

algumas inferências sobre todo o processo investigativo, numa tentativa de colaborar com 

campos educacionais que tratam das questões de formação de professoras, dos percursos 

biográficos destas profissionais e também das relações raciais e Educação. Com estas 

análises, não retiro o poder presente nas vozes destas mulheres nos outros capítulos; desejo 

apenas somar esforços, para trazer os demais elementos percebidos durante a trajetória da 

pesquisa – ou pelo menos a maior parte deles –, presentes não apenas nas falas aqui 

apresentadas, mas em todas as etapas do processo da pesquisa. 

Em seu artigo Intelectuais Negras, bell hooks (1995) é bastante enfática no que diz 

respeito à vinculação que o trabalho intelectual deve ter com uma política do cotidiano, pois, 

para ela, é este trabalho que a permite compreender a “realidade e o mundo em volta, encarar 

e compreender o concreto” (p.466). hooks diz mais: 
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É o conceito ocidental sexista/racista de quem e o que é um intelectual que 
elimina a possibilidade de nos lembrarmos de negras como representativas 
de uma vocação intelectual. Na verdade, dentro do patriarcado capitalista 
com supremacia branca, toda a cultura atua para negar às mulheres a 
oportunidade de seguir uma vida da mente, torna o domínio intelectual um 
lugar “interdito”. Como nossas ancestrais do século XIX, só através da 
resistência ativa exigimos nosso direito de afirmar uma presença intelectual. 
O sexismo e o racismo, atuando juntos, perpetuam uma iconografia de 
representação da negra que imprime na consciência cultural coletiva a ideia 
de que está neste planeta principalmente para servir aos outros. (p. 468) 

  

hooks segue discutindo sobre as formas que nós, intelectuais negras, podemos 

encontrar pontos de intersecção entre nossas experiências de vida e comunidade, e nosso 

trabalho acadêmico, sem contudo perder de vista que os momentos em que precisamos 

dedicar-nos ao trabalho intelectual não são um “luxo”, a que não podemos dar-nos o direito, 

mas sim parte de uma caminhada necessária, para fazermos parte desse lugar de 

intelectualidade. Estes momentos não nos retiram da conexão com a comunidade, que sempre 

estará partilhando conosco, através dos caminhos que nos destinamos a seguir, em nossa 

jornada intelectual. hooks conclui seu texto dizendo: “Quando o trabalho intelectual surge de 

uma preocupação com a mudança social e política radical, quando esse trabalho é dirigido 

para as necessidades das pessoas, nos põe numa solidariedade e comunidade maiores. 

Enaltece fundamentalmente a vida” (p. 478). 

Cito este texto de hooks porque, suas constatações trazem até mim, lembranças do 

percurso da pesquisa e do percurso de minha própria vida. Acredito que, assim como Cornel 

West apud hooks, precisamos ter em mente que “a principal prioridade dos intelectuais negros 

deve ser a criação ou reativação de redes institucionais que promovam hábitos críticos de alta 

qualidade basicamente com o objetivo de insurgência negra” e que a “tarefa central dos 

intelectuais negros pós-modernos é estimular, acelerar e possibilitar percepções e prática 

alternativas, desalojando discursos e poderes dominantes” (p. 475). Nesta perspectiva, 

gostaria de trazer algumas considerações que possam, de algum modo, insurgir-se contra uma 

prática ainda vigente nas discussões que temos sobre Educação no Brasil, que imagina ser 

possível “silenciar” as diferenças entre as pessoas que estão presentes na escola, através da 

homogeneização de um discurso sobre “os professores”, discurso este que, logo de cara, 

desconsidera que o maior número de pessoas atuantes nesta área de trabalho não são do sexo 

masculino.  
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A leitura de uma dissertação defendida em 2008 pela pesquisadora Luciana 

Nascimento dos Santos intitulada Mulher Negra Professora entre a crisálida e o beija-flor: o 

invisível e o revelado, o silêncio e a escrita de si colaborou para as análises finais deste 

trabalho. O texto trata da história de vida de Luiza Carmo de Jesus, professora negra da 

cidade de Feira de Santana, falecida em 2 de agosto de 2006, enquanto dava aula para uma 

turma de Educação Infantil. A pesquisadora reconstrói, por meio do contato com pessoas 

próximas à Luiza, sua trajetória de vida e formação, discutindo o lugar definido para mulheres 

negras em nossa sociedade e em como tornar-se professora, para muitas dessas mulheres, 

continua sendo, na atualidade, um enfrentamento aos ditames estabelecidos pela sociedade 

racista, ainda que digam que este lugar não é mais valorizado. Pesquisando em diversos 

materiais, as perguntas suscitadas por Santos trazem a discussão presente também neste texto:  

 

Em que medida as trajetórias de vida dessas professoras permitiam refletir 
sobre a relação entre acesso, permanência e fracasso escolar, a partir das 
questões raciais? [...] Como se compôs a história de vida da mulher negra 
que se tornou professora? Quais as implicações do racismo, do preconceito 
e da discriminação na sua vida de professora? Quais elementos, caminhos, 
incômodos, dores, “verdades”, resistências, proporcionaram tal construção? 
Quais as implicações do racismo para o processo de imortalidade da mulher 
negra? A mulher negra professora, no percurso da sua trajetória, silencia, 
internaliza a inferiorização ou se contrapõe ao exercício da exclusão racial e 
ressignifica a própria história? (p. 20-21) 

 

Como aponto neste trabalho, as mulheres negras professoras sempre negociaram sua 

existência e a vida de Luiza não foi diferente. Ainda assim, apesar de todos os obstáculos já 

conhecidos pelas mulheres negras para conseguirem chegar até a escola e permanecerem nela, 

formou-se professora. Quando faleceu aos cinquenta e cinco anos, estava cursando a 

universidade, algo que sempre desejou. Em seu texto, Santos rememora ainda, passagens onde 

o racismo deixou profundas marcas na vida da professora, visto que a mesma tornou-se 

conhecida da pesquisadora, por conta da depreciação vinda de seus/suas alunos/as e sentida 

por ela em sala de aula, evento que, à época, ganhou repercussão na escola e fora dela.  

Por esta história e por tantas outras, as que ouvi e as que ainda precisam ser escritas, é 

que penso o quanto devemos celebrar a existência de mulheres negras em espaços como a 

escola. Penso ainda que, de algum modo, celebrar estas conquistas, reafirma o poder presente 

nestes espaços, há muito desconsiderado por uma vasta literatura educacional. A quem pode 

interessar a destituição deste lugar de poder? Intencionalmente, esta desvalorização colabora 

para que nos vejamos sem a força que este lugar ainda nos reserva e, assim, nos entregamos 
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mais facilmente às formulações políticas desta ou daquela gestão de governo, sem acreditar 

que, de modo reflexivo, podemos (ainda) colaborar com a mudança dos paradigmas 

excludentes estabelecidos pela educação hegemônica.   

Nestas considerações, realizo alguns apontamentos sobre o significado de ser 

professora de Educação Infantil para as mulheres negras, bem como de que modo sua inserção 

neste nível de ensino, colabora para uma visão de educação mais complexificada e mais 

humana, em contraposição às aulas ministradas no Ensino Fundamental. Apesar de ser um 

terreno bastante arenoso, visto que conceitos como cultura, identidade, educação e cuidado, 

estão sendo constantemente reformulados e repensados à luz desta e daquela teoria, sinto ser 

necessário marcar as sensíveis diferenças que percebo nos discursos e nas práticas do 

cotidiano, produzidas por estas mulheres no trabalho, na vida e em suas relações humanas. 

Assumindo as possíveis falhas que sempre “aparecem” em toda e qualquer 

sistematização do conhecimento obtido a partir do cotidiano, apresento algumas ideias que 

deverão ser debatidas e rediscutidas tão logo tenhamos possibilidade de mudar – e estamos 

sempre mudando – nossas perspectivas, com relação ao mundo que nos cerca. O que é 

necessário registrar aqui é que, fundamentalmente, mulheres e homens, negros e brancos, 

adultos e crianças, por sentirem o mundo de maneiras diferentes, pensam o mundo de modos 

diferentes, e, estes modos, são visíveis nas formas em que elegem para viver suas próprias 

vidas e tomar suas decisões. Na esfera pública e coletiva, todos estes sentidos aparecem para 

dar lugar a práticas sociais que se diferenciam entre si, e que não precisam, sob nenhum 

aspecto, serem inferiorizadas ou superestimadas, mas tão somente reconhecidas.  
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Os significados de ser professora para mulheres negras: compreendendo singularidades.  

 

 

[...] é a mulher negra anônima, sustentáculo econômico, afetivo e moral de 
sua família, aquela que desempenha o papel mais importante. Exatamente 
porque, com sua força e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, 
transmite a suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à 
luta pelo nosso povo. Mas, sobretudo porque, como na dialética do senhor 
e do escravo de Hegel – apesar da pobreza, da solidão quanto a um 
companheiro, da aparente submissão, é a ela a portadora da chama da 
libertação, justamente porque não tem nada a perder. (grifo meu, 
GONZALEZ, 1982, p.104) 

 

As discussões sobre a desvalorização do magistério e a entrada de mulheres nesta área 

profissional, são temas bastante recorrentes na História da Educação (CAMPOS, 2002; 

LOURO, 2010) e demonstra a importância de estudarmos os processos pelos quais homens e 

mulheres acessam e permanecem em determinadas carreiras, levando em conta questões como 

gênero, classe e raça. Nesta seara, muitos/as pesquisadores/as debruçaram-se sobre a história 

da profissão docente, a partir de uma ótica de gênero, mas nem sempre de raça ou origem. 

Necessitamos de uma revisão historiográfica que, assim como pontua Ladson-Billings (2002), 

tome a raça como ponto de partida, visto que, as histórias de mulheres brancas e negras não 

seguem uma mesma cronologia desde os tempos coloniais, não sendo nem mesmo um 

consenso atualmente que, mulheres, brancas ou negras, vivenciam as experiências vinculadas 

à profissão da mesma maneira. Uma história da profissão docente precisa estar sensivelmente 

atenta a estas nuances nos percursos de grupos que fazem parte da educação brasileira, visto 

que, privilegiando apenas alguns deles na escrita desta história, não teremos o registro de 

tantas outras histórias igualmente possíveis de serem contadas, e que podem trazer novas 

questões para o debate.   

No Brasil, em pleno século dezenove, as meninas negras eram interditadas de 

frequentarem as escolas públicas e particulares, visto que havia proibições quanto à instrução 

dos escravizados. As crianças negras que conseguiam a muito custo estudar, antes e depois da 

promulgação das legislações abolicionistas (Lei do Ventre Livre, Lei Áurea) eram, em sua 

grande maioria, do sexo masculino, segundo escassa literatura analisada. É assim que, um 

estudo sobre a história da profissão docente precisa perguntar-se por quais caminhos as 

mulheres negras conseguiram, ainda no século dezenove e início do século vinte, adentrar o 
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espaço escolar não apenas como alunas, mas como professoras. Compreendemos, pelas 

leituras realizadas, que a história de Maria Firmina dos Reis, professora no interior do 

Maranhão em 1847, e das professoras negras encontradas nas escolas do Rio de Janeiro no 

começo do século vinte, não são únicas: estas são as poucas histórias que conseguiram 

sobreviver à falta de investigação específica sobre gênero e raça em Educação.  

A produção do mito da democracia racial, no início do século vinte, colaborou para a 

sabotagem dos estudos que levassem em consideração estas variáveis em conjunto, não 

apenas na área da educação, mas em todas as ciências do humano. A esta ideia, somam-se as 

ideias sobre a coisificação do/a escravo/a datadas da década de sessenta140, que fizeram com 

que os estudos sobre negros e negras tornassem-se estudos sobre objetos, sendo, portanto, 

matéria sem importância para os devidos registros na história das pessoas.  Resta-nos agora 

recuperar as histórias que temos vestígios e, “escovar a contrapelo” (BENJAMIN apud 

MCCLINTOCK, 2011) as histórias já registradas, numa tentativa de descobrirmos mais sobre 

o modo como mulheres negras enfrentaram – e superaram – os obstáculos a elas impostos, 

pela escravização, pelo machismo e pelo sexismo. Nestes caminhos, é preciso descobrir quais 

as estratégias sensíveis (SODRÉ, 2006) de combate ao racismo foram continuamente forjadas 

por essas mulheres, para continuarem sobrevivendo e irem, pouco a pouco, estabelecendo-se 

em espaços outros, que não aqueles imputados pela sociedade estamental da época.  

É preciso seguir perguntando também como, no início do século vinte, as professoras 

negras seguiram entrando e permanecendo na escola, já que esta era uma das instituições 

transmissoras de uma política eugenista que desejava reformular o Brasil, enquadrando-o num 

projeto de nação configurado a partir de representações exteriores a nós. Estas representações 

podem ser vislumbradas nos ideais do ministro de Educação e Saúde do Brasil, Gustavo 

Capanema, no ano de 1938: ao propor a construção de um monumento de representasse o 

“homem” brasileiro, não houve nenhuma dúvida por parte de toda a sociedade consultada – 

médicos, antropólogos, sociólogos, entre outros – de que esta figura devesse ser a de um 

homem branco. Este projeto de nação esquizofrênica também aparece nos discursos oficiais 

brasileiros, e podemos tomar como exemplo a Constituição de 1934, em cujo Art. 138, alínea 

                                                
140 Fernando Henrique Cardoso é autor de tese de doutorado defendida em 1961 onde afirma que o escravo vê-se 
a si mesmo como objeto. Sua tese deu origem ao livro Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro 
na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1962. Um 
contraponto a esta teoria seriam as ideias propostas por Sidney Challoub. Cf. 
CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade. São Paulo: Cia das Letras, 1990.  
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b, se lê: “Incumbe a União, aos Estados e Municípios, nos termos das leis respectivas: [...] b – 

estimular a educação eugênica”. 

Como já vimos no segundo capítulo, em meados da década de trinta, a escola passou a 

ser um lugar onde as práticas eugênicas foram implantadas em larga escala, adestrando 

corações e mentes para um novo perfil de cidadão, adequado ao novo Brasil que estava 

nascendo com a República. As professoras selecionadas para o trabalho nas escolas brasileiras 

eram também atingidas por esta política, fazendo com que as mulheres negras, para 

permanecerem na escola, tivessem que se adequar ao perfil estabelecido como “bom” para o 

progresso do país. Desse modo, um dos modos de inserção possíveis a estas mulheres, e ainda 

hoje utilizado por muitas delas, é a apropriação da ideologia do embranquecimento. Esta 

ideologia serve para assegurar, a estas mulheres, a permanência em lugares que não são vistos 

como espaços onde elas deveriam estar presentes. A expressão ser, não-sendo ilustra bem 

como este mecanismo opera na tentativa de minimizar as diferenças nos espaços públicos e de 

ascensão social. 

Assimilar a cultura branca torna-se um dos modos de inserção na sociedade que se 

quer eugênica, mas não é uma ação realizada pelas mulheres negras apenas porque repulsam 

sua cor ou raça negra. Assimilar a cultura branca é, muitas vezes, um processo doloroso que 

nos diz muito mais sobre os modos como o racismo atua em sociedade do que sobre como as 

mulheres negras veem a si mesmas. Este processo doloroso, muitas vezes inconsciente ou 

tornado inconsciente, visto que não é fácil lidar com questões exteriores que controlam o 

modo sobre como nos vemos e somos vistas, é parte de um processo maior de exclusão social, 

de rejeição das diferenças, de falta de acesso e oportunidades, de eleição e privilégios. 

Assimilar a cultura branca, desejando não ser negra, é a forma como muitas questões internas 

e igualmente dolorosas “saem para fora” e ganham outros contornos. A psicanalista Neusa 

Santos, em 1983, afirmava estas questões, em seu estudo sobre a ascensão social do negro 

brasileiro. Ela cria que era impossível a estes não embranquecerem, se desejavam ascender 

econômica e socialmente, visto que os espaços públicos e de poder eram, todos eles, brancos. 

Entrevistando negros e negras que estavam em ascensão à época, ela pode afirmar: 

 

O negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do 
massacre mais ou menos dramático de sua identidade [...] E a condição sine 
qua non para a ‘pessoa de cor’ contar como exceção ainda é a identificação 
ostensiva com os interesses, os valores e os modelos de organização da 
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personalidade do branco. Mesmo o negro e o mulato que não queiram 
‘passar por branco’ precisam corresponder aparentemente a esse requisito, 
onde e quando aspirem ser aceitos e a serem tratados de acordo com as 
prerrogativas de sua posição social. [...] Em suma, condena-se a negar-se 
duplamente, como individuo e como parte de um estoque racial, para poder 
afirmar-se socialmente (p. 18,23).  

 

Lutando contra os estereótipos cotidianamente, que alocam seu corpo e presença no 

mundo às esferas mais inferiores, mulheres negras desejam, assim como as mulheres brancas, 

tão somente, viver suas próprias vidas, mas encontram-se impedidas quando, ao assumirem 

sua identidade negra, são constantemente interpeladas sobre o quanto elas perdem quando da 

assunção desta identidade, muitas vezes tendo mesmo que explicar os motivos que a levam 

assumir-se negra. Há uma música bastante emblemática deste processo, cantada pela atriz 

Telma de Souza, na peça teatral Cabaré da Rrrrraça (sic), encenada há treze anos pelo Bando 

de Teatro Olodum: 

Ter na pele a cor da noite 

É preciso ter coragem  
para ter na pele a cor da noite  
ser intangível  
[...] o futuro é coisa dura  
de pedra e ferro montado  
o futuro é coisa dura  
difícil de se tocar  
é preciso ter coragem  
ver na noite sem ser visto  
pra se escrever o futuro  
com a pele cor do asfalto  
molhado de muita chuva  
[...] quando a pele é cor da noite  
é preciso ter coragem  
pra reforjar o futuro 
[...] é preciso ter coragem  
para se empunhar esta cor  
como arma como enxada como arado  
como fonte como estrada 
como língua incendiária  
que todas as línguas fala 
e torna esta cor escondida 
em nova cor revelada 
cor do dia cor do sonho  
de todo homem e mulher  
todo bicho toda mata  
cor a correr pelas veias  
a preencher os abismos  
criando um caminho novo 
pra raça humana avançar  
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é preciso ter coragem 
pra ter na pele a cor da noite 
e sobreviver nesses dias  
é preciso ter coragem 
e olhos de lua a brilhar  
pra ser o futuro que se quer  
mesmo o que virá 
(Márcio Meirelles, 1998) 
 

Embranquecer não é um caminho tranquilo e nem o único possível, mas, muitas vezes, 

o único conhecido para suportar as vicissitudes de uma sociedade racista. Muitas vezes, esta 

escolha nem mesmo é uma tomada de decisão consciente: pouco a pouco, a mulher negra que 

começa a ocupar determinadas posições na sociedade, realiza atitudes de concessão, que vão 

além da simples negociação para um bom convívio social. Essas atitudes passam então a ser 

esperadas pelas demais pessoas ao seu redor, que, ao verem sua mudança de status – 

econômico ou social – solicitam das mesmas o cumprimento de algumas normas que a 

qualificam como apta para a vida em sociedade. Modificar seu corpo, “perder” determinadas 

características culturais que fazem parte do grupo social a que pertencem, concordar com 

características de uma cultura ocidental e branca, desconhecer (ou fingir desconhecer) sua 

cultura, encontrar um marido branco, são apenas algumas das concessões realizadas por estas 

mulheres para continuarem sobrevivendo.  

É certo que nem todas estão preocupadas com o cumprimento destas obrigações ao 

entrar no “mundo dos brancos”. Muitas delas acreditam em seu potencial de mulher negra e 

conhecem sua história a ponto de não desejarem embranquecer, mas, mesmo para estas, a 

batalha de estar continuamente afirmando-se também não deixa de ser um fardo pesado para 

carregar, todos os dias. A expressão ser, não sendo, continua tendo força visto que, a 

branquitude continua sendo o ideal a ser perseguido, e não desejá-lo também é considerado 

anomalia, imperfeição. De todos os modos, mulheres negras, cônscias ou não de sua 

representação no mundo, seguem buscando o melhor modo de sobreviverem ao duplo ataque 

diário do racismo e do sexismo.  

Não há, assim, como estabelecer um juízo de valor sobre as práticas sociais forjadas 

no cotidiano por estas mulheres. O que devemos é tentar compreender de que modo estas 

ações alteram o modo como elas se veem e são vistas, e de que modo as condições de vida 

cooperam para a continuidade de práticas discriminatórias, minando as oportunidades das 

mesmas em todos os setores da vida social. Como apontei em outros momentos, compreender 

as estratégias das mulheres negras para simplesmente continuarem existindo, não pode ser um 
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exercício que as vejam como algozes de si mesmas, vitimas ou únicas responsáveis pelos 

efeitos do racismo/sexismo em suas vidas; fazendo esta análise, acabaria realizando as 

mesmas conclusões que outras pesquisas chegaram que, ao analisar objetivamente fenômenos 

sociais e relacionais, coisificaram a população negra.  

Patrícia Santana (2004), em seu livro Professor@s Negr@s: Trajetórias e Travessias, 

apresenta sua dissertação de mestrado, onde ela pesquisou vida de professoras/es negros/as 

(Ensino Médio) na cidade de Belo Horizonte, MG. Em suas considerações finais, ela relata:  

 

[...] Não queria admitir, mas acreditava que todo professor negro teria a 
obrigação de trabalhar contra o racismo em sua atuação profissional. Não 
conseguia conceber como alguém ocupando uma posição estratégica na 
formação de opinião se omitia de tal tarefa. Se este trabalho fala de 
percursos de formação e transformação, devo admitir que a análise das 
biografias dos professores negros me levou a ver com outros olhos 
determinados tipos de posicionamentos que se distanciavam das minhas 
concepções. Compreendo agora que existem várias formas de ser professor 
e de ser negro. Existem várias formas de compreensão das relações raciais, 
tanto na vida das pessoas como na sociedade de forma geral, assim como 
podem existir várias maneiras de resistir e sobreviver em uma sociedade 
racista. Mesmo que algumas dessas formas possam significar certo 
conformismo e individualismo, precisam ser compreendidas na dimensão da 
existência das pessoas e das formas como os negros foram e são vistos em 
nossa sociedade (p. 139-140).  

 

Chamou-me a atenção, na pesquisa, o grande número de mulheres que se classificaram 

como pardas. Esta expressão causa-me certo desconforto, e tive dúvidas sobre os motivos que 

levam uma mulher a ver-se como parda e não preta. Em pesquisas sobre a construção destas 

expressões ao longo da história do Brasil, encontrei possíveis respostas para esta prática nos 

dias atuais, em que pese também o fato do IBGE ter institucionalizado esta opção em seus 

questionários. Analisando documentações referentes à primeira metade do século XIX 

contidas no livro Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista – 

Brasil século XIX, de Hebe Mattos (1995), Adriana Silva comenta: 

   

Quanto à expressão “brancos” não é necessária, neste momento, nenhuma 
explicação. Entretanto, quanto ao qualificativo “pardo”, segundo a autora, 
ele servia para designar a “condição mais geral de não-branco”, ou seja, 
designava os escravos descendentes de brancos, “bem como todo homem 
nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência africana”. As 
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designações “crioulo” e “preto” eram utilizadas para referenciar os escravos 
e forros recentemente. Entretanto, por crioulos compreendia-se os escravos 
brasileiros e os “pretos” eram, preferencialmente, até a primeira metade do 
século XIX, os escravos africanos. (SILVA, 2000, p. 136) 

 

Hebe Mattos (1998) informa que “a designação de pardo era usada, antes, como forma 

de registrar uma diferenciação social, variável conforme o caso, na condição mais geral de 

não-branco, bem como todo homem nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência 

africana – fosse mestiço ou não.” (p. 30). Esta visão continua bastante em voga quando, ao 

escolherem ser pardas, as professoras pretendem vincular-se a um lugar social diferente do 

lugar onde se encontram as pretas; penso que esta também seria a justificativa para as 

professoras que se dizem morenas. Apesar de, efetivamente, para fins de análise da 

composição racial brasileira, estas mulheres estarem relacionadas à categoria de pretas pelo 

IBGE e demais organismos que se utilizam destas nomenclaturas, dizer-se parda é ser não-

branca, o que, numa sociedade que hierarquiza e classifica em melhores e piores este e 

aquele grupo social, é menos pior que ser preta. Em que pese a grande variedade de tons de 

pele presentes na composição da sociedade brasileira, dizer-se parda é afirmar um lugar que, 

se ainda não conseguiu o tão almejado lugar da brancura, move-se – de maneira lenta, talvez – 

mas contínua, para este pólo de cor. Apesar de acreditar que algumas mulheres optem pela 

categoria parda simplesmente por não ter a pele tão escura como a de outras colegas, acredito 

que este não seja o fator principal no momento da escolha, tendo mais a ver com os processos 

de exclusão social pelas mulheres que se declaram negras.  

Percebi que, as mulheres pardas, utilizavam bem menos os marcadores raciais 

utilizados pelas mulheres que se declararam pretas ou negras. Em suas falas, o que se 

subtendia era que a questão do racismo existia, mas parecia cada vez mais distante delas 

mesmas, tanto mais claro fosse seu tom de pele. A miscigenação assim, colabora para que o 

mito da democracia racial prevaleça em sua intensidade, visto que estas mulheres não 

problematizam sua condição de mulher negra nem trazem para o debate elementos que 

favoreçam a discussão sobre diferenças e oportunidades.   

Numa das escolas onde trabalhei, presenciei a fala de uma professora que, ao dizer-se 

negra, teve questionada sua escolha por parte de sua coordenadora, uma mulher branca. Esta 

perguntou àquela se ela não teria brancos na família, o que em sua opinião impediria a 

referida professora de optar por ser negra; ela parecia preocupada em fazê-la ver que ela não 
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precisava sentir-se negra, visto que tal opção demonstrava, automaticamente, uma 

inferioridade natural. A professora retrucou afirmando sua posição inicial, e que ter brancos na 

família não mudava sua sensação de pertencimento. A escolha pela raça negra traz, para 

muitas pessoas, certos desconfortos, visto que precisam afirmar, todas vezes em que dizem 

sobre seu pertencimento racial que, apesar de sentirem-se negras, isso não as faz sentir 

inferiores. Este é mais um exemplo de como, muitas vezes, a assimilação da cultura branca 

acontece em determinados momentos da vida destas mulheres, porque nem todas as pessoas 

passarão uma vida inteira brigando contra o mundo para provar que o que são ou que fazem 

não deve ser depreciado ou diminuído. Como relembra Santos (1983):  

 

visando evitar a dor, o negro desiste de defender sua “verdade” contra a 
verdade da palavra branca. Expurga de seu pensamento os itens relativos a 
questão da identidade que ele poderia criar e outorga ao discurso do branco, 
o arbitrário poder de definir o que ele pode deve pensar sobre si mesmo (p. 
14). 

 

Um dos modos de combate a esta assimilação é fazer parte de grupos que nos 

envolvam, fortalecendo os laços identitários entre homens e mulheres negras. Mas, como 

realizar tal feito se, no Brasil, a ideia de pertencimento racial ainda está vinculada a ideia de 

raça biológica, e o projeto nacional estabeleceu a miscigenação como a identidade brasileira 

por excelência? Esta miscigenação, tão defendida em estudos e inicialmente praticada sem o 

consentimento de mulheres negras por homens brancos, não seria um problema, se não 

estivesse nela contido o desejo primário de afastar-se de nossas raízes ancestrais para chegar a 

um estágio considerado mais elevado de sociedade, que seria o lugar da brancura. Algumas 

pistas sobre como fazer estas ações efetivamente terem espaço na sociedade em que vivemos 

podem ser encontradas nas políticas de ação afirmativa que vem se desenvolvendo no Brasil 

nas últimas décadas.  

A criação da lei nº. 10.639/03 e a lei nº. 11.645/08 que versam sobre o ensino de 

História da África e dos povos indígenas, da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, a 

reserva de cotas para negros/as e indígenas em concursos públicos e vestibulares, bem como o 

desenvolvimento de pesquisas referentes às questões de saúde da população negra, entre 

outras coisas, estão modificando, pouco a pouco, as mentalidades, no que diz respeito ao 

debate sobre as relações raciais no Brasil. Fazer com que toda a sociedade discuta questões 

relacionadas ao racismo, não sendo este um “problema do negro”, mas um assunto que afeta 
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toda a sociedade brasileira, visto que os privilégios que se obtém em ser branco, no Brasil, 

produzem situações de extrema desigualdade social e racial. Grosso modo, todos estes debates 

resultaram na diminuição do número de pessoas declarando-se brancos/as no último censo de 

2010, em quase todas as capitais brasileiras, e o significativo aumento de pretos/as e 

pardas/os141.   

Muitas professoras negras, ao responder o questionário que enviei às escolas no início 

de 2010, não se identificaram como negras/pretas, mesmo sendo pertencentes a este grupo 

racial. Por conviver nesta diretoria de ensino a algum tempo, trabalhando em diversas escolas, 

imaginei que o número de mulheres negras fosse maior do que aquele que a pesquisa mostrou, 

pois de minha observação sensível do cotidiano, percebo é que o número de mulheres brancas 

é menor que aquele encontrado. Mas é certo que, sem o conhecimento de sua história, as 

mulheres negras que ascendem e podem utilizar-se de marcadores que demonstrem uma 

vinculação ao grupo racial considerado superior (alisar os cabelos, pintar os cabelos de loiro, 

usar lentes de contato azuis ou verdes, “afilar” o nariz, diminuir partes do corpo por questões 

puramente estéticas, casar-se com um homem branco, entre outras coisas) não reconhecer-se-

ão enquanto negras, já que este pertencimento ainda nos dias atuais – assim como em épocas 

anteriores –, é visto como algo depreciativo.   

Uma das constatações possíveis de serem feitas a partir dos relatos de vida destas 

mulheres, em comunhão com outras pesquisas realizadas é que, na maioria das vezes, as 

mulheres que conseguiram formar-se tiveram a colaboração de familiares ou amigos que não 

puderam formar-se, por motivos que também guardam relações com o racismo ou o sexismo. 

Sendo assim, as mães, avós, tias ou irmãs são o sustentáculo daquela mulher negra, estando 

ela representando a luta de várias gerações de uma família. É impossível pensar que estas 

mulheres estão sozinhas nesta caminhada, pois estiveram acompanhadas pelo desejo de 

muitas mulheres que vieram antes dela ou que com ela conviviam. Os ritos que envolvem 

estas passagens – colação de grau, formatura, festas – constituem-se na celebração de um 

momento de vitória de todo o grupo familiar, que necessita estar empenhado para muitas 

vezes apenas um membro consiga obter o diploma de Ensino Superior. Como professora Lélia 

disse, para conseguir realizar seu sonho de ser médica, ela estrategicamente pensou em iniciar 

o curso de atendente de enfermagem para depois conseguir pagar uma faculdade de Medicina 

e tornar-se obstetra.  

                                                
141 Segundo dados do Censo 2010, o Brasil possui atualmente 91.051.646 brancos, 82.277.333pardos e 
14.517.961 pretos. Somando pardos e pretos, a população negra é de 96.795.294 pessoas. 
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Desse modo, reforçada pela condição de classe, gênero e raça, a falta de acesso e 

oportunidade fazem com que os planos de vida sejam organizados para executarem-se em 

longo prazo, ou, quando impossíveis de realizarem-se a seu tempo, sejam lançados para as 

futuras gerações. Nesse sentido, quando “decidem” ou “encaminham” a filha ou neta para 

determinada vida profissional, as famílias negras estão, muitas vezes, dando continuidade a 

sonhos antigos, aproveitando que estes já estão encaminhados por gerações anteriores. Além 

disso, muitas famílias, por entenderem que práticas racistas podem atrapalhar o percurso 

escolhido pelas jovens, tentam encontrar um lugar onde elas não possam ser vítimas da 

discriminação de modo mais incisivo142. Müller (2000) também ressalta como este 

pensamento das famílias negras não é recente. Analisando o relato de professora Otília Leite, 

ela comenta: 

 

Ela é a caçula de dez irmãos, porém não se diz se os irmãos também 
estudaram. Possivelmente, ela estudou mais que os outros. A mãe e os 
irmãos devem ter feito um esforço concentrado para ajudá-la a obter o 
diploma da Escola Normal. Pelas fotos que estão no livro vê que apesar das 
dificuldades por que passava sua família, ela estava vestida com o mesmo 
apuro que as demais colegas (p. 70).    

    

Estratégias como estas, impossíveis de ser percebidas em pesquisas que apontam o 

número de negros e negras e seus anos de escolarização, refletem os modos de fazer de grupos 

alijados do processo de construção da sociedade. Falam sobre como homens e mulheres 

conseguem prosseguir, a despeito das adversidades apresentadas nos percursos de vida e 

formação. Como à época da escravização, negros e negras continuam reinventando métodos 

de sobrevivência numa sociedade que exclui, marca, condena e mutila as diferenças.  

O conceito de resistência143, utilizado em outras áreas das ciências do humano, pode 

ser aqui reproduzido, para referendarmos a luta dos grupos sociais que ainda se encontram à 

                                                
142 Lembro-me que certa vez, ao perguntar à minha mãe porque havia me matriculado no curso de Magistério, 
ela me disse: “Ah, filha, você sempre gostou de crianças!”. E eu retruquei: “E porque não Pediatria?”. Ela olhou-
me com a testa franzida e apenas disse, num tom de descrença: “Pediatria, filha?”. 
143 Cf. REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: A resistência negra no Brasil escravista. 
São Paulo, Companhia das Letras, 1989; BRAGA, Júlio. Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos 
Candomblés da Bahia. Salvador: EDUFBA, 1995; MUNANGA, Kabengele; GOMES, Nilma Lino. A 
resistência negra no Brasil escravista. In: Para entender o negro no Brasil de hoje: história, realidades, 
problemas e caminhos. São Paulo: Global, 2004, p. 67-104. Outro texto que aborda questões relacionadas a este 
tema é de autoria de Jean Anyon, intitulado Intersecções de gênero e classe: acomodação e resistência de 
mulheres e meninas às ideologias de papéis sexuais. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 73, p.13-25, maio, 
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margem do processo de construção da nação brasileira. Como referência, indico os estudos 

sobre as diversas formas de resistência impetradas pelas populações negras, para fazer valer a 

permanência de sua cultura no Brasil, demonstrando como essa população não se tornou 

coisa, nem se utilizou apenas de técnicas de enfrentamento mais aguerridas, tais como 

rebeliões ou levantes. Em seu livro Negociação e Conflito: A resistência negra no Brasil 

escravista, João José Reis e Eduardo Silva (1989) demonstram como “os escravos não foram 

vítimas nem heróis o tempo todo” (p. 7), utilizando-se de estratégias de negociação para 

continuarem vivos. Júlio Braga (1995) reitera esta visão e aponta:  

 

Certo é que o negro soube criar e soube valer-se de situações sociais e 
culturais que lhe permitiram, de alguma maneira, alcançar resultados 
práticos, necessários à consolidação de alguns de seus interesses 
fundamentais. É profundamente errôneo e até mesmo preconceituoso 
imaginar que o negro foi apenas vítima do sistema social vigente e a classe 
dominante que o comandava. Esse julgamento, quase sempre aligeirado e 
presente em certas reflexões e estudos recheados de ufanismo, apenas serviu 
para esconder ou mascarar muitas ações do negro contra uma sociedade que 
insistia, nem sempre com sucesso, em empurrá-lo permanentemente para 
uma posição de inferioridade social. (p. 18) 

 

Segundo João Pereira (1984), a “cultura de resistência”, forjada pela população 

negra é originária da “cultura negra resistente”, esta perpetuada “através dos anos a uma dura 

batalha, a uma espécie de guerrilha entre tradições culturais” (p. 178). Manipulada pelo negro 

brasileiro e transformada em cultura de resistência, existe “dentro de um projeto político que 

visa, de forma sistemática e intencional, colocá-lo como parceiro igual aos demais parceiros 

étnicos da sociedade nacional e que tem como uma de suas peças fundamentais a busca de 

identidade e respeitabilidade étnicas” (p. 182). Ainda segundo Pereira: 

 

Até onde tem sido documentada, a trajetória do negro e de sua cultura no 
País tem sido marcada pelo binômio repressão-resistência cultural. A história 
escorregadia do complexo cultural nucleado na música popular brasileira, 
originariamente ligado a espaços simbólicos de negros, e a histórica da 
rejeição-aceitação das religiões “afro” pela sociedade nacional são 
exemplares para esclarecer mecanismos e estratégias usados pelos negros 
para fazer frente a ela e a ela sobreviver. Não dispondo do mesmo poder de 

                                                                                                                                                   
1990. 
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fogo da repressão, a resistência se vale de mil artimanhas, através da 
manipulação dos próprios elementos culturais perseguidos.  Todo esse 
processo de resistência cultural se dá difusamente, não obedecendo a 
lideranças formais nem a propostas explicitadas de resistência – a não ser o 
da resistência enquanto tal – [...] (grifo meu, p. 181-182) 

 

As professoras negras de Educação Infantil fazem parte desta população que 

sobreviveu negociando sua existência e resistindo, organizando suas vidas de modo a 

enfrentar as discriminações de raça e gênero que as atingiam, mesmo não tendo uma 

consciência de que a alquimia destes fatores colaborou para a constituição de como se viam e 

eram vistas na sociedade que participavam.  Durante as investigações realizadas, tive contato 

com diversos materiais que, se não apontavam diretamente a importância do magistério para a 

população negra e em especial, a população feminina, deixava entrever estes aspectos a partir 

das constatações obtidas. Em 2001, em artigo intitulado Profissão Docente: uma rede de 

histórias, professora Isabel Lelis, traz a experiência de uma professora negra da cidade do Rio 

de Janeiro: 

 

É o caso de Isolda, uma professora negra, moradora em bairro proletarizado 
do Rio de Janeiro, cuja história de vida é marcada pela tenacidade em 
superar obstáculos de toda ordem nos planos social e econômico. Iniciando 
a sua vida como professora particular aos doze anos, para ajudar a família, 
vai galgando os degraus da escolarização até obter o diploma de licenciatura 
em Letras em uma universidade federal de prestígio. Após concluir o curso 
universitário, Isolda submete-se a concursos públicos para escolas 
secundárias da rede federal de ensino, tendo sido aprovada em todos os 
exames. Entretanto, por não possuir experiência comprobatória em 
instituições de ensino médio, não consegue ser admitida, dadas as 
exigências do próprio sistema de seleção. Consumidora de livros desde a 
infância e adolescência, o diploma de ensino superior, conquistado 
duramente por iniciativa pessoal e fora da jornada de trabalho, provocou 
pequeno deslocamento de posição no campo profissional, uma vez que 
passa a atuar também em séries mais avançadas do ensino fundamental. 
Perguntada sobre a força da experiência universitária, relativiza a função do 
saber acadêmico que não lhe permitiu ascensão na carreira docente do ponto 
de vista do exercício em grau de ensino mais elevado. Depois de muitos 
anos na docência em escolas públicas municipais, estimulando as crianças e 
jovens a serem leitores e escritores através do recurso à pesquisa em jornais 
e à encenação de peças teatrais, justifica os movimentos efetuados na 
trajetória como expressão da tensão entre a instabilidade profissional e a 
manutenção de posição conquistada no itinerário, típica de camadas médias 
de origem desfavorecida. (LELIS, 2001, p. 42) 
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Apesar de não ser, a priori, a intenção de Lelis focalizar a história de vida da 

professora em questão a partir do viés racial, este dado muda substancialmente a leitura deste 

excerto, o que comprova o quanto é importante utilizar destes marcadores, para conhecermos 

sobre estas mulheres presentes nas escolas. Outro registro encontrado por Müller, já 

mencionado, foi a história de vida de professora Otília Leite, uma das poucas professoras 

negras registradas no livro de Maria da Glória Rosa (1990). Apesar de não ser também uma 

preocupação inicial de Maria da Glória a classificação racial das professoras entrevistadas, 

tomo esta informação para orientar nossos estudos e comprovar a presença destas professoras 

no início do século vinte nas escolas. Professora Otília relata:  

 

Assim, em 1937, comecei a lecionar no Grupo Escolar General Malan. A 
diretora, amiga de meu irmão, foi quem me ofereceu o lugar. Quando a 
política, a que pertencia essa diretora, mudou, com a queda do governador 
em 1945, saímos ela e eu da escola. fui exonerada, fui para a rua, sem 
nenhuma explicação. A diretora que assumiu me mandou um recado: se eu 
tivesse a petulância de voltar à escola, ela ia me bater. [...] Uma colega 
minha [...] indicou-me para assumir sua classe de 2º ano sem dizer se eu era 
branca, preta ou azul.  Ao me apresentar, depois de tudo previamente 
acertado, a diretora, assim que me viu, ficou muito sem graça e disse que eu 
havia chegado tarde, ela já havia arranjado outra professora. Mais tarde 
fiquei sabendo que tudo era mentira, não fora aceita porque, do ponto de 
vista da diretora, os pais de alunos poderiam não gostar de seus filhos terem 
uma professora preta (LEITE apud ROSA, 1990, p. 85).  
 

 

  Lendo as histórias e buscando as marcas raciais nos relatos encontrados, poderemos 

recuperar historicamente estas trajetórias e perceber que, apesar de todos os fatores contrários 

à permanência destas mulheres na escola, elas ainda estavam ali. Atualmente, diversos estudos 

sobre a entrada de mulheres negras não apenas como alunas, mas como professoras, nas 

universidades brasileiras, contam um pouco sobre as trajetórias das mesmas para acessarem e 

permanecerem trabalhando neste nível de ensino (GOMES, 1995; OLIVEIRA; 2006). É 

inegável a contribuição destes estudos para registrarmos estes feitos, visto que a história das 

mulheres negras carece de documentação e qualquer esforço é válido para termos o registro 

destes; entendemos também que não apenas aí, mas também em todos os níveis de ensino, 

tornar-se professora é e continua sendo um lugar de status para mulher negra.  

Não apenas pelo que vimos, mas também pelo que ouvimos das professoras, 

entendemos que elas não se sentem desvalorizadas por conta do trabalho que realizam. Os 

salários, numa sociedade capitalista, definem o valor de uma profissão no mercado de 
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trabalho, mas não definem os significados que ela imprime à pessoa e, por este motivo, não 

pode ser o único indicador para mensuração dos valores de uma ocupação profissional. 

Atrelado aos baixos salários, as professoras enfrentam condições de trabalho deficientes, que 

talvez sejam mais preocupantes para elas, do que o dinheiro que recebem ao final do mês.   

As professoras entrevistadas tem uma boa impressão de si mesmas e de seu trabalho, 

mas percebem que a sociedade ou o governo não as veem com o mesmo valor que elas se 

veem. Elas compreendem a importância de seu papel na comunidade escolar e para a vida das 

crianças de quem cuidam. Não veem seu trabalho como algo inferior a outros trabalhos, pelo 

contrário: acreditam ser importantes para a construção do conhecimento das crianças a quem 

educam, e compreendem a importância da educação e do cuidado com as crianças das idades 

com as quais lidam, a saber, quatro a seis anos., mesmo aquelas que não escolheram a 

profissão. A diferença é que, apesar de terem uma boa imagem de si mesmas no que diz 

respeito ao trabalho pedagógico, este não é valorizado pela sociedade que as cercam, 

produzindo assim um desgaste, que reflete no próprio trabalho cotidiano.   

Esta não é uma questão nova, visto que, na história da profissão docente, apesar das 

mulheres que adentraram as escolas no início do século vinte, para tornarem-se as professoras 

primárias – “construtoras da nação brasileira” (MÜLLER , 2000, p. 39) –, não enxergarem 

nesta profissão algo de menor valor, a sociedade, pouco a pouco, concedeu a este lugar – 

feminino e sensível, do cuidado, extensão do lar – a ideia de um lugar inferior, sendo os 

demais níveis de ensino, principalmente aqueles que possuem um maior número de homens 

como professores, o lugar da “verdadeira” educação, da racionalidade e assim, superior. Esta 

desvalorização do magistério das séries iniciais está também atrelada a uma expansão 

educacional no início do século vinte, quando o Brasil, por conta da democratização do acesso 

imposto pelos ideais republicanos, abriu as portas da escola para todos/as.  

Esta perspectiva elitista supõe que a má qualidade do ensino público deu-se quando 

houve a expansão do sistema escolar, sendo os/as pobres os/as responsáveis por tal evento. O 

mais certo, porém seria afirmar é que o modelo de escola que tínhamos no começo do século 

passado não estava preocupado em efetivamente incluir todas as crianças na escola, desejando 

que estas apenas a ela se submetessem, mesmo que para isso tivessem que efetivamente 

nascer com outra cor de pele e outra nacionalidade. Mais uma vez, o ideal de brancura 

explícito no projeto de nação brasileiro, fez com que os teóricos educacionais e pesquisadores 

da época não percebessem que era impossível incluir sem respeitar as diferenças, sem 
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enxergar as realidades presentes em cada turma. Arrisco dizer que, ainda hoje, em muitas 

salas de aula e mesmo em turmas de Educação Infantil, o ideal de brancura é encarado como 

uma meta a ser cumprida por todas as crianças, que devem demonstrar “bons modos”, “boa 

aparência”, estéticas vinculadas a um modelo de criança semelhante ao modelo de homem já 

citado como o escolhido para representar a sociedade brasileira: branco e heterossexual.   

Assim também, a desvalorização da profissão de educadora de crianças pequenas, 

parece ter relação direta com a entrada massiva de mulheres negras nesse nível de ensino. Por 

não despenderem de mais tempo de estudo, maior acesso e oportunidades – racismo e sexismo 

novamente entram em cena –, possuem também menor capacitação acadêmica para 

dedicarem-se a outras profissões vistas com maior prestígio e assim, investem numa carreira 

profissional que possam oferecer-lhe, em curto prazo – Formação em Nível Médio – um 

retorno financeiro de maior estabilidade.  Novamente, a questão que se coloca é que uma 

história sobre a profissão docente precisa ouvir estes relatos, levando em conta as visões de 

dentro, visto que, estas visões, alteram nossas percepções sobre as representações destas 

professoras144.   

Desse modo, se a história da educação brasileira e da profissão docente apontou a 

feminização do magistério e suas conseqüências para a sociedade no início do século vinte, é 

preciso também apontar o enegrecimento de carreiras específicas dentro do magistério, como 

é caso do cargo de professora de Educação Infantil. Apesar de professora Antonieta não 

lembrar-se de nenhuma professora negra em sua escola, na década de oitenta, na mesma 

região em que pesquisei, hoje, esse feito talvez não conseguisse concretizar-se pois, das 

escolas que visitei, duas das que mais possuíam professoras negras declaradas nas entrevistas 

(acima de 50%) situavam-se em regiões centrais na região da pesquisa, próximas ao bairro 

onde a professora morava. É preciso mais pesquisas sobre o tema para confirmar se esta 

realidade é presente em outras regiões da cidade e também para analisar a entrada e 

permanência de mulheres negras e brancas nas escolas de Educação Infantil. Infelizmente, a 

Prefeitura de São Paulo, apesar de perguntar a cor das professoras em formulário interno 

quando de sua admissão no cargo, não disponibiliza estas informações em sites ou livros.  

                                                
144 Uma confirmação do grande número de mulheres negras na Educação Infantil de São Paulo também pode ser 
observado na representação sindical destas no único sindicato específico de Educação Infantil da cidade de São 
Paulo. O SEDIN (Sindicato de Educação Infantil), em seu mandato atual (2010-2013), possui mulheres negras 
em quase todo o seu quadro funcional. 



                                                                                                                                                                                                                      
252  
  

Estas professoras, tendo a necessidade de formar-se em curto prazo, porque não 

dispõem de uma estrutura familiar que as permitam ser apenas estudantes por um longo 

período, repito, esta ação – formar-se em Nível Médio ou graduar-se numa licenciatura – não 

é considerada de menor valor. Conseguir formar-se, seja em Nível Médio ou em Nível 

Superior, é um importante passo para que muitas, além de garantirem um trabalho que 

sustente a família e si própria, possam pensar em seguir estudando nas áreas que em algum 

momento da vida elas tiveram maior interesse que o Magistério. Passar num concurso, 

assumir responsabilidades na vida pública para com outras pessoas – as crianças e suas 

famílias – são passos importantes e impensados por algumas gerações anteriores a elas. Todas 

estas pequenas vitórias do dia a dia fortalecem o trabalho em sala de aula e dão a certeza de 

que elas são importantes para a vida das pessoas que as cercam.  

Percebi, através dos relatos emocionados, como para elas, ser lembradas e não 

sentirem-se descartáveis, posto que as crianças as identificam como “a” professora e não mais 

“uma” professora, mudava substancialmente a relação que estabeleciam com o trabalho que 

realizavam. Estas questões subjetivas não aparecem quantificadas em pesquisas sobre 

satisfação no trabalho ou na literatura sobre a desvalorização do magistério, e, na luta por 

melhoria das condições de trabalho, as pautas reivindicam, em primeiro lugar, um aumento 

salarial, mas o que talvez realmente faça sentido para as professoras que entrevistei sejam 

outras questões, paralelo à luta por melhores salários. A maioria delas citou que um dos 

problemas mais sérios nas escolas onde trabalhavam era o número de crianças por turma na 

Educação Infantil. Este me pareceu mesmo um grande problema enfrentado por elas para 

conseguir fazer um trabalho de qualidade, muito mais do que os baixos salários. Nenhuma 

delas, em nenhum momento, fez um discurso inflamado sobre os baixos salários ou citou-os 

como um dos motivos de desânimo na profissão.  

As professoras entrevistadas, em sua maioria, vieram de famílias cujos salários não 

eram tão vantajosos, ou, mesmo quando esta não fosse uma realidade, já haviam 

experimentado a falta de dinheiro em algum momento de suas vidas. Algumas delas haviam 

visto sua mãe ou pai executando tarefas árduas e ganhando muito pouco ou, elas mesmas, 

antes de tornarem-se professoras, haviam trabalhado em outros lugares, onde os salários eram 

bem menores que aqueles recebidos como professoras da rede municipal. Desse modo, a 

questão salarial não pareceu ser, em primeira instância, aquilo que mais as incomodavam.  
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O grande número de crianças por turma – em média, uma turma de Educação 

Infantil possui, trinta e cinco crianças – é um dos motivos que mais as faz repensar nas 

escolhas feitas, pois, segundo elas, com um número de crianças assim, é impossível educar e 

cuidar de todas elas, preocupar-se efetivamente com seu desenvolvimento, participar de sua 

vida, conversar, passar mais tempo com as crianças – sozinhas ou em pequenos grupos – 

estimulá-las e encorajá-las a fazer as atividades propostas, acompanhar suas queixas e 

dúvidas, perceber seus modos de interagir e seus medos, entre outras coisas. Essas 

preocupações denotam o modo como as professoras entrevistadas entendem a importância de 

seu papel, e como gostariam de dedicar-se cada vez mais ao trabalho pedagógico.  

   Com isso, não quero dizer que as professoras ganhem o suficiente para não 

lutarem por melhores salários. Quero reiterar apenas que, não são aos salários que elas 

aludem, em primeira instância, quando pensam nos desânimos da profissão, e isso precisa 

ser assinalado nesta pesquisa, já que foi algo percebido em todas as entrevistas. Talvez estas 

constatações nos recordem que, para além das análises feitas sobre a profissão docente, que 

informam sobre a feminização do magistério, é preciso entender quais as subjetividades em 

jogo nos processos de identidade profissional e quais os sentidos e significados possíveis nas 

leituras sobre uma determinada realidade, para podermos chegar até às pessoas que estão 

presentes, como já foi dito, de cor e corpo, nas escolas brasileiras.  

 

Portanto, mesmo que ainda seja pequena a presença de negros na carreira do 
magistério, talvez seja uma das principais carreiras escolhidas pelas 
mulheres negras. Se compararmos com outras profissões, em que o negro 
está pouco presente, temos confirmada uma real desigualdade com relação 
aos brancos que ocupam carreiras de alto prestígio. Mas se compararmos 
com a maioria da população negra no Brasil, veremos que a carreira de 
magistério representa um diferencial com relação ao status social. Ou seja, 
para os afro-brasileiros, ser professor significa atingir um degrau acima do 
lugar destinado ao negro na sociedade. Constata-se que, se considerarmos a 
trajetória dos professores desta pesquisa, marcado por caminhos tortuosos 
com explicitas vivencias de preconceito e discriminação, acumulando uma 
série de dificuldades, inclusive econômicas, eles representam, para o 
conjunto da população negra brasileira, verdadeiros exemplos. E isso tanto 
pelo fato de terem uma profissão que lhes permite viver/sobreviver quanto 
por possuírem o curso superior. (p. 112) 

 

As informações contidas nas entrevistas relembram ainda que, não podemos definir 

o lugar do magistério de crianças pequenas, para as professoras negras, como um espaço sem 
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valor ou como a única conquista possível de ser realizada por este grupo social. Se afirmamos 

taxativamente uma ou outra análise, criaremos outras armadilhas para compreensão destas 

realidades, visto que não é possível encerrar as experiências de todas as mulheres negras 

numa única afirmação. A dicotomia, modo de procedimento analítico bastante utilizado em 

nossa cultura lógico-ocidental, empobrece nossa visão acerca da complexidade da experiência 

humana, “treinando” nossa reflexão para aceitar um ou outro caminho.  

Evoco então a figura da encruzilhada, para demonstrar o ponto exato que as 

constatações, até agora encontradas, querem sugerir sobre os temas. A encruzilhada é uma 

representação possível do conflito, do entrelugar.  Ali, a opção, o risco e as possibilidades são 

várias e variadas, podendo ainda ser combinadas, negociadas ou reinterpretadas. No 

candomblé, religião de matriz africana, que teve suas práticas reinventadas no Brasil com a 

diáspora, o orixá que possui uma relação mais próxima com a encruzilhada é Exu. 

Responsável pela comunicação entre o Aiye e o Orun145, Exu, assim como todas as demais 

divindades do candomblé, não é bom nem mau, o que mais uma vez afirma o caráter 

polissêmico que as compreensões de vida baseadas em saberes africanos podem oferecer.   

Desse modo, nem desvalorizadas, nem supervalorizadas, as mulheres negras 

professoras tem negociado sua existência no mundo a partir das ferramentas possíveis de 

sobrevivência num mundo excludente e racista. Se não afirmarmos e registrarmos estas 

experiências, mesmo sem dispor dos instrumentos metodológicos mais adequados para uma 

descrição sensível e aproximada destas realidades, certamente não transformaremos em 

documento histórico, o modo como conseguimos sobreviver durante estes primeiros séculos 

pós-abolição. É importante o registro de mulheres negras que superaram não só os obstáculos 

externos, mas também seus limites internos, como acredito ser o caso de Luiza Mahin, Ivete 

Sacramento, Oprah Winfrey, entre tantas outras, mas é importante também o registro das 

histórias destas “mulheres negras anônimas” (GONZALEZ, 1982, p. 104), para que 

entendamos os processos a que estiveram submetidos grande parte da população negra 

brasileira. Essas histórias não são aquelas a que chamam de histórias das “mártires” ou 

“heroínas”: nosso modo de contar histórias tem raízes fincadas na nossa vida de cada dia ou, 

como aponta Makota Valdina (2008), em “nossos modos negros de fazer as coisas”.    

Se nos estudos sobre a profissão docente em meados de 1930-1940, D’avila (2006) 

chegou à conclusão que as professoras de cor do Rio de Janeiro estavam “desaparecendo”, o 

                                                
145 Aiye e Orun são palavras em yoruba significam, respectivamente, terra e céu. 
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que posso afirmar é que, atualmente, na rede municipal de Ensino de São Paulo, nas escolas 

municipais de Educação Infantil, temos um número considerável de mulheres negras atuando, 

modificando sensivelmente o modo como a Educação Infantil tem sido conduzida 

cotidianamente nas turmas. Apesar de não ter concentrado minhas pesquisas nos Centros de 

Educação Infantil, arrisco dizer – já que trabalhei alguns anos ali e continuo muito próxima a 

este universo – que esse número é ainda maior ali. Por alguns motivos, já destacados em 

outros capítulos, vimos que o gradual desaparecimento de professoras negras no início do 

século (visto que elas estavam mais presentes nas fotografias pesquisadas por D’avila entre 

1910-1920), teve relação com as reformas educacionais que priorizaram a educação eugênica, 

o fordismo e o taylorismo na educação brasileira.  

Espero que, ao apresentar as mulheres negras e destacar seu papel na Educação 

Infantil, não esteja contribuindo para uma diminuição deste grupo neste nível de ensino, 

hajam vistas as práticas discriminatórias que ainda presenciamos nas esferas institucionais 

brasileiras. Desejo com este trabalho, demonstrar tanto a importância da Educação Infantil, 

como a importância do reconhecimento das mulheres que ali trabalham, negras ou não, para a 

implantação de uma educação de qualidade, com respeito às diferenças e singularidades, de 

todas as pessoas que participam da comunidade escolar.  

Não temos muitos estudos sobre de que modo a categoria raça afeta as maneiras 

como são vistas determinadas carreiras profissionais na sociedade brasileira, mas entendemos 

que, o enegrecimento da carreira do Magistério de crianças pequenas, colabora, entre tantos 

outros fatores já especificados, para que a sociedade veja a Educação Infantil como menos 

valorizada, em relação aos outros níveis de Ensino, e, por isso mesmo, descartado por muitas 

profissionais da Educação, que conseguem mudar de nível ou mudar de função, dentro da 

própria área educacional.  

Com as mulheres brancas conquistando outros espaços de inserção e poder na 

sociedade atual, entendo que, paulatinamente, as funções exercidas pelas educadoras de 

crianças pequenas estão sendo vistas não apenas como funções da mulher, mas da mulher 

negra, posto que estão vinculadas a um fazer manual, ao cuidado com o corpo e contato físico 

e às emoções mais “primitivas” que estariam contidas nas crianças, seres incompletos e 

classificados, assim como os loucos, as mulheres e os negros, num estágio de conhecimento 
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inferior146. Parte desta discussão encontra-se presente nos discursos sobre a diferença, 

existente entre as reivindicações das mulheres brancas e das mulheres negras, e em como suas 

pautas, muitas vezes, não encontram confluência na agenda de luta feminista. Relembro Lélia 

Gonzalez (2008) que, fazendo uma retrospectiva histórica da luta negra feminista, afirma: 

 

Apesar dos aspectos positivos em nossos contatos com o movimento de 
mulheres, as contradições e ambigüidades permanecem, uma vez que, 
enquanto originário do movimento de mulheres ocidental, o movimento de 
mulheres brasileiro não deixa de reproduzir o “imperialismo cultural” 
daquele. Nesse sentido, não podemos esquecer que alguns setores do 
movimento de mulheres não têm o menor escrúpulo em manipular o que 
chamam de “mulheres de base” ou “populares” como simples massa de 
manobra para a aprovação de suas propostas (determinadas pela direção 
masculina de certos partidos políticos). Por outro lado, muitas “feministas” 
adotam posturas elitistas e discriminatórias em relação a essas mesmas 
mulheres populares. (p. 40) 

 

Estas diferenças aparecem também, na forma como mulheres negras professoras são 

vistas pela sociedade, e como constroem sua identidade profissional.  A figura da mãe preta 

ou da ama-de-leite, utilizadas no terceiro capítulo, ilustra a relação que se estabelece entre a 

sociedade e estas professoras. Estas ilustrações são diferentes de outras que temos 

relacionados à sexualidade, mas, todas elas encerram a mulher negra em lugares vinculados 

ao corpo, e, como aponta Angela Davis apud hooks, “o enorme espaço que o trabalho ocupa 

hoje na vida das mulheres negras segue um padrão estabelecido nos primeiros dias de 

escravidão. Como escravas o trabalho compulsório obscurecia todos os outros aspectos da 

existência das mulheres” (p. 1).   

Estes estereótipos encerram as mulheres negras em espaços delimitados, e ditam o 

modo em que podem ou devem relacionar-se com as crianças no âmbito escolar. Assim, se 

desejam aproximar-se de uma perspectiva “racional” e “profissional”, não podem agir de 

modo a lembrar estas representações. Se desejarem ser “amorosas”, pensarão melhor e 

mudarão a postura, visto que esta ação as vincularia aos estereótipos ditados para elas e se são 

mais “racionais”, são cobradas por não serem “mães pretas”, caindo assim na armadilha 

criada pelo estereótipo.  

                                                
146 Segundo o Dicionário HOUAISS, a definição para infantil também pode ser “próprio de alguém que se 
comporta como criança; ingênuo, tolo”. O uso que damos à palavra “infantil” em nossa sociedade diz sobre o 
lugar que destinamos ao pensamento e às construções feitas pelas crianças sobre a vida e o mundo que as cerca.  
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Mas, é preciso ter em mente que, os estereótipos inventados para resumir as 

experiências de mulheres negras não foram criados por elas. Esta constatação parece óbvia, 

mas precisa ser relembrada para que entendamos que as análises feitas para este grupo social, 

até hoje, não levaram em conta o modo como elas mesmas se veem nesta profissão. Se não 

levarmos em conta estas múltiplas vozes, acabaremos incorrendo nos mesmos “deslizes” de 

pesquisas anteriores, que afirmam que, ao sentirem-se realizadas com o trabalho que fazem, 

estão assumindo o estereótipo criado para elas. Se as ouvirmos, poderemos entender quais os 

significados da profissão e do lugar que ocupam, sem julgamentos a priori sobre os motivos 

de sua assunção. Esta tarefa – por em evidencia como vivem e como refletem sobre suas 

próprias vidas os grupos a quem pesquisamos – é relativamente nova e supõe um 

descentramento da fala, uma perspectiva epistemológica plural e uma concepção de ciência 

como uma entre as múltiplas possibilidades de conhecimento.  

É preciso muita cautela para afirmações taxativas, no que tange aos aspectos 

culturais subjacentes às discussões aqui apresentadas, porém, vemos que esta discussão 

complexifica-se ainda mais se percebermos que, a fortiori, há um sentido para estas mulheres 

em serem professoras de Educação Infantil que está vinculado ao cuidado e à afetividade, e 

todos estes significados tem relação com o modo em que mulheres negras aprenderam a se 

relacionar com as pessoas, com o mundo e a natureza que as cercam. Nas práticas africanas 

recriadas no Brasil, estas relações não eram encaradas pela população negra como algo de 

menor valor, inferior. Em seu real sentido, estas relações estavam na base da comunalidade 

negra e nos modos de vida aqui reinventados, não apenas para a sobrevivência física, mas 

também espiritual. Estas confirmações traduzem o quanto é mais do que necessário que 

mulheres e homens negros possam falar de suas própria experiências, porque, sendo vistas/os 

a partir de uma perspectiva lógico-ocidental, nossas práticas serão leituras distorcidas de 

nossa realidade, servindo apenas para serem catalogadas, hierarquizadas, classificadas, 

apreendidas, racionalizadas.  

Assim também, as relações raciais no Brasil do século dezenove e início do século 

vinte foram interpretadas como pacíficas pois, sem ter acesso a uma escrita da história, negras 

e negros foram analisados/as a partir de referências exteriores a eles/as, criando ilusões que 

ainda me parecem estarem longe de ser destruídas, já que o que precisamos, efetivamente, é 

transformar a forma como interpretamos estes eventos. Para além de contarmos estas 

histórias, precisamos forjar instrumentos de investigação que sejam capazes de alcançar estas 

subjetividades.  
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Não é uma tarefa fácil, mas, repetindo as velhas fórmulas de análise, seriação, 

classificação e hierarquização de saberes e conhecimentos, não conseguiremos compreender 

significativamente quais os modos de vida e experiência estão em jogo para estes grupos 

tornados subalternos, e estaremos, novamente, apenas contando mais uma história. Estes 

seriam “obstáculos ideológicos à dinâmica da pesquisa em educação” (LUZ, 1998), que, a 

partir de uma visão desde dentro para fora, são combatidos. Precisamos “superar o recalque à 

alteridade própria”, elaborando pesquisas educacionais que levem em conta a dinâmica do 

vivido-concebido, que busca 

 

rechaçar as limitações da pesquisa empírica de caráter evolucionista-
etnocêntrico, que trata a civilização africano-brasileira como objeto de 
ciência. Sabemos que a visão empirista que sobredetermina o espaço 
acadêmico-universitário tende a disciplinar o pesquisador, reduzindo suas 
ações ao “levantamento de dados”, análises e descrição dos mesmos, 
abordando o contexto simbólico do outro através de recortes superficiais, 
matematizando-o, esquadrinhando-o, deformando-o, fragmentando-o, 
esvaziando-o, deturpando a realidade cultural que se pretende analisar (p. 
163). 

 

Aproveito para relembrar outro importante contributo para compreendermos “os 

modos de ser negra” evidenciados pelas entrevistas: a importância da cultura oral para a 

população negra e, em especial, para as mulheres negras. A cultura oral não diz respeito 

apenas à palavra dita. Envolve outros aspectos do vivido que só são percebidos no momento 

mesmo da fala, estando a transcrição dos textos amarrada por um pensamento lógico-racional, 

que embota a força contida no momento de quando a palavra ganha vida. Segundo Luz 

(1998): 

 

A dinâmica da linguagem espaço-temporal mítico-sagrada é ancoradouro de 
Odara; isto porque trata-se de um valor contido na linguagem do sagrado, e 
só pode ser apreendido através das relações interpessoais, incorporado em 
situação iniciática, possibilitando a introjeção de emoções e sentimentos 
que se atualizam e se elaboram através de diferentes formas estéticas. (p. 
38) 
 

Os gestos, as imagens, os sentidos, todas as manifestações sensíveis, elaboradas no 

momento da fala, dizem sobre a importância da preservação desta cultura e tradição para os/as 
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descendentes de africanos/as, que enxergam neste lugar, um lugar de educação147. Segundo 

Marizilda Menezes e Jaqueline Castro (2008), “a narrativa africana é forma de registro tão 

complexa quanto a escrita, e incorpora música, dança, interpretação, entonação, o que talvez 

expresse melhor essa energia vital (p. 3).  

A expressão “se eu não falar, eu morro”, ouvida por mim, certo dia, enquanto 

esperava, na estação de trem, a condução para chegar à universidade, dita por uma mulher 

negra que contava à sua amiga sobre sua vida, pode nos dar uma boa visão do quanto, por não 

poder falar tudo que pensava, sentia-se sufocada. Fiquei pensando em como morrer, nesta 

frase, tinha um outro significado que não era deixar de existir fisicamente, mas sim, perder a 

possibilidade de se fazer presente na vida, com suas opiniões e verdades. Novamente, neste 

momento, veio à minha mente a frase que ouvi algumas vezes durante minha vida, dita por 

pessoas mais velhas, de vários modos: “A gente defende as nossas ideias falando”. Essas 

afirmações me fazem acreditar que, apesar de serem comumente apelidadas de “tagarelas” ou 

“faladeiras”, o que as mulheres fazem é estabelecer outros modos de produção/transmissão de 

conhecimentos, que sensivelmente estão vinculados com um cotidiano de relações, de 

experiências, de trocas e possibilidades.  

Encontrando com as professoras para ouvi-las falar sobre suas trajetórias, comecei a 

perceber como este momento funcionava como um lugar onde elas reafirmavam suas crenças, 

relembravam suas decisões e reformulavam projetos para o futuro. Imagino que não apenas 

para as mulheres negras, mas, para um grande número de pessoas, falar seja um processo 

terapêutico e de encontro. Mas, para além deste evento, acredito que a cultura oral presente 

nos modos de fazer e agir da população negra ressurge com força ampliada nestes momentos 

de troca. Como assinala Luz (1998), de algum modo, relacionamos esta pulsão com aspectos 

do sagrado vivenciado nos terreiros de candomblé, porque ali se preservou grande parte dos 

aspectos vinculados à cultura negra em nosso país e ali também vemos, numa perspectiva 

pedagógica, a importância da aprendizagem vivenciada, que inclui aspectos da cultura oral. 

                                                
147 Há bem pouco tempo, compreendi como a cultura oral, vivenciada por mim através de minha família e das 
relações com famílias negras muito próximas, estabelece variadas formas de percepção e interpretação da 
realidade. Minha mãe quase sempre executa suas tarefas do cotidiano falando sobre o que está fazendo, ou 
refletindo sobre suas ações práticas. Um bom exemplo é de quando ela está cozinhando. Ao elaborar este ritual, 
ela vai contando histórias e falando sobre o que está fazendo: “Agora eu vou por o sal, não muito para não pegar 
no fundo. Sua avó, mãe de seu pai, não fazia isso quando cozinhava e às vezes a comida não ficava boa”. Isso 
fazia com que eu, mesmo não acompanhando visualmente todo o ritual de feitura da comida, pudesse aprender a 
cozinhar e também aprender sobre nossa família. Atualmente, morando sozinha e longe de casa, percebo que 
faço bem algumas coisas que nunca fiz antes, por conta da relação que estabeleci com a cultura oral transmitida a 
mim por minha mãe e pessoas próximas. São aspectos que mudam sensivelmente o modo como me relaciono 
com a aprendizagem e o conhecimento. 
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Outro dado bastante relevante, mesmo não tendo aparecido com intensidade nos 

discursos produzidos pelas professoras, tem relação com a maneira como mulheres negras 

lidam com seu corpo. É preciso trazer esta discussão à baila, visto que dispomos de 

pouquíssimo material sobre questões subjetivas à mulher negra e precisamos ser elaborá-lo, 

ainda mais quando estamos em contato com um material primário, como este, com o qual 

lidei durante a pesquisa, para viabilizar estudos que favoreçam trabalhos posteriores. Todas as 

vezes em que este corpo era citado, ele era recusado, reforçando que para a mulher negra, ser, 

não-sendo, é uma expressão presente também com relação ao seu corpo físico.  

Os estudos sobre a corporeidade negra feminina e o modo como lidam com suas 

emoções são quase inexistentes148. Apontam, porém, a dificuldade que elas tem em aceitar-se 

como são, visto que a sociedade em que vivemos preconiza um padrão branco e europeu de 

mulher, esta vista como refinada. Como ressalta Neusa Santos (1983), o ideal branco é 

perseguido também através do corpo, matéria do eu, instalação da alma, depositário das 

perspectivas que temos sobre o que nos cerca. O corpo é vitrine e é pelo corpo também que 

dizemos muito sobre o que somos; é por ele, com ele e para ele que nos constituímos nesta 

sociedade-matéria.  

Mudanças físicas como, diminuição de partes do corpo por motivos estéticos, 

alisamento dos cabelos, um ideal de beleza vinculado a um corpo branco, são citações que 

aparecem subliminarmente aos discursos produzidos pelas professoras e que alteram a forma 

como se veem e constroem sua autoimagem. Valorizando o padrão europeu de beleza – 

mulher branca, magra, feições comedidas, cabelos lisos e loiros, olhos claros –, a mulher 

negra, presente em cor e corpo nas escolas brasileiras, repassa essa sensação de 

descontentamento com seu corpo para as meninas negras aí presentes, que, em turmas de 

Educação Infantil, ao relacionar-se afetivamente com suas professoras, desejam ser como elas 

e imitam-nas constantemente em suas brincadeiras simbólicas.  

As crianças, ao perceberem que suas professoras não aceitam seus corpos e cabelos, 

também passam a questionar se devem aceitar seu corpo, cor e cabelo, fazendo com que, 

atitudes tomadas pela professora negra, reverberem em toda a turma e alcance também as 

famílias, estas também já bombardeadas por informações midiáticas que louvam um padrão 

de beleza europeu. Esta corrente de eventos informa, cotidianamente, através de atitudes, 

                                                
148 Alguns livros já citados aqui, como o de Neusa Santos e Gislene Aparecida dos Santos tocam nessas questões 
muito superficialmente. Outro livro que também aborda algumas dessas questões é o organizado por Jurema 
Werneck et. al., intitulado O livro da saúde das mulheres negras, Editora Pallas, 2000.  
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gestos, vivências, expressões do cotidiano, olhares e sensações, todas elas não quantificáveis 

em pesquisas sobre o universo escolar, que as diferenças não são bem-vindas naquele espaço. 

Crianças e adultos aprendem, também na escola, a esconder suas singularidades e a almejar 

uma igualdade imposta por padrões exteriores, o que, efetivamente, não se concretizará, 

forçando com que todos/as, neste processo, recuse aspectos de sua identidade racial, de 

gênero, de cultura e de origem, não encontrando beleza em sua própria imagem.   

Maria Lúcia Müller, em seus dois livros já citados – A cor da escola e Educadores & 

alunos negros na primeira república –, fala sobre a negação do corpo negro como um 

importante contributo, para o gradual desaparecimento das mulheres negras professoras, no 

início do século vinte. Analisando os discursos médicos e literários da época, Müller 

encontrou referências – algumas delas contidas nas legislações  – que fixavam a aparência 

necessária para a ocupação dos cargos de magistério. Ela comenta:  

 

Certamente a esperança de que negros e indígenas continuassem a 
desaparecer, não se confirmou. Ainda bem! Entretanto, esse vaticínio se 
realizou quantos às ocupações dos postos de elite. O magistério carioca, e 
possivelmente o brasileiro, passou décadas sendo reserva de mercado apenas 
dos professores brancos. Ainda hoje professores negros são minoria em 
todos os graus de ensino, mesmo no ensino primário que é o grau de ensino 
mal remunerado. É branco o magistério, como de resto são brancos 
praticamente todos os setores da elite brasileira. (p. 118) 

 

O magistério é branco, ainda que mulheres negras nele estejam porque, como afirma 

Santos (1983), a população negra em ascensão, fatalmente não escapará do 

embranquecimento imposto pelo racismo institucional aí presente, entre tantos mecanismos 

que não desapareceram. Com o passar dos anos, tornaram-se mais sutis e mais difíceis de 

serem comprovados. Pereira (1984) faz uma provocação quando questiona: “Afinal, se o 

Brasil é um país culturalmente negro, porque não representá-lo, e mesmo reivindicá-lo, como 

país de negros ou dos negros?” (p. 187). 

Deixemos este questionamento como possibilidade para estudos posteriores e 

passemos ao subtítulo seguinte, onde apresento algumas questões sobre as práticas educativas 

em Educação Infantil, realizadas pelas professoras negras, lançando pistas sobre como o 

modo de viver a educação por estas mulheres acaba transformando, substancialmente, as 

relações humanas nas turmas de Educação Infantil, alcançando também as famílias.  
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Ekò-itòju
149: Educar e cuidar numa perspectiva afro-brasileira e africana. 

 

 

 

E é isso que eu acho que toda criança negra hoje... eu quero que vá, busque, 
procure sua avó, procure seu avô, procure seu tio, procure um vizinho mais 
velho, procure alguém que possa falar dos tempos de ontem, como era, a 
gente tem que resgatar, muita coisa, muitos valores que ficaram lá atrás, 
esses valores de solidariedade, de fazer coisas juntos, de construir coisas 
juntos. Isso é bem nosso. A gente ficou muito solto. A gente tem que voltar a 
aprender a fazer a massa, fazer o tijolo pra construir uma casa. Isso querendo 
dizer, fazer as coisas junto pra aprender a crescer junto. A gente ficou muito 
individualista, e a gente tem que largar essa coisa do individualismo de lado 
e pegar o que é coletivo. Esses são os jeitos negros de ser, e acho que é aí 
que a gente vai reconstruir a nossa história, esse nosso jeito de tocar pra 
frente, eu acho que a gente tem muita coisa a conquistar (Makota Valdina, 
2008, A Cor da Cultura)  

 

O texto acima, presente num documentário organizado para discutir aspectos da 

cultura afro-brasileira, é o mote inicial para a discussão sobre a possibilidade de pensar o 

trabalho em Educação Infantil, a partir da perspectiva de uma pedagogia culturalmente 

relevante. Apesar de não ter feito um trabalho etnográfico, nem ter visitado as professoras em 

suas classes, nas entrevistas, conversei com elas sobre o modo como viam a educação e 

relacionavam-se com as crianças em suas turmas. O contato com o livro Os guardiões de 

sonhos: o ensino bem-sucedido de crianças afro-americanas, de Gloria Ladson-Billings, que 

trata do trabalho pedagógico de oito professoras numa pequena cidade dos Estados Unidos, 

que trabalhavam em escolas públicas de maioria negra, e realizavam um trabalho voltado às 

especificidades culturais dos grupos ali representados, percebi que, em parte, as professoras 

tinham um discurso bastante semelhante àqueles apresentados pelas mulheres entrevistadas. 

Guardadas as devidas proporções, já que ali eram classes de ensino fundamental, as 

semelhanças entre o trabalho realizado podem ser observadas a partir das análises das 

características do trabalho pedagógico realizado por elas. Antes, contudo, é preciso 

compreender o que vem a ser uma pedagogia culturalmente relevante. Segundo Ladson-

Billings (2008): 

 

                                                
149 Palavras em yoruba que significam, respectivamente, educar e cuidar. 
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A noção de “relevância cultural” vai além da língua, para incluir outros 
aspectos da cultura do aluno e da escola (Ladson-Billings, 1990a, p. 335-
344). Desse modo, o ensino culturalmente relevante usa a cultura do aluno 
para preservá-la e transcender os efeitos negativos da cultura dominante. Os 
efeitos negativos são causados, por exemplo, por não se perceber a história, 
cultura ou antecedentes descritos nos livros didáticos ou currículos, ou por se 
enxergar aquela história, cultura e antecedentes de maneira distorcida. Ou 
podem resultar do padrão de alocação da equipe na escola (por exemplo, 
quando todos os professores e o diretor são brancos e somente os porteiros 
são afro-americanos) ou da designação de alunos afro-americanos para as 
classes de nível mais baixo. O objetivo principal do ensino culturalmente 
relevante é ajudar no desenvolvimento de uma “personalidade negra 
relevante” que permita aos alunos afro-americanos optar pela excelência e 
ainda assim se identificar com a cultura africana e afro-americana (p. 35).  

 

Ainda segundo ela, “especificamente, o ensino culturalmente relevante é uma 

pedagogia que capacita os alunos intelectualmente, socialmente, emocionalmente, 

politicamente, pelo uso de referentes culturais para transmitir conhecimentos, habilidades e 

atitudes” (p. 36). Pensando sobre o conceito de que as professoras150 tinham sobre si e sobre as 

outras pessoas, Ladson-Billings elabora um quadro de compreensão do trabalho pedagógico 

destas mulheres, e ressalta que, em contrapartida a uma pedagogia assimilacionista, numa 

pedagogia culturalmente relevante, as professoras: a) veem a si mesmas como artistas e o 

magistério como uma arte; b) veem a si mesmas como parte da comunidade e ensinar como 

dar algo de volta à comunidade, encorajando os alunos a fazerem o mesmo; c) acreditam que 

todos os alunos podem ser bem-sucedidos; d) ajudam os alunos a fazerem conexões entre sua 

comunidade, identidade nacional e global e e) veem o ensino como “extrair conhecimento” – 

semelhante a “escavação” (LADSON-BILLINGS, 2008).  

Em outros capítulos do livro, ela vai descrevendo não apenas os encontros que teve 

com as professoras em sua sala de aula, como também o modo em que o conhecimento numa 

pedagogia culturalmente relevante tem sua gênese alterada para a ideia de que ele é 

continuamente recriado e compartilhado, entre outras questões que envolvem também, 

aspectos afetivos da relação entre professoras e alunos/as. Ao ler (e reler) este livro, foi 

                                                
150 Segundo Ladson-Billings, cinco delas declararam-se afro-americanas e três delas brancas. Quando 
perguntadas sobre sua cultura de referência, apenas uma das professoras brancas tinha uma cultura de referência 
branca. Das outras duas, uma tinha orientação que foi chamada por ela de bi-cultural, visto que se relacionava 
com brancos e negros igualmente e havia casado com um homem negro, enquanto uma das outras professoras 
brancas tinha uma cultura de referência afro-americana. Segundo Billings, “era fluente no dialeto africano e 
algumas vezes era confundida com uma afro-americana quando falava ao telefone. Havia morado na comunidade 
local sua vida toda. Ela e uma das professoras afro-americanas estudaram juntas na escola daquele distrito” (p. 
47).  
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inevitável não relembrar de aspectos trazidos até mim pelas professoras negras e perceber 

algumas relações.  

Há outro texto também me fez relembrar muitas palavras ditas pelas professoras. Em 

1995, Belmira Bueno traduziu um texto do pesquisador George W. Noblit, onde ele relata um 

estudo feito numa sala de segunda série também nos Estados Unidos, comandada por uma 

professora negra (African American151) e sua auxiliar. O texto intitulado Poder e Desvelo na 

sala de aula assume um tom confessional, por ter o pesquisador assumidamente tornado-se 

parte do lugar de onde deveria falar. Convidado pela professora Pam Knight152 para frequentar 

suas aulas uma vez por semana, o pesquisador desejava, em seu estudo etnográfico, perceber 

como uma “professora tradicional – de estilo centrado no professor –” construía seu poder 

utilizando o desvelo como uma técnica. A frase de Pam no início do texto marca o tom do 

relato, e o modo como conduz sobre seu trabalho pedagógico: “Vocês me amarão mais depois 

que me deixarem153”. O texto é bastante ilustrativo sobre como as relações de desvelo que são 

estabelecidas entre Pam e suas crianças, bem como sobre a função de sua auxiliar e mesmo do 

pesquisador que ali se encontra. Gostaria de reproduzir parte do texto que relata um evento 

que, a meu ver, sintetiza muitas das premissas percebidas por Ladson-Billings em sua 

pesquisa. Outra questão que me chamou atenção é que, apesar deste evento ocorrer com 

freqüência em salas de Educação Infantil nas escolas por onde passei, nunca tinha sido por 

mim analisado de modo mais demorado, visto que se constituía num fazer vinculado a nossas 

práticas cotidianas, pelo prazer e envolvimento que ele proporcionava. No texto abaixo, grifei 

algumas frases, onde filiei o trabalho de Pam a uma pedagogia culturalmente relevante. Noblit 

(1995) relata: 

 

Como tantas outras estratégias de ensino usadas na sala de Pam, a estratégia 
para qual chamo atenção agora tinha características ritualizadas. Isto quer 
dizer que a estratégia abarcava mais que a instrução e aprendizagem. 
Ela simbolizava uma visão de mundo e um sistema de crenças 
compartilhados. [...] O evento se iniciava com Pam pontuando o ritual: 
“Faremos isso aqui juntos”.  Ela dizia isso enquanto se dirigia para a frente 
da classe e as crianças imediatamente mudavam de postura – sentavam-se 
mais eretas, se entreolhavam com os olhos arregalados e focalizavam a 
figura de Pam rapidamente. Na verdade, não importava qual o conteúdo das 

                                                
151 Segundo a tradutora, a pedido do American Educational Research Association foi mantido a forma original 
no texto para referir-se à professora. Alguns textos brasileiros utilizam a palavra afro-americana em suas 
traduções. 
152 Nome fictício.  
153 Coincidentemente, assim que li esta frase, lembrei-me de minha avó dizendo algo parecido quando reclamava 
de alguma coisa que eu tinha feito de “errado”. Ela dizia: “Você só vai me entender quando estiver mais velha”, 
ou “Você vai entender o que eu estou falando quando tiver filhos”.  
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perguntas: matemática, estudos sociais, ortografia, ou qualquer outra. 
Também não importava como as perguntas eram feitas. Às vezes ela usava 
cartões, outras escrevia na lousa e noutras ocasiões simplesmente fazia 
perguntas oralmente. Quando Pam fazia a primeira pergunta, algumas mãos 
eram levantadas. Neste ponto ocorreu meu primeiro choque. Parecia que 
todas as mãos eram levantadas. Depois de um exame mais detido, percebi 
que isso não era completamente verdade. Havia perguntas que resultavam 
em mais mãos levantadas que outras e algumas crianças levantavam a mão 
menos do que outras. Apenas uma criança, Tim (um pseudônimo) não 
participava. Tim era um garoto americano africano que, literalmente, tentava 
passar despercebido, independentemente de qual fosse a atividade de 
instrução. Posso recordar dele se esgueirando entre os outros alunos para não 
ser notado, abaixando a cabeça sobre a carteira na esperança de que deste 
modo não fosse visto pelo outros e assim por diante. Ele não se comportava 
diferente nesse ritual, mas de algum modo se sobressaía neste por sua não 
participação. Pam chamava-o mesmo que ele não tivesse levantado a mão e 
tentava guiá-lo em direção à resposta correta. Na verdade, ela regularmente 
chamava os alunos que não tinham levantado a mão e regularmente se 
voltava para os alunos que tinham respondido errado ou que não tinham 
respostas a uma questão anterior. 
Mais difícil de traduzir em palavras é a maneira pela qual as crianças 
levantavam as mãos. Elas o faziam levantando-se levemente de seus lugares 
(apesar de estar estabelecido que deveriam permanecer sentados) agitando as 
mãos e fazendo contato com Pam pelo olhar. Elas levantavam a mão mesmo 
que tivessem uma resposta incorreta ou que não tivessem resposta alguma. 
[...] Repetidas vezes as crianças olhavam para os coleguinhas com um 
sorriso estampado no rosto quando eram chamadas, independentemente de 
darem ou não uma resposta certa. Era um momento ao sol. 
Pam, obviamente, era o sol mais brilhante de todos, muito embora as 
crianças também olhassem umas para as outras em busca de reconhecimento. 
[...] Após a escolha, sua atenção se focalizava na criança escolhida. Ela 
sorria, frequentemente fazia um comentário breve, às vezes um elogio 
[...] Há uma demanda insaciável por atenção e relacionamento e, por isso, a 
cada decisão de atender a uma criança é também uma decisão de não se 
relacionar com outra. Pam tentava minimizar isso com sua maneira de lidar 
com a coletividade através de rituais como esse. Os alunos adoravam isso. O 
carisma de Pam tornava a coletividade mais forte e, como consequência, 
mais forte cada criança.  
Também comecei a notar em que ocasiões ela passou a usar esse ritual e logo 
descobri que não tinha sido por acaso ou simplesmente como uma rotina 
diária. Pam frequentemente utilizava esse ritual quando o grupo como um 
todo estava se enfraquecendo, quando as crianças estavam se tornando 
inquietas, quando estava se tornando difícil assegurar o ensino dos 
conteúdos, ou quando ela mesma estava se sentindo um tanto quanto 
desanimada. Todos esses eram fatores eram ameaçadores para o senso de 
responsabilidade e obrigação para com a coletividade e a função de Pam era 
não deixar que isso ocorresse. Era sua responsabilidade moral manter-nos 
unidos e todos a amavam por isso, inclusive eu – depois que consegui 
reavaliar o que achava do ensino centrado no professor (grifo meu, NOBLIT, 
1995, p. 131-132).  
 

O encantamento do pesquisador ocorreu tão somente porque, pouco a pouco, ele 

também se sentiu envolvido pelo “poder de Pam”, poder este que ela exercia com um desvelo 
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que não a fazia passar indiferente à classe que ela estava à frente. Apesar de estudar sobre o 

ensino centrado no professor e por muito tempo combater este tipo de atitude perante uma 

turma de crianças, Noblit percebeu que, naquela sala, esta técnica, exercida com desvelo, 

acontecia de maneira satisfatória, com familiares elogiando o trabalho e crianças esmerando-

se em fazer parte de um grupo que elas sabiam quem estava no comando. Isto fez Noblit 

refletir um pouco mais: 

 

Primeiro, preciso tentar aprender mais com professores americanos 
africanos. Eles podem estruturar a educação e o desvelo de uma forma bem 
diferente que a minha própria raça. A ênfase sobre a coletividade é 
promissora como um corretivo para o que parece ser um individualismo 
violento dos americanos em geral. Parece que professores americanos 
africanos ainda entendem que escolaridade diz respeito à moralidade e à 
continuidade. Segundo, tenho que tentar reconceptualizar minha imagem do 
poder, tentando compreender mulheres poderosas. De acordo com Mary 
Field Belenky e outros, percebo que as mulheres elaboram o poder ao invés 
de assumi-lo ou usurpá-lo. É possível que para mulheres poderosas não haja 
distinção importante entre poder e autoridade. O poder que é socialmente 
construído é socialmente legitimado (p. 137). 

 

Estas constatações de Noblit demonstram o reconhecimento de um pesquisador 

branco, sobre a importância de grupos negros poderem falar sobre suas próprias experiências, 

e confirma o quanto questões subjetivas estão imersas em culturas especificas. A partir destas 

análises, gostaria de pontuar questões observadas durante o trabalho investigativo que 

envolvem também o meu trabalho enquanto professora de Educação Infantil. Para estas 

análises, apóio-me nos livros já mencionados de Rosa Margarida Rocha e Gloria Ladson-

Billings, fazendo referências a outros estudos, quando necessário for. 

Através das leituras de alguns livros sobre o trabalho pedagógico em educação 

infantil, vemos que a importância atribuída à mesma, refere-se aos contextos de socialização 

ali propiciados, além da ênfase no trabalho com a oralidade, coletividade, respeito à natureza 

e à brincadeira. Esses temas orientam as práticas das professoras não apenas por sua vontade, 

mas por também figurarem nas orientações pedagógicas e nas diretrizes curriculares nacionais 

e do Município de São Paulo. Em toda a rede, há uma referência às propostas educacionais 

elaboradas pelas escolas de educação infantil da Reggio Emilia, uma região italiana que 
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trabalha numa perspectiva de ouvir as linguagens da criança154, além de estimular a 

autonomia e o registro contínuo por parte das profissionais envolvidas no trabalho 

pedagógico. Estas orientações não chegam a todas as escolas, e não há uma formação sobre 

esta maneira de educar, para as professoras de educação infantil, mas, ao analisar os materiais 

criados pela prefeitura de São Paulo, para o trabalho com crianças pequenas, percebo, não 

apenas pelas referências citadas, mas também pelo direcionamento desenvolvido nos textos, 

um olhar que se aproxima destas práticas pedagógicas.   

Mas, de todo modo, a realidade que temos em nossas turmas de educação infantil é 

diferenciada daquelas encontradas em terras italianas. As motivações pelas quais as escolas de 

educação infantil surgiram na Reggio Emilia também afetam o modo como enxergam esta 

etapa da vida infantil155. Além disso, contamos com muito mais crianças por sala que as 

escolas citadas e não dispomos de muitos dos instrumentos de trabalho e dos espaços 

organizados nas escolas de Reggio Emilia. Indo mais além, podemos afirmar ainda que, os 

grupos atendidos nestas escolas diferem-se culturalmente dos grupos que temos nas escolas de 

educação infantil, na rede municipal paulista156.  

A realidade em nossas turmas de educação infantil nos mostra as diferenças, por 

mais que, todos os dias, não queiramos enxergá-las, e mesmo que não tenhamos sido 

formadas para reconhecê-las e celebrá-las. A diferença não é um tema recorrente e debatido na 

área educacional, e ainda é cercado de muitas indagações e surpresas: O que é ser diferente? 

Há diferença entre ser professora negra e professora branca? Como as diferenças produzem 

conhecimento e como podem ser percebidas em sala de aula?  

Há um discurso subjacente às práticas educacionais que investem na ideia de que nós, 

professoras, devemos promover a igualdade nas instituições escolares. A igualdade é vista 

como um direito e é defendida com base na Constituição brasileira que, em seu Art. nº. 5 diz: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Este texto afirma nossa 

igualdade jurídica, expressa nos incisos posteriores, que informam assim, nossos direitos e 

                                                
 
155 A Segunda Grande Guerra Mundial foi o estopim para o início da discussão sobre a importância do cuidado 
com as crianças italianas que viviam nesta região. Esta realidade foi um marco na criação destas escolas. Cf. 
MALAGUZZI, Loris. História, idéias e filosofia básica. In: EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. As 
cem linguagens da criança. Porto Alegre: ARTMED, 1999, p.59-104. 
156 Quando foi criado, na década de cinquenta, o projeto pedagógico de Reggio Emilia não contemplava a 
diferença em sua centralidade, visto que, num primeiro momento, a ideia era atender as crianças italianas. É 
possível encontrar informações sobre a histórias dasescolas de educação infantil de Reggio Emilia e seu projeto 
pedagógico no site http://www.scuolenidi.re.it/. Acesso em: 26.fev.2012. 
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deveres, mas não pode garantir que todos os seres humanos sejam iguais nas demais esferas 

da vida humana, pensamentos e ações. Segundo Walter Silvério (2006), o consenso 

desenvolvido no século vinte de que as pessoas não nascem “livres”, mas sim dentro de “uma 

rede preexistente de relacionamentos sociais, em diferentes formações socioistóricas, como, 

por exemplo, súditos de um império, membro de um Estado nacional, membro de uma 

comunidade religiosa” (p. 5), faz com que repensemos alguns conceitos que estão 

incorporados em nosso imaginário social, mas que não dão conta de “compreender a dinâmica 

de inúmeros processos sociais contemporâneos que escapam aos limites impostos” (p. 5) por 

estes conceitos.  

A escola, enquanto instituição social, tornou-se a instituição-chave das sociedades 

democráticas, e o ideal libertário presenciado dentro dela, em fins do século dezenove e início 

do século vinte, deu lugar ao ideal igualitário, posto que grupos diferentes entre si passaram a 

habitar este espaço, de modo mais expressivo. A bandeira de luta dos grupos subalternizados 

passou a ser a luta pela expansão e extensão dos direitos sociais e culturais (SILVÉRIO, 2006, 

p. 8), o que fez com que a diferença fosse corpo nas discussões sobre acesso e oportunidade 

em diversos setores da sociedade. Silvério (2006) arremata: 

 

A politização da diferença é o meio pelo qual a denúncia de tratamento 
desigual ganha visibilidade e, ao mesmo tempo, é o caminho para o 
reconhecimento social das formas distorcidas e inadequadas a que 
determinados grupos são submetidos na história deu uma dada sociedade 
(p. 8). 

  

Mas, em alguns discursos pedagógicos, a igualdade jurídica desaparece, para dar 

lugar à ideia de que somos todos iguais em todas as esferas da vida.  O que afirmo aqui então 

é que o direito à igualdade de direitos não pode nos retirar o direito à diferença. E o direito à 

diferença é o que nos constitui enquanto seres humanos, com nossas histórias e modos de 

fazer, modos de conduzir, pensar, resolver, decidir. Todas estas questões devem estar presentes 

na escola, em nossos planejamentos pedagógicos, porque ser diferente não é ser desigual, mas 

parte constitutiva das identidades em jogo. Mas, mais um vez, ser diferente parece subversivo 

demais para ser aceito sem reservas numa sociedade da norma.  

Ser diferente implica em compreender que, os manuais escritos sobre como ser 

professora, deverão ser revistos, posto que cada professora forma-se de determinadas 
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maneiras e com as outras pessoas; os manuais que orientam esta ou aquela ação, com um 

determinado número de crianças, talvez devam ser jogados fora, visto que cada criança 

aprende de um jeito e todas precisam ser vistas como pessoas de aprendizagem, com suas 

potencialidades e singularidades. Educar pela diferença, para a igualdade é um caminho 

possível para compreendermos que se o que desejamos é educar, não poderemos nunca 

condensar, nesta ou naquela prática, os modos de lidar com as mais diversas questões que 

surgem cotidianamente dentro das instituições escolares.  

A diferença, quando celebrada, pode trazer novas perspectivas de trabalho para 

dentro da escola. Ela também colabora para uma reflexão mais constante sobre nosso papel 

enquanto educadoras, e em como é necessário conhecer os percursos que as crianças fazem 

para chegar até a escola, junto com suas famílias. Isso nos põe ao lado de nossas crianças e 

não acima delas, nos ensinando o quão importante é realizar uma escuta sensível sobre o que 

elas tem a dizer, suas impressões sobre o mundo e como a relação entre nós, professoras e 

crianças, deve ser o centro de nossa atenção na escola. Fazer da escola um espaço de 

aprendizagem, onde o convívio seja visto como parte importante de nossa pedagogia, 

encontra consonância com os nossos modos de fazer.    

Nas entrevistas das professoras, algumas delas afirmaram a diferença substancial 

que viam entre a educação infantil e os outros níveis de ensino, e como esta constatação 

colaborava para que escolhessem estar naquele ambiente. Pensando a educação infantil como 

um espaço de socialização, e não um espaço destinado à alfabetização e ao aprendizado de 

conteúdos específicos de determinada disciplina, percebo uma grande vinculação da ideia da 

pedagogia culturalmente relevante, e da ideia propagada pela Pedagogia da diferença, esta 

proposta por Rosa Margarida Rocha (2009). No livro Pedagogia da diferença: a tradição oral 

africana como subsídio para a prática pedagógica brasileira, Rocha apresenta as bases do 

pensamento desta pedagogia, que se relaciona intensamente com o trabalho desenvolvido em 

educação infantil. Não apenas abordando aspectos relacionados à socialização, mas também 

trazendo a importância da tradição oral para o trabalho pedagógico, Rocha (2009) demonstra 

de que modo podemos instituir a qualidade em nossas escolas a partir da introdução de um 

currículo e um discurso da diferença, a partir de princípios que podem ser transmitidos na 

escola. São eles: 

. Principio da Integração: Segundo Rocha, “integrar é tornar inteiro; fazer parte, 

incorporar sem perder peculiaridades. Integração pressupõe inclusão: não acoplar 
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hierarquicamente partes, mas estar interligado, completando o todo, tornando-se inteiro (p. 

39)”. 

. Princípio da Ancestralidade: “Respeito aos antepassados, às suas histórias e 

produções socioculturais e à identidade pessoal e coletiva de cada um dos grupos sociais da 

comunidade planetária [...] e construção de paradigmas mais includentes” (p. 45 e 74). 

. Princípio da Circularidade: 

 

Representado pela figura geométrica do círculo, privilegia a 
perspectiva relacional e não elimina a hierarquia. Esta, porém, na 
cosmovisão africana, existe fundamentalmente para a condição de 
estar a serviço do outro. A circularidade, portanto, propõe uma 
diferente relação de alteridade (p. 51).   

 

. Princípio do Comunitarismo: “O comunitarismo implica atividades circulares, 

horizontais, deslocando a hierarquia como dominação para a do poder como serviço”. (p. 54) 

. Princípio da Corporeidade: “Na cultura negra, o corpo é fundamental, pois a 

força está no corpo. Não se concebe o corpo separado do todo. [...] O corpo é território de 

cultura. O corpo é o que somos [...]” (p. 60).  

As professoras negras vem realizando atividades relacionadas a estes princípios em 

suas turmas de Educação Infantil, em parte porque a Educação Infantil assenta-se sob eles e, 

em parte, porque são constituintes de culturas africanas reinventadas no Brasil. O 

reconhecimento dessas práticas e a assunção de uma postura que chamo aqui de ekò-itòju, 

faria com que nossas crianças pudessem continuar tendo contato, na escola, com uma 

educação que incluísse a visão de mundo de seu grupo racial e social.  

Ekò-itòju – educar e cuidar numa perspectiva afro-brasileira e africana – é 

compreender a escola como um espaço de afirmação de identidades e de pertencimento, além 

de colaborar para a implantação, a partir de uma formação que ultrapasse os muros da escola, 

para uma educação das famílias e da comunidade em que estamos inseridas. É perceber a 

importância dos princípios afro-brasileiros contidos na Pedagogia da diferença e entender a 

diferença, ela mesma, como lugar de aprendizagem. Percebemos que, mesmo sem uma 

sistematização a priori, as professoras negras que atuam na educação infantil – 
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principalmente aquelas que possuem uma noção de pertencimento racial mais acentuada – se 

relacionam com estes modos de fazer, o que mais uma vez indica como aquilo que é 

culturalmente relevante aparece, de algum modo, nas nossas práticas cotidianas.  

Estas práticas trazem em seu bojo um desejo de descolonização do pensamento 

educacional, este não devendo estar a serviço de uma educação produtivista urbano-industrial, 

voltada para a formação do sujeito produtor e consumidor. São práticas ancoradas na 

“afirmação de uma nova e urgente abordagem sobre educação, cujo principio inaugural é a 

dimensão ontológica da diversidade humana, marcada pela angustiante procura da 

compreensão sobre o estar no mundo, no universo, enfim, o processo dinâmico da existência” 

(LUZ, 2003, p. 62). 

Algumas pesquisas confirmam a grande importância do candomblé para a 

preservação da cultura negra (PRANDI, 2005; CONCEIÇÃO, 2006; BRAGA, 1995), visto 

que, no espaço do terreiro – espaço mítico-sagrado de conexão entre o Aiye e o Orun – houve 

a conservação dos modos de fazer não apenas religiosos, mas também culturais, sociais e 

econômicos, posto que matéria e espírito, nestas culturas, não se encontram cindidos, como na 

cultura ocidental. É nesta perspectiva que, atualmente, alguns trabalhos ressaltam a presença 

de uma pedagogia do candomblé. Lúcio André Conceição, em sua dissertação A Pedagogia 

do Candomblé: aprendizagens, ritos e conflitos, discute os elementos fundantes desta 

pedagogia, apresentando de que modo ela preserva o saber ancestral, contido nos 

ensinamentos africanos, trazidos até nós por conta da escravização e aqui perpetuados pelos 

terreiros que se espalharam por todo o Brasil, com suas particularidades, mas guardando 

relações com os valores civilizatórios africanos descritos em artigo de Fábio Leite (1995).  

Os valores são: a) força vital (axé); b) palavra; c) homem; d) socialização; e) morte; 

f) ancestrais e ancestralidade; g) família; h) produção e i) poder. Destes, creio que aquilo que 

Fábio Leite denomina homem pode ser também chamado de corpo ou corporeidade, visto que 

ele o homem como sendo constituído de pelo menos três elementos vitais: o corpo, o principio 

vital da animalidade e da espiritualidade e o principio vital que estabelece a imortalidade do 

ser humano (p. 106-107). Leite mesmo afirma que “nas civilizações dotadas de organização 

matrilinear a legitimação histórica e jurídica desse poder emana, na realidade, da mulher” (p. 

115). Sendo assim, talvez não seja apropriado denominar homem um valor universal para 

expressar corporeidade, visto que as mulheres, em muitas dessas sociedades, tem um poder 

específico de atuação. Expressões como palavra, socialização, ancestrais/ancestralidade, 
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família e poder trazem valores recorrentes e já discutidas neste trabalho. Além destes, Leite 

traz o significado da força vital, que em yoruba é denominado de axé: 

 

[...] refere-se àquela energia inerente aos seres que faz configurar o ser-
força ou o força-ser, não havendo uma separação possível entre as duas 
instâncias que, dessa forma, constituem uma única realidade. [...] não se 
limita às instâncias das formulações abstratas, situando-se materialmente no 
interior das práticas históricas e da explicação da realidade (p. 104-105).  
 

Segundo Leite, esses valores só podem ser realmente compreendidos a partir de uma 

totalidade que também é capaz de absorver “novas propostas, oriundas de vários horizontes” 

Essas sociedades “oferecem à humanidade perspectivas próprias que não podem ser 

ignoradas” (p. 117), e é nesse sentido que devemos pensar em novas propostas de interação e 

convívio que favoreçam a valorização destes saberes também pela escola.  

A pedagogia da diferença e a pedagogia culturalmente relevante trazem elementos 

para reflexão dos processos relacionados aos valores mencionados. Assim também, a 

Pedagogia do candomblé, diferente daquela praticada na escola, mas compreendia a partir de 

uma ótica de educação como prática social, tem como elementos estruturais a presença do 

conflito, a aprendizagem vivenciada, o elemento artístico, a diferença e o respeito ao 

saber dos antigos (CONCEIÇÃO, 2006). Para exemplificar de que modo é possível perceber 

todos estes elementos, atuantes nesta perspectiva pedagógica, reproduzo aqui um dos mitos de 

Exu157, um dos orixás do candomblé: 

 

 

Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas 
 
Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio.  
Não tinha profissão, nem artes, nem missão.  
Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro.  
Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá.  
Ia à casa de Oxalá todos os dias.  
Na casa de Oxalá, Exu se distraía,  
vendo o velho fabricando os seres humanos.  
Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá,  
mas ali ficavam pouco,  
quatro dias, oito dias, e nada aprendiam.  
Traziam oferendas, viam o velho orixá.  
apreciavam sua obra e partiam. 

                                                
157 Reproduziremos aqui os nomes das divindades do Candomblé – os orixás – na forma como são grafadas em 
sua tradução do yoruba para a língua portuguesa. 
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Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos.  
Exu prestava muita atenção na modelagem  
e aprendeu como Oxalá fabricava 
as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, 
as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. 
Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho orixá. 
Exu não perguntava 
Exu observava. 
Exu prestava atenção. 
Exu aprendeu tudo.  
 
Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada  
por onde passavam os que vinham à sua casa.  
Para ficar ali e não deixar passar quem trouxesse  
uma oferenda a Oxalá. 
Cada vez havia mais humanos para Oxalá fazer.  
Oxalá não queria perder tempo 
recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. 
Oxalá nem tinha tempo para as visitas.  
Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. 
Exu coletava os ebós para Oxalá. 
Exu recebia as oferendas e as entregava a Oxalá. 
Exu fazia bem o seu trabalho 
e Oxalá decidiu recompensá-lo 
Assim, quem viesse à casa de Oxalá 
teria que pagar também alguma coisa a Exu.  
Quem estivesse voltando da casa de Oxalá 
também pagaria alguma coisa a Exu. 
Exu mantinha-se sempre a postos  
guardando a casa de Oxalá. 
Armado de um ogó, poderoso porrete, 
afastava os indesejáveis 
e punia quem tentasse burlar sua vigilância. 
Exu trabalhava demais e ali fez sua casa, 
ali na encruzilhada. 
Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa.  
Exu ficou rico e poderoso. 
Ninguém mais pode passar pela encruzilhada  
sem pagar alguma coisa a Exu 
(PRANDI, 2001, p. 41). 
 
 

Este mito traduz todos os aspectos da pedagogia do candomblé vivenciados nas 

experiências do fazer cotidiano religioso, ancorado em práticas culturais de alguns grupos 

africanos presentes na Diáspora brasileira. A ideia de conflito e a diferença percebida por 

Conceição (2008) pode nos ajudar na compreensão sobre os fundamentos desta pedagogia. 

Ele diz 
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No contexto da Roça o conflito não sugere a idéia do contraditório. Idéias 
divergentes coexistem em um mesmo lugar, podem ser contrárias, porém 
não contraditórias. Inexiste o caminho único, por isso não é contraditório, é 
contrario, é diferente. [...] Uma diferença significativa se compararmos o 
universo da escola com o de uma Roça de Candomblé é o acolhimento 
como marcas características. Por mais que surjam conflitos neste segundo 
ambiente, ainda assim o esforço é de manter laços, interligando os sujeitos 
que assumem ser membros. E mesmo esta condição de ser membro acaba 
assumindo contornos bem diversos, no entanto continuam sendo membros. 
Em contrapartida, a escola não dialoga com outras formas de estar dentro 
senão dentro dos padrões normatizados. Para a escola, o interesse de o 
sujeito estar não é suficiente, a via de entrada também é única. Difere 
radicalmente da Roça que, embora tenha seus padrões de iniciação, não 
deixa de atender quem ainda não se iniciou. A Roça também classifica seus 
grupos internos, porém não os exclui. (p. 19, 101) 

 

Nenhum destes aspectos existe sem o outro, um sendo envolvido pelos outros e 

talvez impossíveis de ser compreendidos na dimensão cartesiana pela qual fomos 

educados/as. Narcimária Luz (1998), ao realizar estudos sobre os contos nagô, publicados por 

Mestre Didi, comenta que a aprendizagem contida nos ensinamentos do candomblé ultrapassa 

a compreensão racional-ocidental que temos sobre o mundo, pois fala de “um sistema de 

pensamento em que não há o afastamento do sentir e do pensar, da razão e da emoção” (p. 

38). Ela diz: 

 

Os contos míticos representam, também, a comunicação entre a 
comunalidade afro-brasileira e a sociedade oficial. Sua originalidade está no 
modo pelo qual expressam formas específicas de transmissão de valores da 
tradição, sendo de cunho pedagógico, em que o desenvolvimento ocorre 
numa situação do aqui e agora, referida a uma experiência vivida, capaz de 
gerar uma sabedoria acumulada (p. 37). 

 

Conceição, que realizou estudos a partir de três vivências numa Roça158 de 

candomblé na região metropolitana de Salvador, chegou a conclusões sobre a Pedagogia do 

candomblé que remetem a questões da própria existência humana, sinalizando que a 

educação, para as comunidades de terreiro, vai além do espaço formal da escola, e tem 

aspectos vinculados à subjetividade e ao fazer cotidiano159. Segundo este autor, a Pedagogia 

                                                
158 Roça de candomblé e terreiro de candomblé são expressões utilizadas como sinônimos em muitos escritos, 
mas, é possível dizer que o termo roça seja aplicável a todos os espaços relacionados ao terreiro propriamente 
dito – o lugar do culto, a saber, as casas dos filhos/as de orixá, bem como as demais dependências necessárias ao 
convívio e organização das tarefas de uma família de orixá.  
159 Para maiores informações sobre livro a relação possível entre as religiões de matrizes africanas e a formação 
de professores, consultar: SANTOS, Edivaldo Pereira dos. Formação de Professores e Religião de Matrizes 
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do candomblé não surgiu agora. Ele relaciona seu nascedouro com a estruturação das 

primeiras Roças e responsabiliza as mulheres sacerdotisas na manutenção destas práticas 

educativas. Segundo Conceição (2006): 

 

As sacerdotisas dos terreiros, de posse do poder que lhes foi instituído 
(mesmo nos terreiros regidos por Pais-de-santo, as mulheres tem papel 
destacado na hierarquia sacerdotal: a Mãe-Pequena, a Mãe-Criadeira, a 
Ekedi, a Iyá Bassé, e tantos outros cargos que lidam diretamente com a 
aprendizagem dos iniciados), inserirão estes elementos no bojo desta 
pedagogia, sem deixar de incorporar os elementos do dinamismo patriarcal 
dominante, ainda que de forma reinterpretada. (p. 26-27) 

 

Aproveito esta citação para relembrar do “poder de Pam”, já mencionado em 

páginas anteriores pelo pesquisador Noblit. Relaciono sua importância com aquela que possui 

as mulheres nos contextos de aprendizagem, que levam em conta o saber africano e afro-

brasileiro. No livro O papel da liderança religiosa feminina na construção da identidade 

negra, Maria Salete Joaquim (2001) aborda de que modos estas lideranças fazem um trabalho 

de modo a conservar a cultura negra em nossa sociedade, sendo elas mesmas depositários de 

sabedorias sobre nossos modos de fazer, incluindo aí a educação. Esta liderança não é apenas 

religiosa, segundo a autora, mas também cultural e social, posto que as mães-de-santo 

relacionam-se com os mais diversos grupos sociais, realizando intermediações e contribuindo 

na resolução de conflitos. “A mãe-de-santo é uma facilitadora da construção da identidade 

afro-brasileira em nossa sociedade” (p. 138)160.  Estas reflexões relembraram-me partes das 

entrevistas em que as professoras falaram sobre suas religiões. Candolina relata:  

 

Na minha rua [pausa] tinha um centro de [pausa] macumba. Tinha um 
centro de candomblé, que as minhas tias por parte de pai, mesmo a minha 
mãe e a minha vó sendo evangélica, elas freqüentavam, inclusive, a minha 
tia Paulina, ela é mãe-de-santo. Então, a gente tinha muito... Como o centro 
era lá na rua, a gente ia muito, a gente ia pras festas, eu lembro. Muitas 
pessoas que fazia parte do centro, que eram pessoas que meu pai, minha 
mãe tinha um certo respeito por elas, eram as pessoas mais idosas que 
moravam no bairro, que já conheciam meu pai e minha mãe desde tempos 
assim. E tinha essa também de ajudar também, de quando precisava, tinha, 
eu não lembro como que era o nome [pausa], a irmã, eu não lembro o nome 
da dona do centro, eu num lembro mais o nome dela. [O Centro] existe até 
hoje, mas mudou, agora fez um outro centro maior. O apelido [da dona] era 

                                                                                                                                                   
Africanas: um diálogo necessário. Belo Horizonte, MG: Nandyala, 2010.  
160 Outro livro importante sobre a temática é: BERNARDO, Teresinha. Negras, mulheres e mães. 
Lembranças de Olga de Alaketu. São Paulo, Educ; Rio de Janeiro, Pallas, 2002. 
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Coló, Dona Coló, ela emprestava dinheiro pro meu pai, quando meu pai 
precisava... Mas meu pai e minha mãe não freqüentavam, mas eles tinham 
amizade com a Dona Coló, e ela era uma pessoa que ajudava bastante as 
pessoas, emprestava dinheiro, fazia “bolão”, era tipo assim, todo mês você 
dava, por exemplo, cem reais. Aí, naquele mês, aquela pessoa recebia, aí 
minha mãe, sempre pra comprar alguma coisa assim, naquele mês, vai 
comprar uma televisão, pegava aquele dinheiro e comprava a televisão... Eu 
via mais como diversão, o culto lá no Centro, eu via como diversão, eu não 
via como religião. Na igreja evangélica, eu ia mais pra acompanhar minha 
vó, eu ficava com muito medo [risos], por que tinha as pessoas que caíam 
sabe, eu ficava com medo! (Candolina, 40 anos, negra) 
 

A figura da mãe-de-santo, nestas comunidades, esteve sempre relacionada não 

apenas ao grupo religioso, mas também às demais pessoas que faziam parte da comunidade 

como um todo. Este excerto revela a força presente no matriarcado do candomblé e como, 

para estas culturas, as mulheres eram importantes em seus grupos de pertencimento e 

referência, antes mesmo do feminismo postular uma participação das mulheres na vida em 

sociedade. Penso que, para a mulher negra, as referências femininas possíveis não encontram-

se nas mulheres que ousaram transpor barreiras no últimos séculos, para participarem da vida 

em sociedade. Indo mais além, penso que as representações femininas possíveis tem relação 

com o sagrado, com as divindades do candomblé, mulheres que tornaram-se orixás, devido 

suas qualidades de governo, de força e beleza. Assim conhecemos as histórias de Oxum, 

Nana, Iemanjá, Iansã, entre outras, algumas por desafiarem ordens estabelecidas e se 

destacarem em suas comunidades por qualidades de mãe, mulher e governante.  

O livro Igbadu: A cabaça da existência, de Adilson de Oxalá (2010), reproduz 

alguns mitos nagôs, e então tomamos conhecimento do plano feito por Orunmilá e Exu para 

destituir das mulheres este poder ancestral e criador. O nome do capítulo que nos conta esta 

saga chama-se justamente Um movimento feminista, porque fala de que modo as mulheres 

conseguiram escapar deste plano, e tomar novamente para si o controle da sociedade em 

questão, não sem conflitos. O mito, recontado pelo autor, revela: 

 

Obá, embora não fosse diretamente atingida pelos acontecimentos, na 
medida em que não se submetera jamais a qualquer homem, pressentia o 
perigo que ameaçava a posição da mulher dentro da sociedade e, por este 
motivo, resolveu criar um grupo denominado Egbe Guélédé, que, a exemplo 
das sociedades de Babalaôs, onde somente os homens eram aceitos, 
congregaria somente mulheres que, para participarem das reuniões, 
deveriam cobrir os rostos com máscaras para não serem reconhecidas e, 
consequentemente, punidas pela opressão imposta pelos homens. Para 
terem a certeza que nenhum homem ia infiltrar-se em suas reuniões, 
protegido por máscaras, era exigido de todas as participantes que despissem 
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o busto, sendo então identificadas como mulheres pela exibição dos 
próprios seios (p. 106). 
 

  

Evoco estas representações para destacar o poder reconhecido que a mulher negra é 

detentora em sua própria comunidade, poder este que, se vistos de dentro da própria cultura 

negra, como afirma Noblit (1995), é usado “a serviço da continuidade” (p. 133). A figura da 

professora de educação infantil, para as crianças pequenas, encontra relação com a figura da 

professora Pam Knight descrita por Noblit. Para a mulher negra, esta representação está 

relacionada com os modos em que ressignificou seu lugar no mundo, como sobreviveu às 

privações cotidianas, como reorganizou suas famílias, negociou sua existência e encontrou 

espaços de resistência para continuar vivendo. Por mais que nem todas as mulheres negras 

compartilhem desta realidade através da conscientização de seu pertencimento racial, viver ou 

sobreviver, para muitas dessas mulheres, é parte de uma luta coletiva.  

A proposição de uma educação, numa perspectiva ekò-itojú, é a de aproximar 

realidades, aprender novos modos de compreensão, alargar nossos horizontes, respeitando a 

cultura trazida pelas crianças e fazendo com que a escola de educação infantil torne-se um 

pólo de difusão de um trabalho com a comunidade que a cerca. Todas essas possibilidades 

encontram respaldo na pedagogia culturalmente relevante, na pedagogia da diferença, e, em 

muitos momentos, estão sendo empregadas nas escolas, sem um acompanhamento 

pedagógico, sem uma reflexão mais demorada sobre a importância de aproximarmo-nos das 

crianças e a compreendermos dentro de um contexto cultural, de uma família, com 

motivações de vida, costumes, histórias, entre outras situações, que alteram profundamente o 

modo como veem a escola, a professora e a si mesmas. Não temos, contudo, uma valorização 

cotidiana destas práticas e, pouco a pouco, aquilo que fazia parte de uma compreensão de 

educação culturalmente relevante, vai dando lugar a uma sistematização racional do 

conhecimento, uma organização cartesiana dos modos de pensar, fazendo com que tudo 

aquilo que as crianças aprenderam – socialização, partilha, coletividade, cultura oral – e que 

poderia ser potencializado nos anos seguintes em sua escolarização, sejam delas retirados, por 

não estarem de acordo com a educação hegemônica. 

As professoras, em suas entrevistas, reforçaram a ideia de como era importante olhar 

para a criança, para entendê-la, para educar efetivamente. Esta maneira de enxergar a 

educação, a educação que se faz a partir das relações, faz parte de uma perspectiva ekò-itojú. 
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A maneira ekò-itojú de educação afirma que é impossível existir educação sem relações. 

Partindo deste princípio, e de tantos outros já comentados, imaginamos que a relação que há 

entre as professoras e este nível de ensino, pode ser compreendida também por conta de 

outros elementos, não apenas aqueles mensurados em pesquisas quantitativas ou que falam 

sobre a questão das oportunidades.  

De algum modo, todos estes saberes de vida não estão descolados do trabalho 

pedagógico destas professoras e aparecem no cotidiano escolar. O que pretendemos é pô-los 

em evidência, saudá-los, confirmá-los, entendendo que com estas atitudes, estaremos 

colaborando para uma nova perspectiva em Educação Infantil e na educação como um todo.  

Não podemos esquecer das palavras ditas pelas professoras e de como elas orientam o 

trabalho em sala de aula, sufocado, em grande medida, pelas normas de uma educação que 

teima em não enxergar a diferença como um campo de possibilidades e segue padronizando 

comportamentos, formando – pondo numa forma – corações e mentes. 

A história da professora Luiza Carmo de Jesus volta com toda força em minha 

memória, enquanto escrevo estas linhas. Como afirma a pesquisadora Luciana Santos, nas 

últimas palavras de sua dissertação: 

 

É salutar destacar que a história de vida da professora Luiza foi costurada 
pela luta. Houve investimento e vontade de estudar; as narrativas e os 
registros exalam esse sonho, que por ele, enfrentou uma série de 
dificuldades e aos 30 anos tornou-se professora, ao 55 estava na faculdade. 
Com a sutileza de um beija-flor foi reinventando a sua história de Mundo 
Novo a Feira de Santana, de aluna a professora. Portanto, acrescendo ao 
registro que Luiza fez anunciando que sua vida dava uma história, que esta 
foi uma mulher negra professora cuja vida não cantou em vão (p. 218). 

  

É, ainda, Santos que nos relembra: 

 

Assim, somos mulheres negras nos movimentando e compondo histórias, 
entre a crisálida e o beija-flor, transitando em lugares e não-lugares, 
definindo o lugar da ocupação, o não-lugar anunciado pela aceitação da 
dinâmica da reprodução e os deslocamentos povoando os lugares. Somos 
lavadeiras, cozinheiras, comerciantes, ambulantes, profissões que, 
atravessando gerações fazem do ofício das suas mães, nem sempre por 
escolha, o ofício que as mantém e que para muitas de suas filhas, também o 
serão. Somos parteiras, professoras, enfermeiras, secretárias, policiais, 
desvinculando-nos do determinismo que reconhece como históricas as 
marcas da escravidão, porém ainda encontram-nos nas fronteiras, pois os 
deslocamentos que fizemos nos conduziram para profissões também de 
prestígio social pouco elevado. Demos outras braçadas, atravessamos outras 
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barreiras, somos médicas, advogadas, juizas, professoras que atuam em 
universidades, porém, ainda nessas funções de elevado prestígio, estamos 
sub-representadas. Até chegarmos aqui, foram muitas braçadas, muitos 
caminhos percorridos, mas sabemos que largos passos ainda precisam ser 
dados, porque somos mulheres negras a nos reinventarmos diariamente 
porque continuamos querendo a vida (p. 90), 

 
 
É certo que, se não deixarmos registrado como mulheres negras anônimas 

sobreviveram, deixaremos de celebrar a vida de cada uma delas, e todo o esforço de várias 

gerações será (mais uma vez) relegado a um segundo plano na historiografia nacional. É por 

isso que precisamos afirmar nossas vitórias, denunciando o que ainda nos falta conseguir, por 

conta do racismo e do sexismo. Este trabalho soma-se a esta perspectiva, a de contribuir para 

o registro, sem vitimizar ou martirizar mulheres negras. Que elas falem, com suas próprias 

vozes, dos percalços e dos sorrisos, das dores e das delícias, dos sonhos de menina, dos 

sucessos e fracassos que as fizeram mudar o rumo da vida. Não é possível encerrar tantas 

histórias numa só vista, não é possível monopolizar a fala sobre um grupo social. Por isso, sei 

que este trabalho está incompleto. Mas talvez, esse seja o seu verdadeiro sentido, porque 

incompleto, nos obriga a continuar vivendo. E sonhando.  

Encerro este texto, reescrevendo as últimas palavras de Neuza, a primeira professora 

a quem entrevistei, pois suas palavras traduzem em experiência sensível, muitas de discussões 

travadas até aqui. Sinto-me compelida a fazê-las ecoar, ressaltando novamente a importância 

do respeito à nossa ancestralidade e nossa conexão com uma educação plural: 

 

Eu queria te dar uma dica, acho que é importante esse pais manterem um 
diálogo com essas crianças, mas um diálogo franco, esses pais também 
procurarem um pouco se rever, porque a gente erra muito, a gente é ser 
humano, normal, é assim isso que eu quero dizer né? O pai fala: “Olha, 
filho [imita voz de homem], não come doce, mas ele está ali atrás, se 
empanturrando de doce, porque ele está ansioso, ele está nervoso, é uma 
luta, mas é assim está havendo essa necessidade, eu me rever, e ver como é 
que eu estou passando, como é que passa isso, porque então essas crianças 
hoje estão perdidas, porque elas não sabem quem é, a quem elas respeitam. 
“Ah, eu vou respeitar o computador, porque o computador...”. Elas não tem 
referência, uma referência forte, ao lado delas, então lá na novela, tem um 
cara legal, então vou ser como ele, aquela mulher da novela,  “Nossa, ela é 
fantástica, eu acho linda lá!”. Mas eu não quero ser igual a ela! Não tenho 
necessidade de ser igual a ela, mas a criancinha está precisando, só que 
aquela novela vai acabar, aí vai ter outra, são muitas referências, múltiplas, 
e eu não consigo me agarrar a uma, não consigo ser uma, entende? E isso, 
para a formação está difícil, está dificultando. Então, digo isso pra você, que 
você... É uma dica, porque você, dentro da educação, talvez pela graduação 
que você está tendo, você se esgueire por outros... Pelo seu trabalho, é isso 
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que eu quero dizer, pode ser que você entre por outras vias, não sei quais, 
não tenho ideia, você é muito nova ainda ... talvez você encontre outros 
caminhos de dizer isso, também aos pais, de dizer isso pras outras pessoas, 
talvez em outros estágios. Nessa visão, lá pra cima, quem sabe vai 
chegando, porque você não vai parar nisso, isso é um pequeno momento, 
que você está fazendo isso, entendeu? E talvez nessas outras subidas suas, 
entende? Por favor, porque existe a necessidade dessa pulverização, de 
pulverizar isto porque, hoje você está fazendo essa faculdade, de repente, 
você vai fazer outras, vai crescer dentro disso, isso é um início pra você, 
mas outras coisas mais amplas virão pra você, então, por favor, se você 
puder disseminar isso, lá aonde você for, precisa tá? (Neuza, 46 anos, 
preta) 
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ANEXO (A) 

 

 

Universidade de São Paulo – USP 

Faculdade de Educação - FE 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

  São Paulo, ____/______/_______ 

 

Carta de Apresentação  

 

Meu nome é Míghian Danae Ferreira Nunes e sou professora de Educação Infantil 

da Prefeitura de São Paulo, além de estar realizando estudos de pós-graduação na área da 

Educação.  

A pesquisa que desenvolvo é com professoras efetivas de Educação Infantil que 

atuam nas escolas da Diretoria da Capela do Socorro e gostaria de poder visitar todas as 

Escolas de Educação Infantil para distribuição do questionário em anexo. Solicito assim, se 

possível, que esta Diretoria, por meio do contato direto que dispõe através de correio 

eletrônico com todas as Escolas Municipais de Educação Infantil, envie um comunicado 

avisando a Direção e Coordenação destas sobre minha visita, que ocorrerão durante os meses 

de março a maio de 2010.  

Depois que finalizar a etapa de análise de dados, estarei à disposição para 

divulgação da pesquisa junto a esta Coordenadoria. 

Agradeço antecipadamente a atenção que puder me dispensar. 

Míghian Nunes 
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ANEXO (B) 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP 

Faculdade de Educação – FEUSP 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação 

 

PESQUISA COM PROFESSORAS/ES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.0 SEXO:  

a) (    ) feminino                              b) (    ) masculino 

 

2.0 COR (IBGE): 

a) (    ) preta  b) (    ) parda c) (    ) branca d) (    ) amarela e) (    ) indígena ou  

2.1 COMO VOCÊ SE 

AUTOCLASSIFICA?__________________________________________ 

3.0 VOCÊ CURSOU FACULDADE PÚBLICA OU PARTICULAR? 

______________________________________________________________________ 

4.0 VOCÊ SE FORMOU ANTES OU DEPOIS DE INGRESSAR NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO? 

______________________________________________________________________ 

5.0 VOCÊ FEZ ALGUM CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR OFERECIDO PELA 

PREFEITURA DE SÃO PAULO? 

         a) (    ) SIM               b) (    ) NÃO  

6.0 HÁ QUANTOS ANOS TRABALHA NESTA ESCOLA? 

__________________________________ 

7.0 VOCÊ MORA PERTO DA ESCOLA? 

         a) (   ) SIM               b) (    ) NÃO  
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8.0 VOCÊ TRABALHA NUMA OUTRA ESCOLA? 

         a) (   ) SIM               b) (    ) NÃO  

8.1 SE SIM, QUAL A NATUREZA DA INSTITUIÇÃO? 

         a) (    ) PÚBLICA               b) (    ) PARTICULAR  

9.0 ESCREVA POR QUE VOCÊ SE TORNOU PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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ANEXO (C) 
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ANEXO (D) 

 

ENTREVISTA COM PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESBOÇO 

 

Nome: 

Idade: 

 

INFÂNCIA: 

1.0 Fale um pouco sobre sua infância, onde nasceu, sobre sua família (irmãos, parentes, mãe e 

pai e quem mais julgar importante)  

2.0 Como era a relação entre você e as pessoas mais velhas da família na infância? Você 

lembra delas (avô, tia-avó, avô, etc.)? Poderia falar um pouco sobre elas? 

 

PRIMEIROS ANOS NA ESCOLA: 

3.0 Como foi a sua entrada na escola? O que você mais se lembra?  

4.0 Você se lembra de sua primeira professora? O que você achava da escola? Como você 

acha que sua família via a escola?  

 

VIDA PESSOAL: 

5.0 Conte-me um pouco sobre o rumo que sua vida tomou após os primeiros anos de escola 

(após o ensino fundamental): 

6.0 Quando criança, você tinha algum sonho ligado à vida profissional? Fale um pouco sobre 

este sonho. 

7.0 Que religião sua família professava quando você era criança/adolescente? Você 

frequentava algum culto religioso? Qual foi a importância da religião na sua vida, durante seu 

crescimento? 

  

ENSINO MÉDIO: 

8.0 Fale um pouco sobre a época do ensino médio: 

9.0 Você teve algum professor/a marcante? 

 

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL: 

10.0 Como você se tornou professora de Educação Infantil? 
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11.0 O que você acredita que poderia estar fazendo hoje, profissionalmente falando, se não 

tivesse optado por ser professora de Educação Infantil  

(não digo o que gostaria de fazer, mas o que você acredita que a vida em que viveu, as 

condições em que viveu poderia ter te oferecido além de ser professora)? 

12.0 Em sua opinião, o que pode ser feito para o trabalho em Educação Infantil ser satisfatório 

(em termos gerais, de políticas públicas a atitudes mais cotidianas)?  

13.0 O que te satisfaz no seu trabalho? O que te deixa desanimada?  

 

TRABALHO PEDAGÓGICO: 

13.0 Você enxerga relação entre o trabalho que você desenvolve em sala de aula e o que 

aprendeu na universidade/curso de nível médio? 

14.0 Como você avalia o curso que fez na graduação/ensino médio?  

15.0 Qual sua maior dificuldade/facilidade no trabalho em sala de aula? 

 

QUESTÕES RACIAIS: 

16.0 Você se declarou preta (ou negra)/ parda no questionário que entreguei na escola onde 

você trabalha. Eu escolhi o seu questionário também por isso, porque meu interesse é estudar 

a trajetória das professoras negras de Educação Infantil. Queria que você falasse um pouco 

sobre como se sente sendo mulher e negra.  

17.0 Há diferença entre ser mulher negra e ser mulher branca?  Há diferença entre ser 

professora negra e professora branca?  

18.0 Em sua trajetória escolar, em algum momento você estudou sobre a história dos negros, 

das mulheres negras? 

19.0 Existe racismo no Brasil? Você já presenciou ou viveu alguma situação em que acreditou 

ter sido discriminação racial? 

20.0 Há crianças negras em sua sala de aula? Há meninas negras? Como você as vê? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

21.0 Há alguma coisa que você julga importante dizer sobre você? Pode ser uma lembrança, 

sobre alguém ou atitudes que você julgue importante para falar um pouco mais sobre você e 

que as perguntas aqui não conseguiram captar.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      
308  
  

 

ANEXO (E) 

Universidade de São Paulo – USP 

Faculdade de Educação - FE 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

São Paulo, ___/___/_____. 

 

CARTA DE CESSÃO 

 

 

 Eu, ____________________, RG _________________, declaro para os devidos fins 

que cedo os direitos de minha entrevista, transcrita e autorizada para análise da estudante de 

pós-graduação Míghian Danae Ferreira Nunes, RG ___________, para ser usada 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Da 

mesma forma, autorizo sua audição e uso das citações a terceiros, ficando vinculado o 

controle à referida estudante, que retém a guarda da mesma. 

 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente que terá 

minha assinatura.   

 

 

____________________________________________ 

 RG __________________ 


