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Dedico esse trabalho à professora Luiza Carmo de Jesus
(In memoriam), a mulher negra que entre a Crisálida e o
Beija-flor fez a sua história a contrapelo do racismo, do
preconceito e da discriminação racial, reinventando o
caminho para reinventar a vida.

À minha avó Derlinda Margarida de Oliveira (In
memoriam), pela cumplicidade que tecemos, a amorosidade
que nos alimentou e as possibilidades que construiu para que eu
pudesse atravessar os caminhos bifurcados e encontrasse o rio
que me levaria ao mar.
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A vida não canta em vão
Não cantou em vão o canário
Que do alto da mangueira
Acorda a vida em festa,
Em sons agudos movimentando-se
De uma clave a outra,
Na combinação de notas
Que entoam lembranças.
Também não cantou em vão a palavra.
Os versos musicados
No espelho, na cadeira, no caleidoscópio
Sonorizaram as imagens,
Floriram o caminho,
Aqueceram o corpo desejante
Da chuva de ditos explícitos
E do cheiro de terra
Que (re)significou a hora da colheita.
O carretel que vai e vem,
Não cantou em vão...
Fez enlaces de muitas mãos,
De muitas imagens
Num tecido furta-cor
A revelar a poesia da construção.
Não, não foi em vão
Nenhum suspiro
Nenhuma nota
Nenhum trovão.
Não, não foi em vão...
A noite curta nem o dia
Desdobrado em labor.
Não, não, não foi vã
A caminhada do coração
Entregue à correnteza
Do desejo.
Não foi vão o mergulho
Na água, que às vezes rasa,
Promoveu o encontro da pele
Com o solo áspero
Das palavras que arranharam.
Não foi vã
A poesia do (in) visível rio
De quem escalou a montanha.
O arado sulca a terra
E as fendas abertas
Deixam à mostra
O peito que inspira
E alimenta.
Não foi vão o silêncio
Que sutilmente ouviu
E quando se fez necessário
Falou em vozes sopranos
Um contralto de encontros barítonos.
Não foi vã a dúvida
Que exclamou interrogações
E abriu portas ao diálogo
Sem parênteses, colchetes
Ou aspas.
As incertezas possibilitaram
Exercitar o olhar em translação
Por isso...
Os versos musicados contam
Da vida que não canta em vão.
Luciana Nascimento dos Santos
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RESUMO

A sociedade brasileira construída e consolidada por princípios e bases instituídos por
assimétricas relações sociais, que amplificam sua dimensão numa velocidade espantosa, e ao
tempo em que institui privilégios, prestígios, acesso a bens culturais, institui, de forma
competente, haja vista os mais de cinco séculos que se mantêm, desigualdades de raça, de
gênero e de classe, geralmente associados a outros eixos de discriminação subordinada, que se
desdobram em segregação, silenciamento e exclusões. Desse modo, as desigualdades tão
comuns, tão presentes no cotidiano, são incorporadas ideologicamente como naturais. Quando
não o são, passam a se configurar como resultantes do demérito dos próprios sujeitos,
eximindo de qualquer responsabilidade a sociedade que, ao ser conduzida pelos interesses de
grupos hegemônicos, define lugares, subtrai direitos, hierarquiza culturas, raças e sujeitos.
Neste contexto, ser mulher significa viver no enfrentamento dos preconceitos que sobre si
recaem, porém, se mulher negra, então os ecos das disparidades alcançam longas distâncias e
para sobreviver precisa “guerrear” todos os dias contra a eliminação sumária que vem
prescrita no manual do racismo. A articulação existente entre racismo, preconceito e
discriminação, implica para a mulher negra conviver com os estigmas e estereótipos
historicamente construídos sobre a sua imagem, a sua competência, o seu corpo e o
determinismo quanto aos lugares que deve ocupar na estrutura da sociedade. A partir desses
pressupostos, questões que circundam a mulher negra professora na sociedade brasileira, é
que este trabalho foi construído. Então, esse estudo aborda a trajetória de vida de uma
professora negra do Município de Feira de Santana que faleceu em sala de aula, Luiza Carmo
de Jesus. Trata-se de um estudo de base qualitativa, sendo as Histórias de vida a esteira
metodológica sobre a qual a pesquisa foi realizada. A perspectiva deste está delineada pela
problematização sobre as implicações das experiências de discriminação racial para a
trajetória de vida da mulher negra que rompe com o determinismo ocupacional e torna-se
professora, questionando-se também sobre as implicações do racimo para a construção do
recalque, da subalternização e/ou da reescrita de si à contrapelo deste, sua influência para a
manutenção da saúde ou aparecimento das doenças. Com base na triangulação das fontes
utilizadas e na análise dos dados a partir da teoria da interpretação, algumas percepções foram
possíveis: as narrativas das (os) colaboradoras (es) sobre a trajetória da professora, através das
entrevistas e os registros feitos pela professora sobre as atitudes das (os) alunas (os),
explicitam sobre as experiências de discriminação interseccional vividas por ela no cotidiano
escolar, que nos diz da existência de um racismo, ainda exacerbado entre nós, e que implica
em prejuízo para a vida daquelas (es) que sob a sua lógica estão subjugadas (os) pela
inferiorização, pela autorrejeição ou pela rejeição do seu assemelhado. Às mulheres negras
professoras ainda estão vinculadas representações estereotipadas que as estigmatizam sob a
imagem de escrava, animal ou coisa, da feiúra e da incapacidade intelectual.
Palavras – chave: mulher negra; professora; racismo; educação; saúde
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ABSTRACT

The Brazilian society is made and sustained by principles and foundations established by
asymmetric social relations and its size is amplified in a great speed. At the same time that
this society gives privilege, prestige and access to cultural knowledge, for more than five
centuries, it is responsible for inequalities of race, gender and class, usually associated with
other strands of discrimination subject, which unfold in segregation, exclusion and silencing.
Thus, inequalities are so common and so present in our life that they are incorporated,
ideologically, like a natural thing. However, when inequalities are not incorporated, they will
be configured as resulting from the demerit of the subjects themselves, exempting the society
from any responsibility that, when it is driven by the interests of hegemonic groups, it can
define places, subtract rules, it can do a hierarchy of cultural values, races and subjects. In this
context, to be a woman means living facing prejudices, but if we are talking about black
women it is a worse trouble, because the echoes of inequalities can reach greater distances
and these women need to "fight" against the elimination prescribed in the racism´s manual
every day if they want to survive.The linkage among racism, prejudice and discrimination
involves the black women life and they need to live with stigma and stereotypes that were
historically made about her image, her competence and her body. Also there are determined
rules saying their which place they should be in this society´s structure. This work was built
based on assumptions, issues that surround the black teacher woman in Brazilian society. So,
this study tells about the trajectory of one black woman teacher from Feira de Santana City
who died in the classroom. Her name was Luiza Carmo de Jesus. This is a qualitative study
and its methodological structure was based on the life stories. The prospect of this research is
discuss about problems and implications of the experiences of racial discrimination in a life´s
trajectory of a black woman who broke the occupational determinism and she got be a
teacher. Also, this research discusses about the racism´s implications to construction of
repression, subordination and about rewriting of the person despite of the injuries caused by
prejudice and influences of this situation on the black women health. Based on the
intersection of information sources used in this work and the analysis of data from the theory
of interpretation, some perceptions have been possible like: the narratives of collaborators
who told about the teacher´s trajectory, the interviews, the records made by the teacher about
attitudes of her students who were explained by the intersectional discrimination experience
lived by the teacher in her daily school life. All of these points confirmed the existence of
racism and it still is too present among us. Racism results in injury to the life of those who are
subjugated and subordinated by self-rejection or rejection of their similars. This black woman
teacher is still bound stereotypical representations that stigmatize the image of a slave, animal
or thing, the ugliness and intellectual disability.

Keywords: black woman, teacher, racism, education, health
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INTRODUÇÃO

As experiências vividas, construídas, impostas e forjadas se constituem em
histórias: história de relações; histórias de vida; história de valores; histórias de imposições e
submissões; histórias de estradas e caminhos percorridos e outros não explorados; histórias
negadas, invisibilizadas; histórias astutamente submersas, onde submersas também ficam a
memória e a identidade; histórias de quem fica do outro lado como espelho a refletir a
imagem ideal; histórias que instituem, definem, maniqueistamente, a medida das coisas, o
valor e o significado das relações. Desse modo,
[...] a história de vida de uma pessoa é perpassada por valores, ideologias,
preconceitos e estereótipos absorvidos ao longo do seu desenvolvimento. Os grupos
que influenciam o indivíduo no seu desenvolvimento deixam nele a sua marca de
forma tão profunda que se torna impossível separar a sua história das experiências
vividas nos diversos grupos (CHAGAS, 1997, p. 27).

Diante do exposto, algumas interpelações são significativamente necessárias: o
que fica para trás quando as marcas profundas deixadas pela interlocução entre a história de
vida e as experiências vividas com outros, são permeadas por representações que se
fundamentam ideológica, simbólica, cultural e etnicamente em pilares da inferiorização de
quem somos, as quais nos levam ao não reconhecimento de que somos históricos, de que
pertencemos identitária e territorialmente?

Numa sociedade construída e consolidada por assimétricas relações sociais, que
amplificam sua dimensão numa velocidade espantosa, ao tempo em que institui privilégios,
prestígios, acesso a bens culturais, instituem-se também segregação, silenciamento, exclusões
étnico-raciais, de classe, de gênero. Nesse contexto cabe refletir: como nós negras (os)
compreendemos e sentimos os impactos de tais representações sociais, principalmente as
vividas/ experimentadas na escola? O que perdemos, quando as nossas memórias são
impostamente apagadas ou brutalmente postas no cárcere das verdades etnocêntricas,
construídas à luz do eco de muitas vozes que advogam pelo princípio da existência de grupos
sociais hierarquizados pela lógica da superioridade racial? Quais são os desafios que nos são
apresentados política, histórica e afetivamente como interlocutores para a construção dos
processos de identidade étnico-racial? Esses e tantos outros questionamentos são necessários e
significativamente pertinentes, quando falamos de um lugar onde ser negra (o) se configura
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num grande desafio para construirmos uma história onde estejamos incluídas (os), uma vez
que:
[...] reconstruir uma história feita de interstícios, lacunas e silêncios, não é tarefa
simples. Quando as fontes escritas inexistem, são dispersas e/ou reticentes, é preciso
ler por trás das linhas, buscar as informações no disperso, no interdito. Praticar uma
leitura a contrapelo da realidade, escrevendo a história pelo avesso (TAVARES,
2001, p.169).

Tais desafios perpassam pelo reconhecimento de quem é o outro, de enxergar a
sua ancestralidade, numa sociedade marcada por ideais e princípios racistas, classistas e
sexistas, que se solidificam desiguais, na qual a divisão equânime das riquezas cede lugar à
política da acumulação e legitimação do capital cultural de grupos que se constituem
dominantes e cotidianamente fazem saber ao povo o sabor que deve experimentar, o lugar que
deve ocupar. Dessa forma, necessário se faz desestabilizar e, “em vez de serenidade autocomplacente, a capacidade de espanto e de revolta” (SANTOS, 1999, p.19) emergindo como
possibilidade.

A sociedade brasileira, burguesa e desigual, abriga diferentes grupos sociais
peculiares e plurais, que não estabelecem entre si uma convivência pacífica, embora seja este
o perfil amplamente veiculado. Muitas vezes, as tensões apresentam-se dissimuladas em
cordialidade e harmonia, a exemplo da apologia da mestiçagem, que se encontra envolta em
interesses antagonizados na sua gênese, nos seus princípios.

Corroborando Bourdieu (2004), para tais conflitos serem abafados, para assegurar
a manutenção da “ordem vigente” e/ou controlar as “massas” sem correr o risco de perder o
poder, então, estratégias de naturalização das estruturas são erigidas, milícias são organizadas
para servirem e reproduzirem uma dominação ideológica, simbólica, étnica e cultural, nos
mais variados espaços e instituições sociais, que se mantêm reproduzindo componentes
econômicos, étnicos e ideológicos.

Vale ressaltar, neste cenário, a função social e ideológica da escola que, fazendo
parte de uma sociedade focada na desigualdade e na discriminação, não tem sido democrática
nem multirreferenciada, uma vez que veicula representações estereotipadas, principalmente
referentes ao povo negro, sua história e sua cultura. Torna-se palco das estratégias de
reprodução das desigualdades e lutas simbólicas, por apropriação de bens e monopólio de
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competência e de poder (BOURDIEU, 2001). Sendo assim, a população negra brasileira
reclama por reparações, por correção das desigualdades raciais, de gênero e sociais, por
reconhecimento, requerendo:
[...] justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem como
valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que
compõem a população brasileira. Isto requer mudança nos discursos, raciocínios,
lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se
reconheça a sua história e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se
especificamente desconstruir o mito da democracia na sociedade brasileira; mito este
que difunde a crença de que, se os negros não atingem os mesmos patamares que os
não negros, é por falta de competência ou de interesse, desconsiderando as
desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria com prejuízo para os
negros (PARECER Nº CNE/CP 003/2004, p.3).

Para a superação do fosso desigualdades étnico-raciais e seus desdobramentos que
apartam negras (os) do reconhecimento do seu processo de identidade, faz-se imprescindível
concebemos como ponto de partida: a superação de tantos e velhos conflitos, que são
atualizados e corporificados em novas metodologias de marginalização e exclusão; a
construção de uma nova ética, que preserve espaços e territórios e analise os contínuos
civilizatórios e seus impactos, na formação de sujeitos gestores da coexistência de alteridades
diversas; a retirada dos escombros da história colonial a arkhé1 comunal que faz emergir a
ancestralidade africana, porque as feridas abertas pelo crime do escravismo, até hoje não
cicatrizadas, revelam o silêncio, a exclusão, a cidadania dilacerada, a vida obliterada pela
marginalização, pelo não reconhecimento da história secularmente negada, pela humanidade
violada. Esta é uma equação cujas regras, coerentes com a lógica que perpassa pela
reprodução das desigualdades raciais, de gênero e classe, definem para a população negra o
não-lugar, o esquecimento, a história marcada por trajetórias e narrativas silenciosas e
silenciadas, porque invisibilizadas.

Precisamos, neste exercício de ressignificação da História, construir uma
cartografia, em que esteja inserida a historiografia que ouve, registra e significa as vozes que
foram abafadas, lá atrás, nos porões de navios negreiros, nos pelourinhos, nas senzalas; no
contexto da contemporaneidade, por exemplo: nos rituais das práticas escolares sedimentados
no currículo monocultural; no complexo carcerário; na morte precoce, por causas externas e
pela concepção de determinismo e fatalismo genético, pela negação de direitos essenciais à
1

Conceito oriundo da Filosofia Grega que se refere a: princípio inaugural, origem, começo, devir. O conceito de
principio aí instituído significa ordem na realização e explicação das coisas.
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vida. Ressignificar historicamente essas vozes que, num “canto blues”, fazem do lamento a
esteira onde deitam a dor para acordar a resistência, que não deixam de sonhar que a
liberdade, finalmente, abrirá as suas asas sobre nós, com a urgência da vontade de quem luta
há séculos.

Para tanto, problematizar sobre as questões raciais suspeitando das verdades e
narrativas oficiais que foram hegemonizadas, possibilitamo-nos lançar outros olhares e
dizeres sobre a sociedade e as relações construídas sob o prisma da desigualdade. Um olhar de
estranhamento diante dessa realidade tão astutamente apresentada como natural. O olhar
diferente e os questionamentos indispensáveis à construção de novas formas, de novas
maneiras de perceber o outro, a exemplo do que nos diz Fleuri:
[...] fazer perguntas pode ser um modo de orientar nossos olhares para vermos o que
ainda não foi visto. Talvez seja mesmo um passo necessário à elaboração de uma
linguagem para dizermos o que ainda não foi dito. Daí minha preocupação em
formular perguntas, questões e hipóteses que nos estimulem a ver o que ainda não
vimos e a melhor forma de compreender o que ainda não compreendemos
suficientemente (apud MOREIRA, 2002, p.86).

Reconhecer que os questionamentos são necessários à compreensão do mundo,
suas relações e sobre nós mesmos significa reconhecer, também, que nos instigam, exigindo
respostas que, obviamente, não podem ser dadas ao bel prazer da vontade ou das vaidades.
Imprescindível se faz “ir além” do aparente, do imediato; é preciso buscar nas entranhas e
conhecer por dentro o que só é possível mediante uma atitude investigativa. Nesse contexto,
então, a pesquisa torna-se fundamental, como enfatiza Minayo (2001, p.17-18):

[...] entendemos por pesquisa a atividade básica da Ciência na sua indagação e
construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza
frente à realidade do mundo. Portanto seja uma prática teórica, a pesquisa vincula
pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não
tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões de
investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente
condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas
razões e seus objetivos.

A pesquisa, então, não deve ser instrumento para responder somente às exigências
acadêmicas e científicas, à exigência de titulação acadêmica. Pesquisar incide sobre o
compromisso de responder às interpelações do mundo, dos sujeitos e das inquietações, que
nos fazem ímpares para a compreensão das relações, da composição de espaços de direitos de
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existência digna entre os sujeitos, assistidos os seus direitos e garantidas as suas diferenças
como construtoras de singularidades e idiossincrasias.

Na composição presente das histórias de vida e no movimento de pesquisar a
partir da escuta de várias vozes, importa-nos compreender quem é esse outro que se aventura
na correnteza da pesquisa e quais os seus motivos para debruçar-se nesta ou naquela temática,
neste ou naquele problema. A produção ganha corpo e sentido coletivo, quando também faz
sentido para quem investiga e quando lhe possibilita reinventar-se na rememoração de
experiências que emergem do seu interior, do recôndito das lembranças: o que se fez, o que se
foi, o que se metamorfoseou em sonho, possibilidade, ausência, distância, enfrentamento,
tempo e mudança.

É neste cenário que se insere o exercício de investigação, que realizei ao logo do
tempo que, institucionalmente, me foi permitido e que tem registrado o seu nascedouro, o seu
leito, nas andanças primeiras da menina que fez do seu quintal um mundo de possibilidades,
ancorada na amorosidade tecida por uma meada de verde grama tapete, onde deitei a saudade
para cobri-la de lembranças que me acordaram enlaçada no debuxo2 feito em papel manteiga
transparente, por onde vi a Mulher-Mãe Maravilha, bordando o dia na noite, perfumada pelas
flores da praça, do jardim que me viu desabrochar.

O retalho, a linha, a agulha e a meada são a mãe bordada bordando os filhos de
pertencimento e possibilidades. É desse lugar que falo; é esse o lugar que me costura. Era esse
o lugar que me protegia, na aurora do mundo que se descortinava diante dos meus olhos
curiosos, da minha pele querendo experimentar o mundo; do paladar que sentia o gosto
saboroso das frutas do quintal de Dona Albertina e de outras tantas da fruteira de Dona Ilô; a
vontade de experimentar o sabor do mundo e os meus ouvidos atentos aos sons que
musicavam o imaginário, mas que escutavam as brigas, os desentendimentos tão comuns na
meninice: xingamentos, insultos e muitos deles direcionados ao pertencimento racial, que
ainda consigo, apesar do tempo, ouvir muito perto: “Ô sua nega preta do ebó, toma banho não
bota pó”. Na época, isso já me dizia alguma coisa, trazia algumas desconfianças, mas não os
tomava como verdade, porque tinha validade para mim a declaração da Certidão de
Nascimento, que me identificava como parda, considerada, então, não-negra.

2

Desenho dum objeto em suas linhas gerais; esboço, risco, delineamento.
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Entendo agora que se tratavam de atitudes preconceituosas, discriminatórias e
racistas, cuja intenção repousava na inferiorização, na cor da pele, na associação da (o) negra
(o) ao corpo fétido, concepção vinculada à campanha de obliteração de negras (os) sob o
argumento da higienização da nação, como também se referia à desqualificação daquilo que
singulariza a religiosidade de matriz africana: “ebó” como algo ruim, como uma prática
demonizada.

Essas eram pistas de que o mundo não era tão harmônico assim e que a cor da
pele dizia das relações estabelecidas. Portanto, o caminho menos áspero, pelo menos à época,
foi a construção de uma identidade, a partir da negação da ascendência africana, o que a
princípio, protegeu-me do gosto mais amargo provocado pelo esfacelamento da autoestima,
da interiorização do recalque, da aceitação da inferioridade como verdade e do exercício da
auto-rejeição. Entretanto, foi nociva ao reconhecimento, à construção do pertencimento racial
como conquista de identidade e de laço de pertença tão importante para a construção dos
sujeitos. Reconhecia, também, em algumas falas da minha mãe, que a cor da pele tinha valor
social, diferenciava pessoas e instituía privilégios, quando nos dizia da importância do estudo,
pois havia constituído-se mãe e suas filhas não trabalhariam como domésticas: “Filha minha
não trabalha em casa de ninguém!” ou “Eu não tive filha para ficar na cozinha de ninguém”.
Na escola, isso ficou muito mais evidente! As (os) alunas (os) eram tratadas (os) de forma
desigual, não só pela condição socioeconômica dos pais, mas pela “aparência”, o que definia
quem podia participar das atividades, quem pertencia à “casta” das (os) escolhidas (os).

Assim, as (os) escolhidas (os) eram as herdeiras (os) do capital social e cultural
(BOURDIEU, 2004) dos pais e mães e do fenótipo europeu ou próximo deste. Havia nesse
contexto um silêncio sepulcral quanto à presença de uma postura racista. Afinal, nós éramos
conhecidos como a nação da “Democracia Racial”, por isso, não procedia qualquer discussão
com esse enfoque. Ao chegar à Universidade, o silêncio institucional permanecia, as (os)
estudantes não debatiam, exceto uns (umas) poucas (os) negras (os) que pelos idos dos
últimos anos 1980 e primeira metade dos anos 1990, período em que se deu a minha formação
em Pedagogia, faziam algumas discussões, sem muito eco na academia, quanto às
desigualdades pautadas no preconceito racial. O debate articulado por essas/esses estudantes
me conduziu à Frente Negra Feirense (FRENEF), fez-me participar de algumas discussões,
mas não estabelecer uma vinculação política, pois ainda acreditava ser a luta de classes a
explicação para as assimetrias sociais.
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Desse período resulta o último contato com o Movimento Negro ou discussões
amparadas no recorte racial, práticas racistas e correlatas. Logo, experimentei um hiato, um
caminho bifurcado em direção à construção identitária negra, que permaneceu até 2001,
quando se deu o meu ingresso na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como professora
da disciplina Currículo, vinculada ao Campus XVII - Bom Jesus da Lapa e ao projeto de
Formação e Acompanhamento de Professores e Professoras dos Quilombos de Mangal/Barro
Vermelho e Araçá - Cariacá, que coordenei de 2003 até 2005, quando me ausentei do
Departamento, em virtude da aprovação no mestrado, em 2006.

Esta experiência permitiu-me entender que, depois de tantas idas e vindas, há
cortes e recortes no curso do rio e que muitos caminhos, que se bifurcam nas margens, nem
sempre se reencontram do outro lado do rio. Há outros caminhos que percorrem o
inverossímil e que, depois de tantos atalhos, rompem as bifurcações e transformam-se na
canção do reencontro. A mediação entre a vontade, a correnteza e o pensar a cotidianidade
projetaram-me em direção a mim. Atravessei o Rio São Francisco e me reencontrei no
caminho que me levou ao Mangal. Na Marujada, na roda de São Gonçalo, descortinou-se
diante de mim quem sou: Mulher Negra. Então, abriu-se na travessia do rio o baú de
recordações, que me presentearam com memórias, resistência e a ancestralidade africana.

Assim, construí um processo de desnaturalização e reeducação do olhar que me
permitiu compreender as sutilezas do racismo mimetizado de cordialidade, em que o velado
faz eco na reprodução das assimetrias raciais, de gênero e classe. A partir de então, lancei-me
ao exercício do estranhamento de procedimentos de desigualdades e exclusão tão familiares.
O que se constituira invisível pelo silenciamento e pela naturalização, as minhas retinas, os
meus ouvidos e a minha pele passaram a percebê-los como práticas que advogavam o
apagamento social de meninas e meninos, mulheres e homens que têm “na pela a cor da
noite” (MEIRELLES).

Em 2002, ao ser designada para atuar na função de Coordenadora Pedagógica da
Escola Municipal Maria José Dantas, no município de Feira de Santana-BA, iniciei o trabalho
de orientação pedagógica, alicerçada na problematização das múltiplas questões vinculadas ao
fazer pedagógico emancipatório e à discriminação étnico-racial como fator gerador de
desigualdades sociais, que culminou com a realização do “Projeto: Escola, preconceito e
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discriminação: é preciso escrever outra história3”, oriundo da necessidade de problematizar,
tirar da naturalidade o preconceito, a discriminação, em virtude da relação tensa entre alunas
(os) e, principalmente, em relação às (aos) alunas (os) da 4ª Série B, matutino e à professora
Luiza Carmo de Jesus, no ano de 2004, quando fora insultada por elas/eles por ser negra. Na
sala de aula deixou de ser a professora para ser “macaco”, “urubu”, “asfalto”, “fumo”,
“carvão”. Tal situação culminou com um desmaio, o que a fez ausentar-se uma semana. Ela
não mencionou as atitudes preconceituosas das (os) suas/ seus alunas (os) às colegas, nem a
mim, que à época estava discutindo, nos espaços destinados às Atividades Complementares
(ACs), sobre as práticas racistas na escola.

As posturas das (dos) alunas (os) incomodaram-nos por carregarem no seu bojo a
reprodução do racismo, da discriminação racial e do preconceito no espaço escolar;
incomodou-nos também, o desmaio e o silêncio da professora diante de tamanha violência!
Isso nos instigou a saber: Por que professoras negras silenciam diante das experiências de
violência motivadas pelo racismo? Quantas rompem o silêncio, questionam e desestabilizam
as posturas de discriminação? Por que o fazem? Destas questões primeiras, nasceram o meu
desejo de investigar a trajetória escolar e a mediação pedagógica de professoras negras,
problematizando: De que forma professoras negras, no exercício da mediação pedagógica,
vêm silenciando, reproduzindo ou problematizando sobre posturas e situações de
discriminação étnico-racial na sala de aula? 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?

Entretanto, no percurso da pesquisa, fui impelida a refazer o caminho, porque a
professora que inspirou meu trabalho, em 02 de agosto de 2006, foi acometida por um enfarto
fulminante, quando dava aula numa classe de Educação Infantil para crianças de 04 e 05 anos.
Diante do que ocorrera, fui interpelada a reestruturar a pesquisa: o que seria a construção da
história de vida de professoras negras e a mediação pedagógica repaginou-se para a escrita da
história de vida da professora Luiza Carmo de Jesus, sob o título: Mulher negra professora
entre a Crisálida e o Beija-flor: o invisível e o revelado, o silêncio e a escrita de si.

3

Projeto organizado a partir das orientações da Lei 10 639, objetivando a reeducação das relações étnico-raciais
na escola.
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Surgiu, então, no interior das minhas inquietações e indagações, o desejo de
investigar: 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
morbimortalidade 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?

Para responder essas questões, a presente pesquisa ancora-se nos seguintes
objetivos: Investigar os impactos das experiências de discriminação racial na trajetória de vida
da professora negra Luiza Carmo de Jesus; Analisar as implicações da experiência de ser
professora para a trajetória de vida de Luiza; Investigar as implicações das experiências de
discriminação, preconceito e discriminação para o processo morbimortalidade da professora
Luiza Carmo de Jesus.

De acordo com a natureza do objeto desta investigação, a definição do caminho
metodológico percorrido consubstanciou-se na abordagem das histórias de vida, que nos
permite apreender a realidade investigada, o que as (os) colaboradoras/ colaboradores da
pesquisa dizem sobre si mesmas (os). Nesse caso especifico sobre a história de vida da
Professora Luiza Carmo de Jesus, a Crisálida Beija-flor, onde a voz das (os) interlocutoras
(es) é audível e suas impressões sobre o entorno que as (os) circunda poderá revelar-nos a
compreensão que têm de si e da (o) outra (o).

Nesse contexto, ocupando o espaço de pesquisadora, atenta às múltiplas formas
que o sujeito da pesquisa tem de pensar em si e nos outros, compreendi que este não impõe o
seu próprio mundo, mas fica na escuta daquilo que quer revelar o outro, considerando que:
[...] a interlocução com pessoas nos põe em contato mais direto com os trabalhos da
consciência e da memória de cada um, explorando nossa própria consciência da
dimensão política desse diálogo intelectual. Isso requer mais do que um trato
meramente factual das narrativas e de coleta e sistematização das ricas informações
que trazem; demanda uma atenção especial à relação imbricada entre os fatos
narrados e significações construídas, que vão muito além das próprias entrevistas.
Eles forjam nas relações sociais e também incidem sobre elas (KHOURY, 2004,
p.122).
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Pela especificidade desta investigação, optei pela triangulação de fontes:
entrevistas, reportagens de jornais e análise de documentos vinculados à trajetória da
professora, tais como: cadernos de planejamento, fotografias, cartas, bilhetes, textos
produzidos e ou utilizados, documentos outros: diplomas, certificados, RG, Carteira
Profissional, Carteira de Habilitação para lecionar etc. Estes foram instrumentos significativos
para o levantamento, a coleta dos dados, e a composição da trajetória da professora.

Investigar sobre histórias de vida remete-nos a inúmeras reflexões e escolhas
construídas na nossa própria trajetória, sejam escolhas conscientes ou não, sejam das
incertezas. As dúvidas, que nos empurram ao movimento de deslocamento da naturalização
das coisas, dos encontros e desencontros, da dureza das descobertas, nos revelam ao mundo,
ao outro, entre a poética do recomeço, do vale a pena correr riscos, acompanhadas (os) da
metáfora que nos faz pensar que carregamos o mundo sobre os ombros porque ele se encontra
entranhado na (in) consciência.

Buscar compreender quem é o outro propicia a compreensão de quem somos nós.
Conhecer e reconhecer o outro nos oportuniza, nos desafia à rememoração do que vivemos,
do que fomos, em quem nos tornamos. Por isso, a construção da história de vida de Luiza
representa esse movimento de caminhada, também, da minha própria história de mulher negra
professora e, acredito, de muitas outras mulheres negras professoras, nos mais distintos e
longínquos espaços e épocas.

Os percursos que fazemos são resultantes de escolhas e de tomadas de atitude
enraizadas nos nossos desejos, nas nossas inquietações, nas contradições que emergem da
forma de ver e fazer as coisas, de interagir no e com o mundo. Eles se estabelecem na fala, no
olhar, na coerência que marca os atalhos dos caminhos que, num movimento dialético, se
bifurcam. Mas eles se reencontram, somando as experiências que compõem a singularidade
do ser, adicionando-se a outros, outras, tantos, tantas, múltiplas, múltiplos, entre o porto em
que ancoramos valores, princípios e o além-mar, que nos permite perceber, compreender e
ultrapassar, ou não, as fronteiras.

Pensar em escrever a história, a nossa história ou a história do outro, nos impõe o
desafio do exercício da coerência, da coragem, que é a ousadia de despir-se de prejuízos, das
verdades que cristalizamos, ao longo do trajeto que percorremos, para dar um tratamento ético
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e científico à produção, principalmente quando esta se trata da composição da história, com
base nas narrativas de quem nos presenteou com a sua cumplicidade, com relatos e memórias
de si e de outras (os).

Transformar em objetivo de investigação, do meu ser que deseja, a história de
vida da professora Luiza, foi como se estivesse abrindo a caixa de costura, revelando os fios e
retalhos, linha e agulha como cúmplices, tecendo em movimentos ora sincrônicos, ora
conflituosos, uma colcha de retalhos de contornos e formatos variados, um caleidoscópio de
dizeres num turbilhão de emoções emergindo à pele, diante do encontro com as marcas que o
seu rio deixou nas margens da história, toda vez que se fez correnteza. Cada registro sobre sua
infância, seus desejos escolares, fotografias, a biblioteca em construção marcada pelo objetivo
de torná-la espaço de aprendizagem para a vizinhança, revelaram-me uma Crisálida na
contradição que a costurava tão beija-flor no mundo, que se contrapunha à mulher silenciada,
de olhar baixo, sorriso pálido. Emergia uma mulher tão cheia de desejo de romper o invólucro
do preconceito, da discriminação e do racismo tão estreito, tão sufocante.

Escrever sobre a sua história de vida, na lápide da sua existência, foi um exercício
dos mais difíceis, pois ecoava na minha memória a convivência breve que tivemos, os
momentos reveladores da sua vida silenciosa, a voz abafada no casulo. Remete à vida
expressa por movimentos sutis, o beija-flor que se alimenta e espalha sementes, próprio de
quem não se quer deixar ver, sentir, notar, como mecanismo de defesa contra as atitudes, os
olhares, as palavras que a desqualificavam pela condição de mulher negra.

A história de Luiza Carmo de Jesus revela outras tantas histórias submersas nas
palavras ditas, nos semi-dizeres daquelas (es) que cumpliciaram seus relatos comigo. Quando
se referiam a ela, incluíam-se na narrativa. As (os) colaboradoras (es) traziam nas palavras as
lembranças sobre a irmã, a tia, a professora, a vizinha, a colega e a amiga, que eram também
lembranças das andanças e vivências daquelas (es) que me permitiam compreender a
existência de Crisálida também Beija- flor. Portanto, o objeto desta investigação está como
raiz em mim fincada revelando em palavras, vivências, sentimentos e reflexões costuradas
num texto que diz da escolha da semente, do solo e do momento da colheita. Diz também de
quem, no trigal, foi aprendendo a separar a semente, arar a terra e na colheita reinventar-se
com o pão.
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O trabalho está estruturado em 6 capítulos, ao longo dos quais faço a interlocução
entre aporte teórico, fontes e a análise dos dados. Na Introdução, discorro sobre o encontro
com o objeto, as questões problematizadoras, os objetivos e um breve anúncio do tratamento
metodológico da investigação.

O Capítulo 1 foi definido como campo de discussão e abordagem da
metodologia, intitulado: O caminho e o trigo para colher: itinerâncias, tessituras e pedras
no caminho; onde abordo como se deu o encontro e reinvenção do objeto de investigação; a
definição da metodologia das Histórias de vida, como o caminho para “colher o trigo”,
incluindo aspectos da memória, da oralidade e da história, como “fertilizante” a enriquecer o
“solo” da compreensão e discussão sobre a importância da rememoração e das narrativas para
substantivar a história escrita no plural; a escolha e definição das fontes: orais, escritas e
imagens a partir do princípio da triangulação destas: “o plantio” necessário para uma melhor
compreensão e tratamento dado à problemática que ancora esta pesquisa.

No Capítulo 2, intitulado Histórias das Mulheres, apresento a discussão de
gênero cujo conceito associo à categoria mulheres e às lutas implementadas ao longo dos anos
por iguais direitos. O capítulo está subdividido em três eixos nos quais apresento os primeiros
acordes da história de vida da professora Luiza Carmo de Jesus.

O Capítulo 3, Luiza Carmo de Jesus: lugares e tempo vivido até tornar-se
professora, composto de quatro subitens destina-se à discussão sobre educação, refletindo
sobre o processo de escolarização da professora Luiza, situando-o no contexto da
escolarização da população negra brasileira.

O Capítulo 4, intitulado: Crisálida Beija-flor: a mulher negra professora a
contrapelo da discriminação racial, aborda aspectos da trajetória da professora,
metaforizados pela crisálida e pelo beija-flor, abarcando as dificuldades enfrentadas, o
investimento feito por Luiza para se tornar professora, bem como são analisadas as
experiências de discriminação racial vividas por ela no cotidiano escolar e os movimentos, as
ações que fizera para inscrever-se no mundo como sujeito a contrapelo do racismo.

O Capítulo 5, Crisálida: a hora do crepúsculo versa sobre o falecimento da
professora, situando-o a partir do local onde falecera: a “sala de aula”, aqui definido como
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Chão: lugar de vida e morte; as narrativas sobre a morte apresentadas sob o título: A cena: um
silêncio servido de amém; concluindo com algumas reflexões e indagações sobre o impacto
do falecimento da professora, a partir das matérias publicadas pelos jornais à época,
intituladas Ecos: sons de uma sinfonia crepuscular.

No Capítulo 6, Racismo: efeito estufa sobre a saúde, abordo os impactos do
racimo para a saúde da população negra, assim dividido: Saúde entre o instituído e o
instituinte (vivido): o hiato e a nota subtonada; Por dentro e por detrás das cores dos números:
a leitura da exclusão social; Desigualdades sócio – econômico – raciais e saúde: a obliteração
da população negra e Saúde da mulher negra: a escuta sensível à expressão do corpo
vulnerável e transcendente.

Por fim... Inconclusões: no itinerário da busca à escrita do texto sem ponto
final. Apresento aqui algumas reflexões fertilizadas pela parcialidade e exclamação que
revela que faltou muito a dizer sobre a trajetória de vida da mulher negra professora Luiza
Carmo de Jesus que, pelos contornos da sua história revela outras histórias cruzadas cujos
sujeitos são outras mulheres negras, nessa sociedade, discriminadas. Essa é uma discussão
que tem atravessado séculos e fronteiras; tem motivado lutas da aurora ao crepuscular do dia
da população negra brasileira. Suspeito, ainda teremos outros combates. Por isso, o texto aqui
apresentado é marcado pela incompletude e também pelo desejo de que não tenhamos que
lutar mais cinco séculos para que a “liberdade abra as asas sobre nós”.
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CAPÍTULO 1
O TRIGO PARA COLHER: ITINERÂNCIAS, TESSITURAS E PEDRAS NO
CAMINHO

Quero pedras no caminho...
Quero a pedra que permite o mergulho do balde
Que traz a água que sacia minha sede;
Quero a pedra que segura, no alto da ladeira,
O carro que perdera o freio na descida.
Quero as pedras que alegraram minha infância
Com o desafio do jogo de capitão.
Quero a pedra que, encostada na porta,
Não permite que esta se feche ao mundo.
Faz-me feliz lembrar das pedras que catei na beira do riacho
E compus o colar precioso que conta a história do primeiro beijo.
Quero novamente a pedra que utilizei para quebrar licuri,
Castanhas e nozes no Natal
Quero a pedra que, no quintal, servia-me de assento
Para ouvir a sinfonia de cigarras comemorando o pôr-do-sol.
Quero a pedra suntuosa que estivera no caminho
E permitira alcançar os cajus dos janeiros em flor;
Quero as pedras que alicerçaram a casa que hoje me serve de abrigo
Quero as pedras que embelezam os lençóis da Chapada.
Quero as pedras em Foz...
A beleza Iguaçu
Das pedras do rio que cantam
O caminho de Drummond.

Luciana Nascimento dos Santos
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1.1 QUERO PEDRAS: A REINVENÇÃO DO CAMINHO

Ressignificar as pedras leva-me a querê-las no meu caminho, ora marcando o
trajeto, ora servindo-me de assento para repousar a euforia de quem planta e ansia pela
brevidade da colheita. Querer pedras no caminho é dizer da metáfora que as tornam em tijolos
em construção. E ressignificá-las perpassa pelo desafio de olhar o caminho, perceber suas
bifurcações, as margens do rio, a profundidade das águas e a força da sua correnteza;
compreender as possibilidades de ritmos impressos na itinerância, a semente, o solo arado, a
água e o sol a fertilizarem a semente. Daí a necessidade, no ínterim da caminhada, de um
olhar em translação, pois o olhar que vê o entorno vendo-se por dentro, compreende as elipses
em si e também no seu espaço circundante, através de uma leitura de dentro e de fora.

Reinventar o significado das pedras no caminho, que vista de um lugar diferente
daquele que se debruça nas dificuldades, conduziu-me aprendiz a fazer destas o significante
tomado pelo significado que diz da necessidade de pensar, fazer e cruzar fronteiras.

Pensar nas pedras para além do elemento que obstaculariza a caminhada, entendêlas na perspectiva do conceito carregado das marcas do tempo, do lugar, das relações
construídas, das dúvidas inscritas de exclamações combinadas com insólitas interrogações,
tornou-se fundamental para a definição do chão, lugar de vida dessa pesquisa, que tem na
poética da vida contada pela rememoração da história, o seu ritmo, que diz de um sujeito
impregnado do contato com o mundo, imbricado com outras vidas, que histórias também o
são, que ultrapassam a narrativa de eventos situados na linearidade cronológica.

Portanto, é nesse contexto, em que as pedras são marcas, sentidos, sentimentos e
singularidades, expressas na/e pela dinâmica que envolve uma realidade que se constrói
ancorada na parcialidade do conhecimento e na construção do sujeito, mediatizada pela
dimensão individual, que é o seu singular, a sua subjetividade, e na sua implicação nas
realizações e experiências sociais, que se insere a pesquisa qualitativa costurada pelas
Histórias de Vida, o lastro, a camada de pedra, deste caminho investigativo, revelando-se
matizes de memória, oralidade e história.

Todas essas pedras apanhadas no caminho vão compondo o pergaminho onde,
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o envolvimento com estas paisagens nos coloca um desafio qualitativo na pretensão
de leitura, de escuta, de visualização dos movimentos, do dizível e do indizível, do
que se mistura e do que se esquece da produção de sentidos e significados
individuais e coletivos nos espaços investigados (OLIVEIRA, 2004, p. 165).

Desse modo, o trigo para colher entre itinerâncias, tessituras e pedras no
caminho, colocou como exigência a triangulação de fontes, estampada pelo exercício da
interlocução entre estas, compostas pelas narrativas das (os) entrevistadas (os), nossas (os)
colaboradoras/colaboradores.

Pelas

múltiplas

vozes

que

expressavam

leituras

e

ressignificação das experiências e dos dizeres trazidos nas fotografias, nas matérias dos
jornais, nas narrativas da Professora Luiza, a Crisálida Beija-flor, que revelavam os seus
desejos, a sua esperança, desabafos, o cuidado com os alunos, a reinvenção de si no silêncio
da fala e no eco das suas escritas.

Neste capítulo, a narrativa que se inscreve anuncia o caminho percorrido no
campo empírico que intento traduzir nos contornos da escrita, entre olhar do “camponês e do
marinheiro”, como anunciado por Walter Benjamin (1994) ao referir-se à figura do narrador.
O camponês que fala do lugar a que pertence, ao qual me identifico, por abordar a história de
vida de uma mulher, negra e professora, porque falo de um lugar que também estou; porque
sou mulher, sou negra e sou professora. Conheci a professora Luiza, trabalhamos em 2003 e
2004. O marinheiro que se desloca e tem a possibilidade de ver o mundo por ângulos
diferentes, assim refiro-me à necessidade e ao exercício que busquei fazer para olhar esses
lugares com um olhar de viajante que vai percebendo as marcas do lugar como se o estivesse
vendo e sentindo pela primeira vez, para poder escutar o que diziam as vozes desse lugar.

1.2 MEMÓRIA, ORALIDADE E HISTÓRIA: AS MARCAS DO CAMINHO

Pensar em memória, fazer o percurso da sua história e sua importância, perpassa
por reconstruir um longo caminho marcado por raízes fincadas na poesia grega. Os poetas
imortalizavam seus heróis em suas epopéias, os versos que anunciavam o brado heróico que,
gravado na memória, não os deixavam cair no esquecimento, não os deixavam morrer
(MEIHY, 2005). Portanto, era preciso, para deixá-los vivos, vencer Lete, deusa feminina
associada ao esquecimento, através de Mnemosine, a deusa da lembrança e mãe das musas.
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Logo, a memória inscrita nas epopéias, nas singularidades da poesia grega, era o lugar onde as
vozes dos aedos e rapsodos ecoavam versos de uma cultura que se inventava, revisitando a
sua história.

No pensamento benjaminiano a memória não tem apenas a função de preservar as
marcas do que se viveu e de ser o recanto onde habitam as experiências pela poesia narrada,
porque ela própria “é a mais épica de todas as faculdades” (BENJAMIN, 1994, p.210). Só
quando capaz de estender-se é que executa dois movimentos por princípio, antagônicos:
possibilita a composição da poesia épica que comporta o percurso das coisas e a resignação
diante do desaparecimento destas pela ação da morte. Nesse contexto a reminiscência ancorase na tradição que é alimentada pela transmissão das experiências de uma geração a outra, na
sucessão do tempo, torna-se o “antídoto do esquecimento” (LE GOFF, 2003, p. 434).

A cultura africana em sua gênese, amparada na tradição oral, tem na memória um
importante reservatório da história, das tradições, da cultura e do saber ancestral. A
transmissão do saber estava consubstanciado na/pela ação dos animadores públicos, os griots.
Estes eram na sociedade, músicos, embaixadores, genealogistas/ historiadores ou poetas.
Deste modo, pode-se compreendê-los como narradores. Eles narraram os saberes construídos
nas e pelas experiências. Em Benjamin, a experiência é a fonte de onde o narrador retira o
alimento e se propaga uma vez que, “retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência
ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes”
(BENJAMIN, 1994, p. 201).

Segundo Benjamin, o narrador faz a mediação entre a sua experiência e as
experiências de outras (os), que vão se desdobrando em outras experiências, matizadas pelos
modos, pelas crenças, impressões advindas de um processo recíproco de aprendizagem,
porque ao narrar suas experiências e aquelas construídas no seu entorno, as coisas que
resultam do encontro das experiências de quem narra e de quem escuta, vão se incorporando à
vida daquelas/daqueles que ouvem. Assim, ao tempo que são sujeitos narradores, são também
ouvintes porque as suas experiências também são tomadas como inspiração pelo narrador. As
experiências socializadas são carregadas de cumplicidade que vão atravessando as gerações;
que passa de pessoa a pessoa, alimentando o narrador que preserva a tradição.

30

Na tradição africana, os relatos e as narrativas têm caráter educativo e dinâmico,
uma vez que imprimem de “vida” as reuniões realizadas pelos diversos grupos que
compunham a sociedade. Os temas, eixo em torno do qual as narrativas eram construídas,
eram os grandes feitos dos antepassados ou dos heróis do país, assim evocados. As narrativas
históricas são preservadas com extrema fidelidade na memória coletiva.

Narrar as experiências com riqueza de detalhes, trazendo a sua totalidade,
representa uma das peculiaridades da memória africana. Então, “a memória africana registra
toda a cena: o cenário, os personagens, suas palavras, os mínimos detalhes da roupa”
(HAMPATÉ BA, 1982, p.215). Por isso, a sua história sedimentou-se a partir de fontes orais.
Nesse contexto, a fala é sagrada, porque é do sagrado que provém; este, o sagrado, é a fonte
de onde retira o seu poder criador e operativo (HAMPATÉ BA, 1982).

Os griots que anunciam na fala o sagrado de uma tradição, exteriorizando o
sentido e o significado do patrimônio material e imaterial, sobretudo, como enfatiza Hampaté
Ba (1982, p.187) , torna possível,

compreender em que contexto mágico-religioso e social se situa o respeito pela
palavra nas sociedades de tradição oral, especialmente quando se trata de transmitir
as palavras herdadas de ancestrais ou de pessoas idosas. O que a África tradicional
mais preza é a herança ancestral. O apego religioso ao patrimônio transmitido
exprime-se em frases como “aprendi com meu pai”, “foi o que suguei no seio da
minha mãe.

De acordo com esse autor, nas sociedades inspiradas pela tradição oral, a africana
em destaque, é a palavra o oxigênio que mantêm acesos os conhecimentos e preservados
como herança, porque carregam a sabedoria ancestral e aquela que habita as pessoas idosas.
Ela é sagrada, por isso confere autoridade e traduz a relação de respeito. Tanto a
ancestralidade quanto a sabedoria construída pela experiência, traduzida pelas marcas do
tempo que embranquece os cabelos e enruga a pele, é sinal que diz dos caminhos percorridos
e da vida que se mantêm.

A partir dessas duas composições, entre griots, aedos e rapsodos, adentramos ao
campo da história e da memória, enfatizando a sua importância para a escrita das Histórias de
Vida e seus desdobramentos na/e para a compreensão dos processos histórico-sociais. Desse
modo, torna-se possível e pertinente estabelecer relação entre a memória e a história, a partir
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da construção do conceito daquela, como sublinha Le Goff (2003). Enfatizamos, portanto, ser
este de caráter polissêmico, onde reside a sua riqueza. Ainda esse autor, sobre a polissemia
conceitual da história, reflete sobre a existência de seis problemas que a ela são vinculados, a
saber: a dicotomia entre “história vivida”, “natural” e que se refere às sociedades humanas e a
ciência histórica; as relações entre história e tempo; a oposição colocada entre passado e
presente; a história com capacidade de premunição, logo, capaz de predizer o futuro; a relação
do historiador com outras ciências que o faz estabelecer diferentes durações históricas, por
fim a concepção de história totalizante, ou seja, “a idéia de história como história do homem
foi substituída pela idéia da história como história dos homens em sociedade” (LE GOFF,
2003, p.p. 7-9).

Diante disso, a memória e a história constroem-se em direções paralelas, mas não
são costuradas pelos princípios do antagonismo e da exclusão mútua. Joutard (2005) as
classifica como vias que, resguardadas as especificidades que as compõem e particularizada a
lógica de cada uma, encaminham-se ao passado, em que “a memória faz a história escutar
outras vozes que trazem alguma luz sobre cenas de realidade passadas” (JOUTARD, 2005, p.
211).

Sobre o conceito de memória, Le Goff (2003, p.419) o coloca como “crucial” para
a história, considerando os aspectos estruturais no que concerne às suas funções psíquicas,
cuja importância se consolida porque atualiza “impressões ou informações passadas, ou que
ele representa como passadas”.

A história da memória é, sem dúvida, uma história longa e todo o seu itinerário é
marcadamente significativo, ao longo do qual muitos conceitos foram formulados e funções
lhe foram atribuídas, além dos muitos percalços.

Refletindo sobre a memória a partir do Iluminismo, o ensaio de Horkheimer e
Adorno sobre o Iluminismo foi o ponto de partida para uma série de críticas ao projeto
moderno que impôs ao homem ocidental muitos dilemas, que “fez valer a ciência para a vida
prática e alijar a memória para o campo das amenidades culturais” (CATANI, 2000, p. 22).
Significa dizer também, que no espaço da correlação de forças, nas relações de poder – onde
um grupo hegemonicamente se constitui como força, apropria-se do direito e exclusividade da
memória, forjando as “verdades”, os discursos sobre o passado, dos heróis e das vontades –
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etnocentricamente, o sujeito comum é destituído de história, de memória, uma vez que as suas
rememorações são desconsideradas.

Catani (2000) em Docência, memória e gênero, apresenta reflexões singulares
sobre a memória, traçando um percurso histórico, situando-a. Apresenta o início do século
XX, marcado pela eclosão de vários estudiosos que se dedicaram às reflexões sobre a
memória, a exemplo Bergson, James, Freud, Conrad, Halbwachs, pensadores da Escola de
Frankfurt e pesquisadores da Escola de Chicago. A autora também enfatiza sobre um
movimento de efervescência do pragmatismo que reinou após a Segunda Guerra Mundial, que
interrompeu o fluxo de tais reflexões até a década de 80, quando se processa a retomada das
discussões e revalorização da memória, cujo conceito se associava à experiência, em que a
sua relação com a vida prática e o sentimento de identidade são enfatizados.

Dentre os estudiosos citados, Halbwachs (1990), pelos argumentos articulados em
sua obra, sublinha que o sujeito participa de duas “espécies de memórias”: individual e
coletiva. Essas memórias desencadeiam atitudes que são não apenas diferentes, mas supõemse contrárias.

A compreensão que circula e o conceito que se estrutura sobre memória individual
e memória coletiva, alude este autor, instituem:
De um lado, é no quadro da sua personalidade, ou de sua vida pessoal, que viriam
tomar lugar suas lembranças: aquelas que lhes são comuns com outras não seriam
consideradas por ele a não ser sob o aspecto que lhe interessa, na medida em que ele
se distingue delas. De outra parte, ele seria capaz, em alguns momentos, de se
comportar simplesmente como membro de um grupo que contribui para evocar e
manter as lembranças impessoais, na medida em que estas interessam ao grupo
(HALBWACHS, 1990, p. 53).

Assim, a memória individual assume caráter pessoal, enquanto a coletiva é
constituída referenciando-se nas experiências construídas e vividas no/com o grupo.

Refletir sobre os aspectos que delineiam concepções sobre a memória, perpassa
também pela compreensão e reflexão acerca dos conceitos que lhe são atribuídos, dos fatores
que interferem na sua organização e suas várias classificações. Neste sentido, Bom Meihy
(2005) conceitua memória como lembranças que são organizadas de acordo com uma lógica
de caráter subjetivo, em que seus elementos são selecionados ou articulados nem sempre
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correspondendo aos fatos concretos, objetivos e materiais. Quanto a seus tipos, a memória é
classificada em individual, social ou coletiva. Nesse aspecto, Bom Meihy, corroborando
Halbwachs, sublinha que tais memórias apresentam relação de interdependência.

Quanto à memória individual, esta é pessoal, biológica e psicológica, cujo sentido
refere-se aos exames individuais de pessoas isoladamente; já a memória grupal ou coletiva,
não se restringe à soma de memórias individuais, “é um fenômeno construído pela força de
fatores externos que circunstanciam em determinado grupo, marcando sua identidade” (BOM
MEIHY, 2005, p. 64).

Quanto aos fatores que interferem na organização da memória, de acordo com os
argumentos desse autor, são importantes estes elementos: fatores culturais, a capacidade
biológica das pessoas e os acontecimentos considerados marcos na trajetória individual, social
ou coletiva e a debilidade física, e as circunstâncias traumáticas que afetam diretamente as
narrativas que se baseiam na memória.

Outro aspecto enfatizado por Bom Meihy (2005), refere-se às definições
necessárias para o que se deve considerar memória. Em primeiro lugar, a definição que
relaciona a memória ao cérebro que é a base orgânica, material e corpórea, biológica, que
armazena individualmente as lembranças; a segunda a da mente, concebida como um
conjunto de representações, de planos cognitivos articulados pelo acervo de lembranças
guardadas no cérebro. Ademais,

o passado contido na memória é dinâmico como a própria memória individual ou
grupal. Enquanto a narrativa da memória não se consubstancia em um documento
escrito, ela é mutável e sofre variações que vão desde a ênfase ou a entonação até os
silêncios e disfarces (BOM MEIHY, 2005, p. 61).

Rememorar significa revisitar os caminhos percorridos, os passos dados e outros
tantos que ficaram no lugar, bem como sentirmos na ponta dos dedos, na melodia de sons
diversos, as marcas que deixamos pelo caminho e outras tantas que carregamos nos nossos
gostos, afetos, perspectivas, proposições e narrativas das histórias que contém muitos, que se
misturam à nossa pele, ao nosso cheiro, ao outro que somos, depois de tantas reflexões, de
olharmos para dentro de nós mesmos, depois de ouvirmos através do silêncio do nosso corpo,
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da voz anunciando o que está por vir. Escuta-se o que dizemos de nós mesmos, o que diz o
nosso em torno e o que dizemos desse imaginário construído.

Reinventar quem somos representa o desafio de compreendermos quem somos
nas nossas singularidades, na subjetividade da compreensão do lugar de onde falamos, de
onde construímos identidade e nos sentimos pertencendo, territorializando-nos, fazendo
história, tecendo memórias. Rememorar é sentir que pertencemos a uma farta colheita de
afetos. Pertencimento que não significa o imperativo da posse, mas a presença, a
cumplicidade e a autoria.

A fala que relembra as experiências vividas e suas interpretações com as marcas
do presente fazem da memória o espaço da significação e construção, ressignificação e
reconstrução do vivido, abrindo clareiras para a composição da história no plural.

É nesse contexto que a história oral se inscreve, pois
ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das demais minorias, a
história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte
integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à “Memória oficial”, no
caso a memória nacional (POLLAK , 1989, p. 4).

Por isso, essa “nova história” que ouve os que têm fome, os traídos, os banidos,
sem a pretensão de ser o caminho, a verdade e a vida, nos permitirá ler novas mensagens,
ouvir as subjetividades e dialogar com as diferentes percepções sobre o mundo.

Assim, as histórias de vida reconhecem a alteridade, porque os sujeitos narram as
suas experiências; interpretam porque inscritos histórica, política, social e culturalmente;
produzem e se autoproduzem na intersecção entre a vida individual e o contexto social. Esta
se faz do entrelaçamento de subjetividades e simbolismos que refletem suas contradições,
seus sentimentos, valores, crenças, etc.

Então, vi nas Histórias de vida o caminho onde é possível andar “pelo mundo
prestando a atenção em cores” (CALCANHOTO, 1992) não percebidas e/ou desbotadas pelas
retinas viciadas pela história oficial, etnocêntrica monocromática. Por isso, optei por abordar
o caminho percorrido nos meandros da pesquisa, narrado nesta dissertação que é o trigo, fruto
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que germinou da semente trazida no bico de um beija-flor, metaforizado na semente, no
plantio e na colheita, em função da singularidade do caminho, pelo ser em mim que se
encanta pela sonoridade das palavras e pelo caleidoscópio de possibilidades que suscitam,
entre outros caminhos, o de

narrar a vida e literaturizar a ciência [...] para comunicar novas preocupações,
problemas, fatos e achados presentes nas narrativas dos sujeitos praticantes dos
cotidianos em suas memórias individuais e coletivas, faz-se preciso novas maneiras
de escrever ( PACHECO, 2008, p. 68).

A produção científico-acadêmica territorializada no chão da contemporaneidade,
fertiliza contraposições à ciência positivista paradigmática, ao mito totalizante presente nas
metanarrativas, nas armadilhas e armaduras impostas pela hierarquização dos conhecimentos,
às verdades supostamente absolutas e imutáveis, interpela os sujeitos que se inscrevem e se
autorizam no mundo à construção e legitimação de novas formas de conhecer, pesquisar, estar
e participar do mundo” para nascer “no lugar de um “observador neutro”, um sujeito
encarnado” (SAMPAIO, 2008, p. 53).

1.3 O TRIGO: A SEMENTE, O PLANTIO E A COLHEITA

1.3.1 A semente

O encontro com o sujeito desta pesquisa, a professora Luiza Carmo de Jesus e o
olhar atento para a sua trajetória de vida, como inspiração, ocorreu em 2004, quando esta
assumira a 4ª Série B do Ensino Fundamental, composta por 33 alunas (os), séries iniciais,
turno Matutino, na Escola Municipal Maria José Dantas Carneiro, situada no Bairro do Caseb,
no município de Feira de Santana/ BA, onde estava substituindo uma das professoras que se
encontrava exercendo função em cargo comissionado.

Nesse contexto ora descrito, em que sou Coordenadora Pedagógica, atividade
iniciada em 2003, a professora desmaiou em sala de aula, fato que surpreendeu a todas (os)
que compunham aquela comunidade escolar, porém o corpo docente e técnico-administrativo
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não soube explicar as causas que a levaram ao desmaio, porque nem a professora nem as (os)
alunas (os) informaram sobre a ocorrência de fatos que pudessem desencadear tal situação.

Em virtude desse fato, a professora ausentou-se alguns dias. Ao retornar, busquei
junto a esta, compreender o que desencadeou aquela situação. No diálogo que estabelecemos,
a professora narrou sobre os insultos e xingamentos que os alunos lhe dirigiam, tendo como
alvo a sua condição racial, uma vez que era alcunhada de “macaco”, “urubu batuteiro”,
“macumbeira”, “bago de betume”, outros, outros.

Foi esse cenário permeado pelo racismo, preconceito e discriminação que me
causou angústia, constrangimento e indignação pelo racismo revelado nas atitudes das (os)
alunas (os), a escola como espaço da reprodução de atitudes desta natureza, o perfil dos
sujeitos forjados na vivência das assimetrias, dos estereótipos e da denegação dos valores e da
humanidade da pessoa negra; espanto pelo silêncio da professora que, muitas vezes insultada,
não fez saber à escola da existência de uma prática xenofóbica contra negras (os) e ou formas
correlatas.

Diante do exposto, nasce a indagação da relação entre trajetórias de vida e
mediação pedagógica de professoras negras, no sentido de investigar as implicações das
experiências de discriminação racial vividas por estas e o posicionamento, a atitude destas
diante das práticas racistas veiculadas na sala de aula, cuja sistematização culminou na
elaboração do projeto de pesquisa para a realização do mestrado4.

Porém, em agosto de 2006 a professora sofre enfarto em “sala de aula”, levando-a
à morte. Essa fatalidade interpelou-me a mudar o percurso da pesquisa, optando pela
investigação e escrita da história de vida desta. A partir daí teve início a ressignificação e a
reinvenção do caminho, reescrita do objeto de investigação, das questões problematizadoras e
seus objetivos, a definição e interlocução das fontes.

4

As atividades vinculadas ao mestrado foram iniciadas em abril de 2006.
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1.3.2 O plantio

Feita a reinvenção do objeto de pesquisa, a escolha da semente, estampou-se a
responsabilidade do plantio desta, pela escolha das condições que me pareciam mais
apropriadas para a sua germinação, com vistas a uma colheita farta, afinal este é o desejo que
costura quem ara a terra, escolhe a semente e faz o plantio. Em pesquisa, é assim que se
processa o seu exercício também: a escolha do objeto; a problematização; a definição dos
objetivos; a coerência na escolha da metodologia; a busca das fontes; a leitura destas e a
escrita, neste caso, da dissertação, a partir do diálogo estabelecido com autoras/autores
estudados; as (os) colaboradoras/colaboradores que se dispuseram a participar das entrevistas;
as pontuações feitas quando da qualificação; as aprendizagens decorrentes das sessões de
orientação. Aqui, impressas estão as contribuições de quem cumpliciou a semente comigo.

O caminho metodológico escolhido ancora-se nas Histórias de vida, por isso
busco na tradição africana os saberes e conhecimentos oriundos da mitologia que se
constituem como patrimônio da herança ancestral a revelar o princípio a partir do qual se
gerou a vida e consequentemente suas histórias. Então, utilizo a mitologia iorubana a partir do
mito da criação da vida como inspiração para a narrativa das histórias de vida:
A mitologia iorubana nos conta que Olorum criou o mundo, criando todas as águas,
todas as terras e todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou uma
multiplicidade de plantas e bichos de todas as cores e tamanhos. Um dia, Olorum
chamou Oxalá e ordenou que ele criasse o ser humano. Oxalá, sem perda de tempo,
deu início ao trabalho que lhe foi ordenado. Fez um homem de ferro, constatou que
era rígido demais. Fez outro de madeira, que ficou muito sem jeito. Tentou de pedra,
o homem ficou muito frio. Depois, tentou de água, mas o ser não tomou uma forma
definida. Tentou fogo, mas, depois de pronto, a criatura se consumiu no próprio
fogo. Fez um ser de ar, depois de pronto o homem voltou a ser o que era no
princípio, apenas ar. Ele ainda tentou criar também, com azeite e vinho de palma.
Mas nada aconteceu. Preocupado, sentou-se à margem do rio, observando a água
passar. Das profundezas do rio surge Nana, que indaga sobre a sua preocupação.
Oxalá fala da sua responsabilidade naquele momento e das tentativas infecundas.
Nana mergulha nas águas profundas e traz lama. Volta e traz mais lama e entrega a
Oxalá, para que ele cumprisse a sua missão. Oxalá constrói este outro ser e percebe
com alegria que ele é flexível, que move os olhos, os braços, a cabeça [...] então,
sopra-lhe a vida. A criatura respira e sai cantando pelo mundo: ara aiyê modupé /
Orumilá funfun ojo / nilê ô (MACHADO, 2005, p.6).

O mito da tradição iorubana aqui apresentado narra a criação da vida composta
por vários movimentos até chegar à criação do ser. Na composição da vida que se faz plural,
os elementos do mundo circundante são experimentados em tentativas sucessivas. A tradição
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africana compõe a sua história pela expressão da oralidade porque o sagrado está na palavra e
na força da sua mitologia, pois nela encontram-se princípios e práticas educativos voltados
para explicar e entender os sentidos e os significados da vida, em que o saber ancestral
representado por Olorum e o saber dos mais velhos, representado por Nanã, aborda a vida e
sua criação pela perspectiva dos vários caminhos e inúmeras possibilidades de dizer sobre a
vida, para conhecer o mundo e suas relações. Essas possibilidades são apresentadas pela
matéria flexível que é o barro/lama e ao sujeito criado pela matéria sem rigidez. Desse modo,
pesquisar a partir das histórias de vida possibilitou-me correr pelos campos para colher o
trigo, sentindo-me como Oxalá recebendo o barro das mãos de Nanã para escolher o caminho
com o cuidado que “imprime na narrativa a marca do narrador como a mão do oleiro na argila
do vaso” (BENJAMIN, 1994, p. 205).

A abordagem das Histórias de vida está situada no campo da pesquisa qualitativa,
portanto embasada nos seus pressupostos, o que demarca as relações e os princípios basilares
para o tratamento dispensado ao campo empírico, as implicações do sujeito que pesquisa com
a realidade investigada. Sobre esses pressupostos e as relações estruturadas entre sujeito e
objeto, Chizzotti enuncia alguns aspectos, a saber,

a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria
explicativa (CHIZZOTTI, 2001, p.79).

Então, a pesquisa qualitativa estrutura a relação sujeito/objeto com base na
premissa da inexistência de neutralidade como condição básica desta. Sujeito e objeto
intercambiam-se, por isso os fenômenos caracteristicamente complexos são interpretados e
significados.

Nesse contexto, com destaque, encontra-se arraigada a abordagem das Histórias
de vida porque através dela “pode-se captar o que aconteceu na intersecção do indivíduo com
o social, assim como permite que elementos do presente fundam-se a evocações passadas”
(PAULILO, 2006, p. 3). Além disso, vale ressaltar que “as histórias de vida revelam novas
mensagens insuspeitadas e importantes” (THOMPSON, 1992, p. 204).

39

As histórias de vida como campo de produção de conhecimento e reconhecimento
da história a partir de outras vozes, outros olhares, permite a desconstrução e ou
questionamento de paradigmas totalizantes, universalistas e hegemônicos. Possibilita também
ressignificar o sujeito porque esse deixa de ser universal para ser reconhecido na sua
singularidade, “permitindo que os sujeitos recolham e dêem forma a seus diferentes pedaços
de vida, semeados e dispersos ao longo dos anos, tempos e contratempos" (PINEAU, 2003, p.
193).

Assim, ao pesquisar e escrever sobre a história de vida da professora Luiza Carmo
de Jesus, balizada na abordagem das Histórias de Vida como metodologia pelas
especificidades que a compõem e a sua pertinência para abordar o objeto desta pesquisa, optei
por utilizar fontes diversas: fontes orais, fotografias, matérias jornalísticas, documentos
pessoais da professora (Diplomas, Carteira Profissional, RG), registros escritos feitos por ela
(textos, cartas) e diário de classe.

É salutar pontuar que as pesquisas em educação com recorte metodológico para
Histórias de vida representam uma conquista substantiva para a problematização e
compreensão de aspectos vinculados à educação escolar a partir das inferências dos sujeitos
que vivem o cotidiano escolar. Demartini (1988) já chamava a atenção para esta possibilidade
ao enfatizar a escassez de estudos em que os sujeitos do espaço educativo também fossem
sujeitos ouvidos quanto às suas impressões, concepções, por exemplo, sobre o processo
educativo,

os estudos preocupados com a educação escolar no passado geralmente estão
voltados para aspectos relacionados ao sistema educacional e sua expansão, e muito
poucos fazem referências aos sujeitos e agentes da educação envolvidos no processo
educativo; quase nunca se procura estudar os problemas e valores vivenciados pela
população quanto à escolarização, e pelos agentes [...] Há portanto uma grande
lacuna a ser preenchida através de estudos empíricos (DEMARTINI,1988, p. 45).

As histórias de vida, portanto, abrem clareiras para que os sujeitos que vivem o
cotidiano escolar entre os seus limites e suas possibilidades, possam refletir, dizer sobre eles e
sobre si.

Definida e justificada a escolha da abordagem metodológica, impuseram-se outros
cuidados, como o tratamento que seria dispensado às fontes. Assim, pelos argumentos
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elencados sobre histórias de vida e também por esse estudo caracterizar-se pela ausência do
sujeito por circunstâncias que suscitavam reflexões, encaminhei a pesquisa na perspectiva de
proceder à investigação buscando os dados em fontes diversas a partir da triangulação destas,
pois

a triangulação foi vista como uma operação de cruzamento, não somente de fontes
de dados, mas também e, principalmente, de níveis. Enfim, operação central para
levar em conta este relevo, as diferenças de níveis de realidade que cada vida
conjuga por superposição, querendo ou não, e a especificidade trazida por cada
ângulo de visão de uma rede possível de triângulos (PINEAU, 2003, p. 212).

Diante do exposto, a triangulação de fontes na composição das Histórias de Vida,
conforme Pineau (2003) justifica-se pelas inúmeras possibilidades que essa dialogicidade
anuncia. Cada fonte, na sua singularidade, oferece caminhos diversos, leituras múltiplas para
aprofundar a análise sobre o problema que suscitou a investigação, dada a complexidade que
envolve o sujeito e o seu pertencimento ao mundo, a um grupo, bem como a compreensão
que: “de um lado há a vida concreta, a existência, aquilo que singulariza o sujeito, a sua
trajetória pessoal. Por outro lado está o infinito de nexos e símbolos nos quais está imerso
esse sujeito, cuja vivência é mediada culturalmente” (CONSTANTINO, 2004, p. 57).

Desse modo, as fontes trianguladas fizeram emergir várias unidades de análise e
pela impossibilidade de abordar todas, destaquei aquelas relacionadas à problemática e aos
objetivos que embasaram a pesquisa e as que se impuseram pela força da sua recorrência, a
saber, mulher negra, desigualdades raciais, educação e saúde, analisadas a partir da História
de Vida da Professora Luiza Carmo de Jesus. As unidades foram analisadas sob a perspectiva
da Teoria da Interpretação, em Paul Ricceur (1996) e a Interseccionalidade em Kimberlé
Crenshaw(2002). A interpretação “é desvelamento de novos modos de ser [...] de novas
formas de vida [...] proporciona ao sujeito uma nova capacidade de a si mesmo conhecer”,
afirma Ricceur (1996, p.106) é processo de desvelamento das narrativas, do dito e o não-dito
nos registros analisados no itinerário da pesquisa, vinculada à interpretação interseccional
“que busca capturar as conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais
eixos da subordinação”, enfatiza Crenshaw (2002, p.5), ou seja, das discriminações de raça,
gênero, classe e outro eixos de subordinação e sua implicação para a vida.
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O critério de escolha das (os) colaboradoras/colaboradores5 que compuseram as
fontes orais amparou-se no fato de essas/esses terem compartilhado o tempo, experiências, os
lugares e a história com a professora Luiza, e na vontade e/ou disponibilidade em participar
das entrevistas mediante a assinatura de documento de autorização. Com base nos postulados
éticos que sustentam as Histórias de vida, foi expedido as (aos) colaboradoras/colaboradores,
documento firmando o compromisso de garantia da preservação e sigilo da identidade
destas/destes. O conteúdo das entrevistas aparecerá associado a pseudônimos6. São as
narrativas que exalam de Madressilva, Hortência, Girassol, Orquídea, Tulipa, Violeta, Lírio,
Crisântemo, Íris, Dália, Acássia, Azaléia, Jasmim, Gérbera, Jacinto, Petúnia, Begônia, Rosa,
Flor do Campo, Açucena, que viram no jardim, a mulher negra professora reinventando-se
entre a Crisálida e o Beija-flor.

Foram entrevistadas professoras e outras funcionárias que lecionaram e
trabalharam respectivamente, em algumas escolas onde a professora lecionou, alunas (os),
familiares, pessoas vinculadas à igreja onde congregava, colegas da faculdade e vizinhas.
Foram entrevistadas vinte e sete (27) pessoas, no período compreendido de dezembro de 2006
a outubro de 2008.

No âmbito da pesquisa qualitativa, em que a abordagem das Histórias de vida está
inserida, segundo Bogdan (1994) as entrevistas podem ser utilizadas sob duas perspectivas:
como estratégia dominante para a coleta de dados ou podem ser combinadas com outras
técnicas. Em se tratando da abordagem das Histórias de vida há um redimensionamento da
relação entrevistadora/entrevistador entrevistada/entrevistado, pois esta relação é vista como
um trabalho colaborativo, portanto a sua marca crucial é a dialogicidade.

Com base na perspectiva da colaboração, fui ao encontro das (os)
colaboradoras/colaboradores amparada na perspectiva de que estas/estes narrassem livremente
sobre as lembranças que emergiam das marcas da convivência com a professora Luiza, a
maioria das colaboradoras ficava em poucas frases. Embora eu dissesse que não seriam feitos
questionamentos, que poderiam falar livremente, conforme fossem lembrando, estas/estes
aguardavam a minha solicitação ou alguma pergunta. Assim, decidi assumir frente às
5

O termo colaborador está ancorado na compreensão de que entre entrevistadora e entrevistadas (os) a relação
que se estabelece está balizada numa relação de compromisso mútuo.
6
Ao explicar às colaboradoras e colaboradores sobre os objetivos da pesquisa explicitaram sobre o desejo de
terem suas identidades preservadas, por isso apresento-as (os) sob o pseudônimo de flores.
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entrevistas a postura de fazer o que chamei de entrevistas híbridas, pois faria intervenção
apenas nos momentos em que surgisse a necessidade de complementação, explicação sobre
algum aspecto narrado ou para que a própria entrevista deslanchasse. Assim, o processo de
entrevista ocorreu de forma alternada entre a narrativa livre, espontânea e o meu papel de
mediadora, procedimento que contribuiu para que os dados fossem aparecendo.

As entrevistas foram realizadas nos lugares escolhidos pelas (os) entrevistadas
(os), bem como data e horário. As entrevistas foram feitas no local de trabalho para as
professoras e para outras colaboradoras que faziam parte do universo de amizade da
professora Luiza, foram realizadas na residência destas. Nesse processo considerei
interessante que uma das colaboradoras preferiu que a entrevista fosse realizada na minha
casa, eu aceitei. Como não nos conhecíamos ainda, a reação dela foi de reserva à princípio; à
medida que a estranheza se dissipava, a conversa ia fluindo. Foi muito interessante a
experiência.

A realização das entrevistas foi marcada por narrativas emocionadas, reveladas
pelas lágrimas que acompanhavam a rememoração das situações vividas, das conversas, do
silêncio, do falecimento, dos sonhos da professora Luiza Carmo de Jesus, das suas queixas, da
discriminação racial que sofreu. Algumas/alguns colaboradoras/ colaboradores, mesmo tendo
concordado em conceder a entrevista, dificultaram o processo, em alguns casos só depois de
algumas

tentativas

a

entrevista

foi

concedida.

Para

algumas/alguns

colaboradores/colaboradores foi necessária mais de uma sessão, por ter surgido em algumas
narrativas proposições que requeriam a complementação das informações.

Não enfrentei grandes dificuldades para coletar os dados. Das pessoas que
procurei só duas se recusaram. Uma porque não queria falar de uma pessoa já falecida e a
outra porque disse não ter nada para falar. Sugeriu que eu procurasse outras professoras.
Ainda no rol das dificuldades, uma colaboradora interrompeu a entrevista e disse que não
queria falar mais nada.

No processo de busca das fontes, tive acolhimento dos familiares da professora
Luiza que colocaram à minha disposição os seus documentos, livros, cadernos, além de me
receberem várias vezes em sua residência.
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Os documentos pessoais, os registros feitos pela professora em cadernos,
rememorando momentos da sua escolarização, as dificuldades enfrentadas para estudar, a
esperança, os sonhos, algumas cartas, memorandos, ofícios escritos, mas nunca enviados ao
seu destinatário, anotações sobre a postura de seus alunos, anúncio das dificuldades e a
fragilidade que a tomava em alguns momentos, os planejamentos de ensino, algumas
atividades da faculdade, serviram de fonte, pois se constituíram num acervo pessoal a revelar
parte da sua vida, da sua história.

Utilizei fotografias como registros de momentos diversos: estágio do curso de
Magistério, atividade desenvolvida na escola, a sala de aula onde estava lecionando quando
do seu falecimento e outras publicadas nos jornais que noticiaram a sua morte. As fotografias
são aqui entendidas como portadoras de texto, portanto são e significam mais do que simples
ilustrações. Elas revelam. Por isso, possibilitam-me ler o que, em alguns momentos, ficou
submerso nas palavras. As fotografias-texto permitiram-me uma aproximação e um
entendimento sobre as questões que se registravam como “indizíveis” (POLLAK, 1989) nas
narrativas.

As matérias dos jornais que noticiaram o falecimento da professora em sala de
aula foram utilizadas como fonte, uma vez que através delas o falecimento da professora
Luiza tornou-se de domínio público e gerou algumas discussões sobre precarização do
trabalho docente, saúde da (o) professora/professor e o estado de abandono em que se
encontra a Escola Pública do Município de Feira de Santana.

Um dos jornais locais, Tribuna Feirense, publicou matérias sobre o falecimento da
professora, seguida de outras publicações, em datas diferentes, discutindo sobre a situação das
escolas municipais no que tange às condições físicas destas.

Várias provocações foram suscitadas pelo campo empírico. As fontes
apresentaram, a partir da triangulação, várias possibilidades, questionamentos e entendimento
sobre a mulher negra professora entre a crisálida e o beija-flor, entre a história individual e a
sua inscrição nos espaços sociais.
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1.3.3 A colheita

Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Milton Nascimento

A semente maturou, o trigo cresceu, agora o pão está na mesa. Aqui está o pão
transformado em texto, cujas páginas trazem as marcas das itinerâncias, das tessituras, das
pedras, das crisálidas e dos beija-flores encontrados no caminho.

As unidades de análise: mulher negra, desigualdades raciais, educação e saúde são
discutidas ao longo do texto, costuradas com a história de vida da professora Luiza Carmo de
Jesus. Assim, as fontes e unidades de análise fazem parte do Cio dessa Terra: a semente, o
plantio e a colheita, e que do trigo feito pão, possa reinventar outros caminhos para além do
racismo e formas correlatas que sentenciam os sujeitos à exclusão. Por isso, é preciso
reinventar o caminho, reconstruir o chão, sabendo “afagar a terra/conhecer os desejos da
terra/Cio da terra, a propícia estação/e fecundar o chão” 7 para contar a história de uma vida
que não cantou em vão.

7

Composição de Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda (1976)
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CAPÍTULO 2
HISTÓRIAS DAS MULHERES

As lutas das mulheres, por espaço e reconhecimento de iguais direitos na
sociedade, constituem-se em lutas que cruzam fronteiras e ultrapassam as “barreiras” e
“marcas” do tempo; somam séculos, avolumam falas, silêncios e silenciamentos,
transgressões, conflitos e conciliações, ditos, não-ditos e interditos; lugares que vão desde a
geografização do espaço à definição de conceitos, que são significados e ressignificados como
arena de combate às opressões cujo foro está assentado nas representações sobre o que é ser
mulher, construído e consolidado no imaginário social como verdade.

A contrapelo, outras relações políticas, sociais, culturais são reclamadas e
reinventadas. Assim, ao invés de significantes balizados na antonímia dos significados, temos
conceitos, relações e práticas sociais amalgamadas num movimento tensivo, em que
subalternidade e resistência, heteronímia e agenciamento compõem o tecido dialético e a
silhueta dos opostos, que se antagonizam, fazem parte do processo de conquistas e refluxos
nas histórias das mulheres.

Partindo da compreensão de que somos mulheres costuradas por subjetividades e
intersubjetividades, que nos compomos nas fronteiras das diferenças em relação a outros
sujeitos mulheres, que somos construídas por e nas experiências intersubjetivas e coletivas,
pelos entre-lugares que dizem do plural em nós e em nossas histórias; somos mulheres que
fazem histórias, narram, poetizam, silenciam, musicam, metaforizam, esculpem, cumpliciam,
daí porque conjugar e escrever a história no plural.

O processo de conquista das mulheres encontra-se inscrito nas marcas da
cidadania, defendidas em tempos e lugares que se estendem, por concepções que advogam a
existência de um sujeito universal, do desencantamento do mundo, da hegemonia do
pensamento científico de compreensão das bases que definem o ser mulher, o ser homem, as
identidades fragmentadas, a coexistência entre o local e o global, os deslocamentos e os
desencaixes, o tempo e o espaço compostos e recompostos.
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São histórias construídas à luz da desobediência, da clandestinidade, da incessante
caminhada em direção à derrubada de muros e à ultrapassagem das margens (aqui
representadas como exclusão), limites simbólicos que oficializam o que é licito e o que é
sagrado; o que é ser mulher e o exercício de ser reconhecida e pertencer, que se dá no diálogo
entre a singularidade e o plural em nós composto pelas relações sociais, afetivas,
profissionais, religiosas, entre outras.

As histórias das mulheres são compostas por movimentos não lineares, embora no
arranjo oficial da história sejam negadas, mas, inscritas no tempo, no espaço e nos “lugares da
memória”, podem ser narradas como um grande exercício de insubordinação, traduzido pelo
questionamento da ordem e da verdade. Eva é um exemplo de insubordinação da mulher em
busca da sua história, da construção do seu lugar que, necessariamente, não precisava ser o
“Paraíso” anunciado. Quem sabe, para ela o paraíso não era ali, pelos seus desejos ou vontade
(in) satisfeita?

Assim, pela expulsão do Paraíso, Eva torna-se responsável pelo exílio e sua
desobediência passa a ser castigada, porque “a mulher desafia a ordem de Deus, a ordem do
mundo”, assinala Perrot (1998, p. 8). Mas, quem teria direito ao Paraíso? Pela história bíblica,
tanto Eva quanto Adão foram expulsos. Como, então, o homem passou a fazer uso de tal
direito? Quem o instituiu procurador do Deus Supremo para decidir sobre a vida de outras
pessoas? Quem nos pode responder?

Concretamente as mulheres continuam a construir as suas histórias, tendo a
insubordinação como direção e a punição como recompensa.

Ao contrário do que insistentemente ouvimos, muitas introjetaram como verdade
que à mulher cabia o lugar da abnegação e também da renúncia de si, conforme os autos que
compõem os “alpendres” da história oficial, que insiste em se manter hegemônica. Entretanto,
compreendemos a sua impossibilidade, pois emerge dos seus porões o que por longos séculos
foi negado pelo silenciamento, pela invisibilidade e pela inferioridade. É relevante registrar o
movimento das mulheres para além da aceitação resignada do seu destino. “A rebeldia contra
a situação de opressão feminina poderá ser melhor compreendida considerando-se que durante
o escravismo e o feudalismo se esboçou uma oposição intelectual à opressão da mulher nas
sociedades grega e romana” (OLIVEIRA,1998, p. 20).
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Como apresenta Oliveira, há um movimento de rebeldia instaurado, a contestação
dos limites impostos às mulheres articulada, inclusive, no campo do saber elaborado. Não
temos a representação das mulheres de Atenas, a partir da subserviência; como devotadas,
todas as mulheres que vivem, sofrem, despem-se, geram, temem, secam pelos seus maridos,
citadas na canção Mulheres de Antenas (BUARQUE, 1989), como crítica à submissão das
mulheres requerida pela sociedade contemporânea e acatada por um contingente significativo
destas.

Assim, as histórias das mulheres, pela evocação das marcas do fogo que não fez
cinza, podem dizer das mulheres queimadas nas fogueiras da Idade Média, uma vez que
[...] a Caça às Bruxas (Séculos XV e XVI) foi também uma forma de desbaratar
certo nível de organização feminina, que o saber de curandeiras e parteiras
representava. Ser curandeira e/ou parteira, tanto no escravismo como durante o
feudalismo, era uma forma de poder razoável... (OLIVEIRA, 1998, p. 20).

Nessa perspectiva, a ação das curandeiras talvez tenha sido um esboço do que se
consolidou como “organização de mulheres” e queimá-las, sob a alegação de prática de
heresia, ato totalmente condenado pelas autoridades eclesiásticas, era anunciar, para além de
tal argumento que se percebia na prática dessas mulheres, a composição de um contrapoder
capaz de ameaçar o poder clerical e/ou senhorial, contestar o saber hegemônico e o lugar
ocupado pelas mulheres, a servidão.

No tocante ao processo de constituição dos sistemas europeus de escravidão
colonial nas Américas, o comércio Atlântico, institui os regimes político, cultural, social,
econômico e étnico, gerando, como explicita Moura (1993, p. 9):

A estratificação dessa sociedade na qual as duas classes fundamentais – Senhores e
escravos – se chocavam, era criada pela contradição básica que determinava os
níveis de conflitos. Em outras palavras, a classe dos escravos (oprimida) e de
senhores de escravos (opressora/dominante) produziriam a contradição fundamental.

Quanto ao escravismo no Brasil, em relação a outros países e regiões da América,
estendeu-se por um tempo de, aproximadamente, quatrocentos anos, período marcado por
contraposição ao regime, vez que mulheres e homens submetidos à escravidão efetivavam
formas e estratégias variadas de resistência, a saber: guerrilhas, insurreições urbanas e
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quilombos, destacando-se a resistência das mulheres negras, a exemplo de Dandara, Maria
Conga e Zeferina8

Ademais, a história e o sentido das lutas das mulheres amplificam-se no mundo a
partir século XIX, somado às incursões na defesa de seus direitos, marcas substantivas para
definir o feminismo como um “movimento social organizado” (LOURO, 1997, p. 14), tendo o
Ocidente como cenário para a irrupção de lutas e conquistas. Esse século pode ser ilustrado,
no Brasil, pela organização do jornalismo feminino como espaço para a voz das mulheres, em
muitos momentos abafada pela hegemonia do homem no controle das decisões. Assim, temos
o Jornal das Senhoras (1852), O Sexo Feminino (1875-1877), A Família (1889-1897) e O
Quinze de Novembro do Sexo Feminino (1890-1896).
O surgimento da imprensa feminina no Brasil respondeu a uma necessidade da
burguesia de elevar o nível das mulheres de sociedade e à necessidade das mulheres
de exprimirem suas queixas e reivindicações. Logo, os movimentos feministas se
apropriaram desses mesmos canais (CABRAL, 2008, p. 5).

Como bem enfatiza Cabral, a imprensa feminina surgiu para atender às demandas
da burguesia e não como espaço de contraposição; não era instrumento ou canal para tornar
pública a exigência de iguais direitos civis e políticos entre homens e mulheres. Entretanto, os
movimentos feministas transformam-na em tribuna para a explicitação de reivindicações que,
além do direito de estudar, incorporam a defesa pelo final da escravidão, pelo divórcio, pela
queda da monarquia, pelo voto feminino, por exemplo.

Na virada do século XIX para o XX, a luta feminina se intensificou e galgou
maior visibilidade, através de manifestações de combate à discriminação contra as mulheres.
A Primeira Onda Feminista (LOURO, 1997), protagonizada por mulheres brancas da elite,
objetivava a ampliação da participação política mediante a garantia do direito ao voto
(sufragismo), até então privilégio dos homens. As mobilizações cruzaram fronteiras,
tornando-se pauta de reivindicação em vários países ocidentais, ampliando sua funcionalidade
para a organização da família e das operárias através da formação de sindicatos femininos,
tendo “como ponto alto a Revolução de Outubro de 1917(Rússia), pois o governo soviético

8

Dandara atuou ao lado de Zumbi em defesa do Quilombo de Palmares e, quando da última invasão do
quilombo, suicidou-se, jogando-se de uma pedreira, em 06/02/1694, para não voltar à condição de escrava;
Maria Conga foi líder dos Quilombos de Magé, no Rio de Janeiro e faleceu em 05/10/1895 e Zeferina (17121826) liderou revoltas de escravos na cercania de Salvador.
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foi o primeiro do mundo a abolir as leis que conferiam cidadania de segunda categoria para as
mulheres” (OLIVEIRA, 1998, p 21).

No Brasil, a reivindicação do direito ao voto foi colocada na “ordem do dia” do
movimento feminista, logrando êxito, em 1932. Em 1934, nove mulheres9 foram eleitas
deputadas estaduais, dentre as quais Antonieta de Barros, primeira deputada negra, eleita pelo
Estado de Santa Catarina (SCHUMAHER, 2003). Ocupar uma cadeira na Câmara de
Deputados assim designado o lugar onde o substantivo masculino é empregado como conceito
totalizante e, portanto, completo para se referir a mulheres e homens, representa uma
conquista das mais significativas na história das mulheres, muito embora, em termos
percentuais, este seja um número inexpressivo, quando relacionado à população feminina.
Também representa a conquista de mais um espaço, até então exclusivo para a presença
masculina, para efetivação de direitos. É a conquista de cidadania política, pelo direito
legalmente reconhecido não só de poder votar e ser votada, mas de fazer reverberar outros
direitos requeridos.

Nesse percurso histórico de organização e luta feminista, os anos 1960 constituem
o cenário para a irrupção da 2ª Onda (LOURO, 1977). Esta sexta década do século XX, para a
história da humanidade, revela-se como um período de efervescência de desejos, olhares e
necessidades, imprimindo debates, reflexões e contestações da ordem vigente. Esta é
considerada “uma década de grandes transformações” (SILVA, 2002, p. 29). Esse é o chão da
história onde se processam rupturas paradigmáticas, emergenciando novas bases
epistemológicas e redefinindo novos pilares de sustentação das relações sociais, afetivas,
políticas, culturais e econômicas. O mundo experimentava um movimento simultâneo de
contestação: eclodiam novos protestos, novas necessidades de pensar e viver numa lógica
inspirada pelo desejo de mudança, como enumera Silva (2002, p. 29):

[...] os movimentos de independência das antigas colônias européias; os protestos
estudantis na França e vários outros países; a continuação do movimento dos direitos
civis nos Estados Unidos; protestos contra a guerra do Vietnã; os movimentos de
contracultura; o movimento feminista; a liberação sexual; as lutas contra a ditadura
militar no Brasil.

9

Foram eleitas 6 deputadas na Região Nordeste: Quintina Ribeiro (SE), Lili Lages (AL), Maria do Céu
Fernandes (RN), Maria Luísa Bittencourt (BA), Rosa Castro (MA) e Zuleide Bogéa (MA); duas na Região
Sudeste: Maria Teresa Nogueira (SP), Maria Teresa Camargo (SP) e uma na Região Sul: Antonieta de Barros
(SC).
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Registrava-se então, um período extremamente rico, em virtude das perspectivas
abertas. Seja pela diversidade de temas em debate, seja pelo surgimento de outras atrizes e
outros atores sociais; pessoas invisibilizadas na/pela história oficial surgiam reverberando
vozes afinadas em protestos contra a lógica e conseqüência da estrutura da sociedade
capitalista, as práticas de discriminação e obliteração das ditas “minorias”.

Na fertilidade desse solo, o “feminismo contemporâneo” (LOURO, 1997)
incorporou outras demandas, construindo perspectivas e posições políticas de desinvibilização
das mulheres nos campos social, político e na produção do saber formal. Associou, ainda,
mobilizações políticas (marchas e protestos) às produções cujas reflexões pautavam-se sobre
os saberes e sobre as mulheres, exigindo para elas o reconhecimento como sujeitos da
Ciência.

Não bastava à produção corrente abordar temas vinculados às mulheres, era
necessário que elas também pudessem escrever sobre si. As produções caracteristicamente
descritivas no que concerne às condições sobre as quais o trabalho e a vida sedimentavam-se
passaram a questionar as armadilhas discursivas sobre o determinismo biológico, uma vez que
na/pela linguagem produzia-se um perfil de mulher associado ao sexo frágil, vocacionado
para as atividades domésticas, de competência limitada ao exercício das “artes da
maternagem” ou atividades próximas, a exemplo do magistério. Importa ressaltar que,
sublinhando Louro, ”sem dúvida, desde há muito tempo, as mulheres das classes
trabalhadoras e camponesas exerciam atividades fora do lar” (1997, p.17), por isso as
atribuições e/ou atividades desenvolvidas eram diferenciadas. Não concebendo a existência de
uma mulher universal, muito embora os discursos estivessem voltados para as diferenças e
desigualdades entre mulheres e homens, mas não enfatizavam as diferenças e desigualdades
entre as próprias mulheres, nem destacavam as mulheres negras que exerciam atividades no
espaço público, mesmo que em atividades domésticas.

Nesse processo de fazer história a contrapelo da ordem instituída, nos fluxos e
refluxos experienciados pelo movimento feminista, há discussões ampliadas sobre as
demandas das mulheres na sociedade contemporânea. Tais discussões contribuem para fazer
emergir, no espaço acadêmico, os estudos da mulher, sob a contestação do caráter de
neutralidade e objetividade, consideradas indispensáveis à produção científica. Tanto a
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isenção quanto o distanciamento resultantes da equação neutralidade mais objetividade foram,
assim enfatizadas por Louro (1997, p. 19):
[...] problematizados, subvertidos, transgredidos. Pesquisas passavam a lançar mão,
cada vez com mais desembaraço, de lembranças e de histórias de vida: de fontes
iconográficas, de registros pessoais, de diários, cartas e romances. Pesquisadoras
escreviam na primeira pessoa. Assumia-se, com ousadia, que as questões eram
interessadas, que elas tinham origem numa trajetória histórica específica que
construiu o lugar social das mulheres e que o estudo de tais questões tinha (e tem)
pretensões de mudança.

Sem sombra de dúvidas, pensar a produção acadêmico – científica,
compreendendo como impossibilidade a efetivação da neutralidade científica e a objetividade
positivistas, condição sine qua non para a validação do conhecimento produzido, é uma das
muitas contribuições substantivas dos Estudos Feministas para uma concepção de ciência da
implicação, ou seja, de uma ciência cuja base epistemológica ampare-se no princípio de que o
conhecimento não é UNO e por isso, exige caminhos diversos e uma prática dialógica entre
este, a realidade e os sujeitos que a compõem. Escrever na primeira pessoa, entender a
história para além dos documentos oficiais e trazer para o campo da pesquisa metodologias e
fontes diversificadas, sobretudo aquelas destituídas de valor científico quando avaliadas sob a
lógica cartesiana, representa a possibilidade de produzir conhecimento no plural,
desconstruindo hegemonias e metanarrativas; universalismos e hierarquizações. Assim, é
possível pensar o entorno e as relações no seu bojo construídas, a partir da escuta das vozes
que interpretam os lugares, as relações e pessoas, interpretando-se, reinventando-se nas
lembranças, nas histórias de vida, nas fontes iconográficas, nos registros pessoais, nos diários,
cartas e romances.

Além das possibilidades abertas pelos Estudos Feministas, já mencionados no
campo da pesquisa científica, é de singular importância os desdobramentos advindos desse
percurso com a emergência do conceito de gênero para novas abordagens, como campo para
refletir sobre o lugar social das mulheres na contemporaneidade.

Segundo Silva (2000), o conceito de gênero tem um percurso histórico
considerado recente; entretanto, há indícios de que o termo “gênero”, diferente da conotação,
sentido e significado gramatical para designar o sexo do substantivo, tenha, em 1955,
aparecido na literatura de John Money, biólogo norte-americano, relacionado a aspectos
sociais do sexo.
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Nas reflexões feitas por Scott (2008) sobre gênero, esta infere que o seu uso data
de tempos recentes ao que parece, diz a autora; passou a ser usado inicialmente por feministas
americanas, com sentido que indicava uma rejeição ao determinismo biológico que se
encontrava subjacente quando empregado para referir-se a “sexo” ou “diferença sexual”, além
de ser empregado para indicar “definições normativas de feminilidade”. Ressalta, a autora
ainda, a relevante importância desse termo, por configurar-se como desencadeador de
mudanças substantivas nas pesquisas sobre mulheres, ao fomentar novos paradigmas (novos,
numa perspectiva crítica da produção científica existente) e, consequentemente, tão nova
metodologia não configuraria só “uma nova história das mulheres, mas em uma nova história”
(p.2). Entretanto, a construção dessa nova história estaria condicionada ao tratamento e/ou uso
do termo gênero como categoria de análise. Nessa proposição, compreende-se a relação entre
gênero, classe e raça. Logo, observa Scott (2008, p. 2):

Com efeito, as (os) pesquisadoras (es) de estudos sobre a mulher que tinham uma
visão política mais global, recorriam regularmente a essas três categorias para
escrever uma nova história.O interesse pelas categorias de classe, de raça e de
gênero assinalava inicialmente o compromisso do (a) pesquisador (a) com uma
história que incluía a fala dos (as) oprimidos (as) e com uma análise do sentido e da
natureza de sua opressão; assinalava também que esses (as) pesquisadores (as)
levavam cientificamente em relação o fato de que as desigualdades de poder estão
organizadas segundo, no mínimo, estes três eixos.

Para a autora em destaque, a forma como tem sido utilizada a tríade “classe, raça e
gênero”, como ladainha, sugere uma relação de paridade entre essas categorias, que não
existe, pois há para estas uma base epistemológica diferente. Destaca que, para classe a
referência teórica ampara-se na concepção marxista, pautada nas determinações econômicas e
nas mudanças históricas, enquanto as outras duas não estão amparadas nessa relação.

Sobre tal formulação, temos a compreensão de que as três categorias não
comportam o princípio da paridade por apresentarem sentidos diferentes. Todavia, a
emergência, o uso e a atenção a essas categorias somaram-se para a composição das histórias
das mulheres, mudança que se desloca da proposição analítica baseada na premissa da
diferença entre homens e mulheres, pelo viés de gênero, avançando para ressignificar
diferenças e ou desigualdades. Esta ampliação do quadro referencial para a análise das
desigualdades entre os sujeitos apresenta sérias limitações quando as categorias são
problematizadas de forma isolada, não imbricadas, produzindo desigualdade, exclusão,
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distanciamento, estabelecimento de relações hierarquizadas e investidas de poder, no contexto
social.

Assim, há relações implícitas e explícitas imbricadas entre gênero e poder e, nesse
aspecto, Scott (2008, p. 8) define “gênero como um modo primeiro de significar as relações
de poder”, assinalando que a atenção voltada para essa questão não é explicitada, mas se
configura em uma “dimensão decisiva da organização da igualdade e desigualdade. As
hierarquias baseiam-se em compreensões generalizadas da relação pretensamente natural
entre homem e mulher” (p. 9). Ademais, enfatiza a importância da problematização sobre
questões que abordam as implicações das relações gênero, política e poder. A exploração
destes questionamentos, citando Scott (2008, p. 10),
[...] fará emergir uma história que oferecerá novas perspectivas às velhas questões
[...], tornará as mulheres visíveis como participantes ativas e estabelecerá uma
distância analítica entre a linguagem aparentemente fixada do passado e nossa
própria terminologia. Além do mais, essa nova história abrirá possibilidades para a
reflexão sobre as estratégias políticas feministas atuais e o futuro (utópico), porque
ela sugere que o gênero tem que ser redefinido e reestruturado em conjunção com a
visão de igualdade política e social que inclui não só o sexo, mas também a classe e
a raça.

É importante elucidar que o Movimento Feminista, ao longo da sua trajetória,
consubstanciou o seu discurso numa perspectiva universalista ao balizar-se no postulado da
igualdade entre as mulheres. Enfatiza Araújo (1994, p. 50) que a base dessa ideologia:
“Somos todas irmãs, somos todas iguais, nossos problemas são comuns enquanto mulher”,
que implicou na supremacia da noção de igualdade e identidade feminina em detrimento das
questões de raça, opção sexual e classe social. Desse modo, o movimento, apesar das
conquistas alcançadas, legitimava a concepção de homogeneidade da categoria mulher,
limitada ao sexo e, certamente não se aludia ao conceito de diferença. A partir dos anos 1980
é que as especificidades raciais, suscitadas pelas mulheres negras, passam a compor a agenda
de discussão e reivindicação do movimento feminista.

Louro salienta que a problematização feita pelas feministas negras sobre o
princípio totalizante e homogeneizante de gênero, uma vez que não pontuava a diferença
existente entre as mulheres, provocou rupturas no movimento, além de serem assinalados
outros questionamentos formulados pelas mulheres lésbicas, que contribuíram para tornar os
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debates mais complexos, “acentuando a diversidade de histórias, de experiências e de
reivindicações das muitas (e diferentes) mulheres” (1997, p. 45).

Nesse contexto da sociedade brasileira, a ausência das questões raciais nas
discussões engendradas pelo Movimento Feminista, até então, não assegura que até esse
período não houvesse organização e resistência das mulheres negras.

Essas mulheres

protagonizam histórias de luta por liberdade, por melhores condições de vida, que vêm sendo
escritas desde a hedionda experiência da escravidão até os dias atuais, pois

[...] são múltiplos os desafios colocados na trajetória política das mulheres negras,
alguns são novos, mas a maioria deles já conhecemos e enfrentamos ao longo de
muitos anos. É possível afirmar, então, que estes desafios não têm sido suficientes
para impedir nossa luta e nossa mobilização [...] o caminho vem sendo percorrido –
ainda que os passos venham de muito longe (AMNB, 2007, p.8).

A participação das mulheres negras no movimento feminista brasileiro está
registrada nos questionamentos acerca do silêncio e invisibilidade, das assimetrias, das
desigualdades amparadas não apenas no gênero, mas na associação entre gênero e raça. A luta
no interior deste movimento para fazer emergir tal discussão implicou em duplo combate:
primeiro, sobretudo, articulado contra princípios e valores masculinos e patriarcais,
eurocêntricos, brancos e hegemônicos que são instituintes de poder e privilégios, que estão
ancorados no artifício retórico dos instrumentos legais, que propugnam a existência de iguais
direitos aos sujeitos, resguardadas as diferenças de gênero, raça, credo, que são ratificadores
do estado democrático cuja abrangência solidifica o preceito da democracia racial; segundo,
no seio do próprio movimento, articulada contra princípios e valores que reverberam nas
propostas elaboradas, em que as exclusões vividas pelas mulheres, ainda amparadas na
concepção da desigualdade de direitos como desdobramento da desigualdade entre os sexos,
se impôs como discurso central da luta:

A consciência de 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 (CARNEIRO, 2003, p. 120).

Partindo do princípio de que o Movimento de Mulheres no Brasil tem respaldo e
reconhecimento internacional, por tantas e significativas conquistas, Carneiro (2003) ressalta
a importância da luta encampada no combate à violência doméstica, responsável pela
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mudança de paradigma no tocante as relações existentes entre público e privado, a saber: a
criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMS); as conquistas no
campo da sexualidade, através da luta pela autonomia sobre o próprio corpo e,
consequentemente, pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos; a luta pela
descriminalização do aborto, o combate às desigualdades no mercado de trabalho; a luta pela
anistia política e a sua estreita relação com as lutas pela democratização do país.

Entretanto, percebida a necessidade da incorporação das demandas das mulheres
negras, das “vozes silenciadas e estigmatizadas de mulheres vítimas de outras formas de
opressão, além do sexismo” (CARNEIRO, 2003, p.118), isso tem demandado do movimento
“a reelaboração do discurso e práticas políticas do feminismo” (p. 118). Acrescenta ainda, a
autora, que essa alteração tem, no movimento de mulheres negras, o elemento determinante
para a consolidação de alterações da perspectiva do movimento feminista brasileiro, no
tocante ao ideário e à prática política.

Desse modo, o Movimento Feminista experimenta mais uma onda, agora,
protagonizada pelas mulheres negras, num movimento que se constrói por dentro, que ganha
fôlego, que é crescente, versando sobre a trajetória de mulheres negras no interior do
movimento feminista brasileiro, denominado Enegrecendo o Feminismo (CARNEIRO, 2003).

Essa perspectiva política hegemônica ressalta dois aspectos: a identidade branca e
ocidental da formulação clássica que marca o movimento feminista; a explicitação da
insuficiência teórica e prática política voltada para a integração das diferenças tão peculiares
em sociedades multirraciais e pluriculturais.

Outrossim, a definição e a conquista de espaço para discussão no Movimento
Feminista, a partir da inclusão de outras bandeiras, foram responsáveis pelo combate das
desigualdades de gênero e intragênero, importantes para a consolidação “[...] de uma
perspectiva feminista negra que emerge da condição específica do ser mulher, negra e, em
geral, pobre” (CARNEIRO, 2003, p. 118).

Essa abordagem chama-nos a atenção para as especificidades e demandas das
mulheres negras e indígenas, ao ressaltar a necessidade de superar a postura, entendida como
reducionista, ao definir, como eixo universal e provocador de reflexão, o gênero. Necessário
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se faz então, politizar as desigualdades de gênero, conforme argumenta Carneiro (2003),
objetivando a consolidação dessas mulheres como sujeitos políticos, cuja perspectiva se
assenta na proposição da problematização e articulação entre o racismo e questões outras, por
exemplo: escolaridade, classe, saúde, trabalho e produção de gêneros subalternizados pelas
implicações raciais.

Enegrecer o feminismo é fazer reverberar as vozes das mulheres negras que
denunciam a discriminação racial, considerando: os privilégios por ela fomentados, as
desigualdades

de

tratamento,

acesso

e

permanência

nos

espaços

educativos

institucionalizados, o atendimento de baixa qualidade e acesso restrito, sob a rubrica do
racismo institucional, aos serviços especializados de saúde; negligência da isonomia, no que
concerne à posição ocupacional, onde para as mulheres negras correspondem os baixos
salários e funções que acumulam baixo prestígio social; as estereotipias que violentam a
imagem da mulher negra e outras formas correlatas de discriminação.

São anunciadas, no entanto, através de organizações não – governamentais de
mulheres negras que atuam em todas as regiões do território brasileiro, propostas de políticas
públicas com vistas à superação das desigualdades que acometem as mulheres negras, a partir
da efetivação do princípio da equidade. Como exemplo, citamos a Articulação de
Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), composta por vinte e sete (27)
organizações situadas em todas as regiões do país. Desse modo, é possível, a partir das
perspectivas apresentadas, que a história vista e escrita no singular denominada de a história
da mulher, possa ser concebida e escrita no plural. Temos, então, a construção política das
histórias das mulheres, porque mulheres são a partir e em vários lugares, não-lugares e entrelugares, a saber: raça, classe, sexualidade, tempo, identidade, espaço, profissão, escolaridade,
entre outros.

É emblemática, na discussão sobre gênero, a força do discurso de Simone de
Beauvoir (2001), pois ao conceber a construção do ser mulher associada aos arranjos sociais e
culturais, pela contundência do discurso feminista, enfatiza que “não se nasce mulher, tornase mulher”, porque esta é uma construção associada a um conjunto de valores que são
validados social e culturalmente, que modelam e determinam os modos, os gostos, os
sentimentos, as preferências, as habilidades, os lugares permitidos e a ações censuradas.
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Entretanto, faz-se mister indagar: de qual mulher se fala? Quais estão incluídas nessa
perspectiva?

Mulheres não nascem, tornam-se negras, indígenas, brancas, por percursos
históricos, políticos, sociais e culturais diferenciados, que transitam entre a inclusão e a
exclusão; o reconhecimento e a negação. Ao se tratar de mulheres negras, sobretudo, tornamse ou não, identificam-se ou não racialmente em correspondência às relações e experiências
vivenciadas com o racismo, as discriminações, os preconceitos e os impactos para a sua
formação, seus desejos, sua autoestima, sua autoimagem. Ser mulher e negra impõem,
cotidianamente, a esses sujeitos políticos, a reinvenção de si nos silêncios, nos ecos e ruídos,
num estado constante de guerra contra a opressão, a exclusão e o esquecimento. Impõem,
ainda, um duplo desafio: o de ser mulher e desconstruir as opressões de gênero e intragênero;
o de ser negra e sedimentar histórias de ressignificação da própria imagem, deteriorada pelo
ácido corrosivo, que é expelido pelo verbo do racismo e que se consolida pelas ações de
discriminação racial que, sob o imperativo do poder e da hierarquização dos direitos,
obliteram, apagam, negam a cidadania desses sujeitos, sobretudo quando gênero e raça estão
combinados a outros fatores geradores de desigualdades. Esse duplo compõem sujeitos que
são mulheres negras guerreando para viver a inteireza do próprio corpo, reconhecido como
lugar indissociável da vida , para ter o direito de sonhar, de vislumbrar possibilidades, de
escolher os caminhos pelos quais deseja construir seus passos e alimentar a consciência de
que precisam ser transpostas as fronteiras do racismo, do preconceito e da discriminação
racial.

2.1MULHERES NEGRAS: SER NO CORPO, NOS SONHOS E NA CONSCIÊNCIA

“O senhor prendeu meu corpo,
destruiu meus sonhos,
mas não conseguiu alienar
minha consciência
de mulher negra”
Maria Conga10

10

Líder dos Quilombos de Magé, localizados no Rio de janeiro. Frase proferida ao ser capturada pelo senhor de
escravo, extraída do site www.casadeculturadamulhernegra.org.br.
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A epígrafe que abre esta discussão, a célebre frase proferida por Maria Conga
quando capturada e entregue ao seu opressor, possibilita-nos refletir sobre os desafios, os
sentidos e significados que circundam o que é ser mulher negra na sociedade brasileira,
atravessando séculos, paradigmas, regimes políticos, sistemas econômicos e os mimetismos
do racismo. Conga se inscreve sujeito, guerreando contra a opressão escravista, como outras
tantas mulheres negras o fazem desde a aurora ao crepuscular do dia. Líder de quilombos, ela
bem exemplifica que ser mulher negra associa-se a outros significantes, que exigem
exercícios múltiplos de um corpo que resiste, que tem consciência de si, mesmo quando
coisificado pelo outro.

Ao enfatizar: Destruiu meus sonhos, imprime na expressão a condição de não
poder realizar-se por causa da subtração da liberdade, pelo corpo desapropriado, ou seja,
alienado como se fora uma máquina que produz e pertence a outrem pelo direito inventado e
imposto pelas leis escravistas. Na impossibilidade de gerir o próprio corpo e os sonhos, que
podem ser postergados ou mesmo destruídos, como enfaticamente disse Maria Conga: “não
conseguiu alienar minha consciência de mulher negra”, a consciência de ser e de acreditar que
resistiu aos grilhões, que resiste às metodologias contemporâneas de escravização, amparadas
no discurso da democracia racial, no conceito destorcido de diferença, que a seu turno
representa a sinonímia da desigualdade, a apologia ao mérito como fonte de justificação das
desvantagens sociais. Por isso, é condição imperativa criar novos cenários, construir e
consolidar-se como uma nova presença no mundo, como sublinhado por Freire (2005), ao
refletir sobre a presença humana no mundo, permeada pela originalidade, pela ética e pela
singularidade, então torna-se imprescindível que as mulheres negras possam pensar a sua
[...] presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo
a outra presença como um “não- eu” se reconhece como “si própria”. Presença que
se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala
do que faz mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que
decide, que rompe (2005, p. 18).

A presença negra na sociedade brasileira exige ressignificação de um solo
fertilizado na diáspora africana11, uma vez que o espaço diaspórico é um campo de invenção
do território, da cultura, da crença, dos modos de viver entre o conflito e a conciliação, entre a
11

Refere-se à dispersão dos povos africanos, forçosamente provocada pelo advento da escravidão. Os povos
africanos, deslocados do seu território e espalhados, constroem a partir desse espalhamento espaços de
reinvenção do patrimônio simbólico africano. Deste modo, a diáspora como reinvenção, situa-se como
resistência ao apagamento das ancestralidades africanas, do seu patrimônio material e imaterial.
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tradição e outros valores a ela incorporados. Cria-se uma nova semântica sobre o que é ser
mulher que se torna negra com as marcas do passado que compõem o presente com as
ancestralidades africanas, redimensionando-se para além do umbigo da terra de origem.
Emerge aí o princípio de entrelaçamento entre tempo e espaço, tradição, invenção e
reinvenção da vida. Nesse sentido, Bernardo (2003, p. 37), sobre as dimensões da diáspora,
pontua:
Se percebo a diáspora como divisor de águas entre o passado e o pressente, entendo
também que o seu sentido não é estático; são fluxos, trocas entre o passado e o
presente, entre os africanos que permaneceram em sua terra natal, os que vieram
para o Brasil, os que chegaram às Antilhas e aos EUA. A diáspora significa
necessidade de trânsito em várias direções, de transposições de fronteiras,
especialmente das fronteiras de inúmeros grupos étnicos africanos que chegaram ao
Brasil.

Na perspectiva argumentativa dessa autora, refletimos que a diáspora, ao tempo
que diz dos povos africanos que forçosamente foram espalhados pelo mundo, que foram
expatriados, revela também a criatividade de fazer do lugar, antes estranho, uma nova casa,
nem sempre um “lar doce lar”, como se costuma pensar e como se dão as construções no
campo do imaginário e do simbólico sobre este, o que possibilitou a criação de outros cantos
de resistência e ressemantização como as senzalas que significavam para os senhores o
cativeiro de negras e negros e para estas (es), além de prisão, era o lugar onde reinventavam e
criavam laços, cuidados e afetos, onde as rezas, danças e cantigas, eram “os delicados fios
tecidos pelas mulheres [...] essenciais para a trama coletiva”(CARNEIRO, 2003, p. 29), onde
nasciam, pela fomentação

do desejo de ser livre, as conspirações contra a escravidão, que

culminavam com a criação de outras comunidades diaspóricas, os quilombos12, e também as
irmandades, que eram associações religiosas, compostas por leigos do catolicismo que se
constituíam em espaços físicos e políticos que agregavam escravas (os), livres e libertas(os).
Essas corporações fomentavam o sentimento de pertença, de contraposição à escravidão, de
formação de lideranças e preservação das religiões de matrizes africanas, do patrimônio
simbólico, mesmo na dinâmica da conciliação sincrética. As irmandades se constituíram num
território de construção e afirmação de identidade. Segundo Sodré (2002, p. 53),

12

Os quilombos não eram apenas refúgio de escravos, negros e mestiços, que constituíam a maioria, e indígenas,
mas representavam uma construção de resistência e contraposição ao sistema escravista. Com a promulgação da
Constituição de 1988, quilombo passa a ser conceituado como Quilombo Contemporâneo, concebido como
movimento, principalmente de luta pelo reconhecimento e posse da terra.
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[...] ficou para os membros de uma civilização desprovida de território físico a
possibilidade de se reterritorializar na diáspora através de um patrimônio simbólico
consubstanciado no saber vinculado ao culto aos deuses, à institucionalização das
festas, das dramatizações dançadas e das formas musicais.

A argumentação de Sodré permite compreender a importância do patrimônio13
imaterial, como lugar da memória e da possibilidade de recriação, para um grande contingente
de sujeitos “arrancados” do seu território, do lugar de pertencimento, que envolve desde os
aspectos físicos do lugar até as relações de identidade, querença e cuidado, nele cumpliciadas.
Ao serem desenraizados do lugar - aqui entendido como espaço habitado de significados e de
mútuo pertencimento, pois lugar e sujeitos são construídos pelos significados resultantes da
relação que estabelecem entre si – esses sujeitos são destituídos do sentimento de
pertencimento. Entretanto, buscam criar novos territórios, sedimentados nas aprendizagens
oriundas do respeito ao saber ancestral, que se recria nas narrativas carregadas do sentido da
vida e da tradição, marcadas pelas histórias construídas nos e pelos diálogos articulados entre
o saber e a memória individual e coletiva, presentes nos rituais dos terreiros e ou nas práticas
sincréticas.

Por isso, a diáspora, como salienta Bernardo (2003) tem na criatividade uma de
suas características fundamentais, criatividade entendida como possibilidade para a criação de
fundações, a exemplo das Irmandades, que desestruturam a ordem, os valores e as práticas
arraigadas numa concepção etnocêntrica de cultura, de sociedade, do ser mulher, do ser
homem, que se hegemoniza e se estabelece numa relação excludente. Nessa conspícua lógica,
a existência de uma cultura pressupõe a outra face da moeda, a não cultura. Se de um lado há
a confirmação de grupos civilizados, na contramão, no avesso, há o ser em seu estado
“selvagem”. Em suma, as práticas etnocêntricas excluem as diferenças, como bem
argumentara Rocha (1988), que se desdobram no comprometimento da criação de muitas
possibilidades de ser e pensar o mundo.

Na contemporaneidade, as mulheres negras experenciam a diáspora nos
quilombos urbanos, vividos como espaços de resistência às iniquidades, nas organizações de
mulheres negras espalhadas pelo país, nos movimentos negros, nos blocos afros, nas
produções acadêmico-científicas, mesmo que ainda sem muitos passos largos, na luta
13

Patrimônio aqui tem o seu significado ancorado no princípio que articula um conjunto de elementos
culturalmente produzidos e ressignificados num território diferente daquele onde fora produzido, tendo a
memória coletiva como território sobre o qual se torna possível a construção do sentimento de pertença.
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constante contra as desigualdades e outras formas de violências derivadas do racismo, do
preconceito e da discriminação racial.

Nesse universo de séculos de trincheiras e encruzilhadas ideológico-raciais, Maria
Conga e tantas outras Marias, mulheres negras trazem consigo a inscrição da pertença na pele
e, entranhada na alma, uma “estanha mania de ter fé na vida”, também afirmação da
professora Luiza Carmo de Jesus, mulher negra, nos registros de si, encontrados em cadernos
tão bem guardados: “Só que até aqui não realizei meus sonhos. Ainda não perdi a esperança
de realizar este sonho” e “continuo lutando para sobreviver, apesar das dificuldades”. Esse
registro, que pelos indícios parece ter sido escrito no ano de 2002, revela uma mulher que não
deixou de ter sonhos nem de ter esperança de realizá-los e, reconhecendo as dificuldades
enfrentadas , afirma continuar lutando, lutando para viver.

Mas, por que acreditar e ter fé na vida se constitui estranheza se a vida é um
direito? Estaria aí um indicativo de que a vida não é para todas (os)? Se há seletividade para
garantir a vida como direito, quem então o teria? A quem caberia o direito de escolher ou
definir quem estaria apta (o) para usufruí-lo? Será essa estranha mania de ter fé na vida o
oxigênio que mantivera as Marias de ontem na luta e as Marias, Luizas, de tempos mais
próximos, reescrevendo a história, contestando os determinismos, territorializando-se?
Algumas Marias construíram-se no engajamento político a partir da militância em
associações, movimentos, em partidos políticos, nas salas de aula, problematizando as
relações étnico-raciais; outras, muitas vezes no silêncio ou, com a sutileza de um beija-flor,
fazendo seus movimentos para romper o casulo da inferiorização, imposto pelos estereótipos,
pelas vulnerabilidades de gênero e de raça. Há crisálidas que representam o recolhimento
provocado pela internalização do recalque e da subalternidade, desdobrados em autorrejeição,
outras vezes, e que suscitam a necessidade de um estado permanente de luta.

Neste contexto, luta é substantivo e também verbo. Substantivo porque denomina
a estranha mania de ter fé na vida; verbo porque é a ação de quem acredita e quer a vida. Por
suas marcas contundentes, a luta consubstancia e atravessa as histórias das mulheres negras,
que data em nossa sociedade de tempos longínquos, desde a travessia forçada do Atlântico Sul
com, o advento do tráfico negreiro, traduzida pela inanição e pelo ato de lançar-se ao mar, são
ações que explicitam a resistência à escravidão. Pela mercantilização escravista, africanas
transformadas em mulheres negras escravas são tomadas pelo braço de ferro do escravismo
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que, pelo princípio ideológico da inferiorização das raças, institui estratégias de dominação
para o êxito da colonização européia. Mas, ao serem exiladas do território e da liberdade,
iniciam um processo escatológico, uma catarse que abre vários campos de resistência, com a
pele marcada a ferro e a alma marcada pela saudade.

As mulheres negras na sociedade brasileira escravista protagonizaram, ao longo
da sua existência, composições históricas bem diferentes, por que não dizer, antagônicas,
daquelas vividas pelas mulheres não negras, pois o pensamento hegemônico sobre o ser
mulher não as incluíam como tal, vez que eram negras, escravas e fêmeas. As mulheres da
corte eram as donas da casa, enquanto aquelas outras, as que serviam na casa. Assim, as
mulheres negras sempre mantiveram uma relação próxima com o trabalho e trânsito pelos
espaços de domínio público.

É mister destacar, no âmbito desta discussão que, ao contrário da tradição
sociocultural do mundo ocidental, conforme sublinha Bernardo (2003), que impunha à mulher
o confinamento à casa, ao espaço privado, sob a imagem do recato, as mulheres negras, não
estando enquadradas nessa lógica, estavam nas ruas, eram ganhadeiras, comerciantes,
lavadeiras, escravas ou forras. Transitavam nos espaços públicos, naqueles cuja valorização
recaia por servir de cenário para as atividades consideradas peculiares ao homem:
negociações econômicas e políticas, a priori, destituindo as mulheres da condição de sujeito
desses lugares.

Mulheres negras que trabalhavam nas ruas, umas trabalhavam para si, outras
dividiam com os seus “senhores” o que ganhavam, mercadejando por vias íngremes, tanto
pelas composições geográficas quanto pelas violências e agressões motivadas pelos eixos
gênero, cor e classe, como pontua Soares (2006). Ao tempo em que estavam expostas a
vulnerabilidades, contrapunham-se a tal ordem, pelo comportamento aguerrido, ousado e
agressivo, necessário ao enfrentamento da “opressão social, o racismo, o patriarcalismo,
enfim as enormes dificuldades da vida” (SOARES, 2006, p. 107).

As mulheres negras, nas ruas da Bahia do século XIX, enfrentaram toda sorte de
dificuldades, foram vítimas e também protagonizaram conflitos, agrediram e foram agredidas,
transgrediram princípios que eram reguladores daquela sociedade. Foram histórica, política,
social e culturalmente importantes para o processo de libertação de negras (os) escravizadas
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(os). Trabalharam e parte dos dividendos era empregada na compra da liberdade dos seus
filhos, companheiros e parentes. Nesse aspecto, destacando a importância dessas mulheres
para o desenvolvimento do comércio e, sobretudo, na luta contra a escravidão.
Majoritariamente anônimas, afirma Soares (2006, p. 18), elas conseguiram “marcar seu lugar
na sociedade, trilhando a trajetória da alforria e da ascensão social, superando obstáculos,
personificando modelos de resistência e independência no mundo patriarcal e escravista”.

As articulações de combate à escravidão, feitas por estas mulheres, efetivavam-se
em duas frentes de resistência que merecem destaque: uma, na geração de divisas/recursos
para o pagamento requerido pelo senhor para alforriar escravas (os); outra, pela presença nas
ruas e também na casa grande que propiciava a construção de redes de solidariedade,
informações, preservação do patrimônio simbólico ancestral, pois,

[...] com certeza, as ganhadeiras-escravas ou forras anônimas, à medida que
circulavam pela cidade, faziam circular também notícias informações, músicas,
orações... recriando, no Brasil, o papel feminino de mediadora de bens simbólicos;
porém, mais do que isso, articulando escravos e libertos da alienação promovida
pelo sistema escravagista (BERNARDO, 2003, p. 39).

Nessa diáspora, ser mulher negra é viver contradições e ambiguidades,
subalternidade e agenciamento metaforizados pela Crisálida e pelo Beija-flor, entre o invisível
e o revelado; os silêncios e a escrita de si. Ser mulher negra no corpo, nos sonhos e na
consciência, tem sido uma construção permeada por muitas lutas. Pesquisando histórias das
mulheres, destacando as histórias das mulheres negras, pelas singularidades já aludidas, quero
me reportar à história de uma delas, fazendo quanto e quando possível as relações entre as
histórias outras, por haver intersecções nas múltiplas histórias que foram e são construídas
cotidianamente por outras tantas mulheres negras.

Assim, na intensidade de Clarice Lispector, busco a composição que expressa,
pela densidade da palavra, o sentido e o significado da escrita da história de vida de uma
mulher negra professora. Por isso, acolho-a como parte de mim a descortinar: “O que escrevo
é mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E
dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida” (1998, p. 13).
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2.2 LUIZA CARMO DE JESUS: “MINHA VIDA DÁ UMA HISTÓRIA”

A arte de lembrar remete o sujeito a observar-se numa dimensão
genealógica, como um processo de recuperação do eu, e a memória
narrativa marca um olhar sobre si em diferentes tempos e espaços,
os quais articulam-se com as lembranças e as possibilidades de
narrar as experiências. O tempo é memória, o tempo instala-se nas
vivências circunscritas em momentos; o tempo é o situar-se no
passado e no presente.
Elizeu Clementino de Souza (2006)

Busco, a partir dessa epígrafe, as primeiras palavras para inaugurar, na perspectiva
deste trabalho, a composição da história de vida de Luiza Carmo de Jesus, mediada pelas
lembranças de caminhos percorridos, reveladas pela memória, narrada nos registros escritos
de si, que trazem o passado e o presente vividos por ela, costurados entre a singularidade que
os habita e a complementaridade que os mantém. O vivido, composto pelas vozes do tempo,
ao ser (re) visitado, ao escutar o eu (re) construído, no percurso dos diferentes tempos,
passado/presente, presente/passado, interseccionados por múltiplos espaços, presenteia o
sujeito com o outro de si.

Escrever sobre a sua história de vida exige de quem o faz lançar-se na itinerância,
percorrendo o tempo na memória, nos escritos, nas imagens, nos sons, nos movimentos e
marcas impressas no corpo; história e vida “tatuadas” nos lugares, nas narrativas que trazem
ao salão para valsarem o passado e o presente. É uma “viagem” em que se experimentam
erros e acertos, se encontram caminhos que levam aonde se pretende e a outros encruzilhados;
a portas abertas e casas fechadas; a palavras que se multiplicam, mas nada dizem e silêncios
que narram; vozes que reverberam e dizeres silenciados.

Assim, entre as errâncias e os acertos, no passo da dança fui, na condição de uma
aprendiz itinerante, buscar as fontes que me dariam ou não cântaros cheios d’água.

Ao buscar as fontes, encontrei junto aos familiares da professora Luiza Carmo de
Jesus, fotografias, documentos pessoais, cadernos, livros guardados na biblioteca, ainda em
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construção. São fontes que transbordam de narrativas, que contam a trajetória de
escolarização, que abrange as primeiras letras no processo de alfabetização, os medos da
primeira professora e de não poder estudar, perpassando pela formação docente no curso de
Magistério, contidas no caderno de planejamento do estágio supervisionado; as dificuldades
encontradas no exercício da docência, ao registrar as atitudes das (os) alunas (os) e a sua
preocupação com a aprendizagem destas (es); a vontade de ampliar a carga horária de 20 para
40 horas, expressa no rascunho de um documento dirigido à autoridade competente; o
“grande sonho” de fazer universidade; a concepção de educação, entre outras. Essas são
narrativas que apontam para a existência de um sujeito cuja “vida teimosa e insistente fez da
paciência, sempre grávida, o modo último da esperança” (CARNEIRO, 2002, p. 26), que é
marca contundente na sua existência.

Entre os registros, encontrei um que, de imediato, chamou a minha atenção: uma
14

produção feita em duas folhas de papel sulfite (papel ofício) dobradas ao meio, assumindo o
formato de um livro, É esta produção que tomo como cântaro cheio para iniciar esta escrita,
porque nesse livro a professora Luiza, sob o título Minha vida dá uma história, narra alguns
aspectos da sua vida, que indubitavelmente, através das palavras escolhidas e registradas,
daquelas que ficaram ausentes, do diploma destacado pela dimensão e localização no centro
da capa, a caneta e o livro, falam de um sujeito através da “arte de lembrar e os olhares sobre
si” (SOUZA, 2006, p.104), entre o invisível e o revelado, o silêncio e a escrita de si.

14

Ao que indicam as pistas, esta produção parece ter sido motivada pela participação num Curso de Formação
Continuada Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), oferecido pela Secretaria
Municipal de Educação de Feira de Santana em parceria com o Governo Federal, no período 2001-2004.
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Imagem I- A caneta, o livro e o pergaminho: o sonho de uma vida inteira

Fonte: Acervo da família da professora Luiza Carmo de Jesus

Nesse livro, a inscrição “Minha vida dá uma história” é emblemática, por trazer a
perspectiva da relação entre a vida e a história e, num trocadilho, pode-se dizer que a vida está
para a história como a história está para a vida, porque esta se compõe do que se experimenta
e também daquilo que ficou por ser experimentado; é uma composição entre o vivido e o que
ficou no desejo. A história condensa o experimentado, o vivido, o desejado e o não desejado.
Vida e história encontram-se na imprevisibilidade. A vida se vive e a história se faz daquilo
que se viveu e que se vive. Por isso, “a história de vida ordena acontecimentos que balizam
uma existência” e, na “reconstrução de si mesmo o indivíduo tende a definir seu lugar social e
suas relações com os outros” (POLLAK, 1989, p. 13).
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Além da inscrição referida, estão dispostos na extensão da capa os elementos
gráficos: caneta-tinteiro, um livro e um pergaminho, permeados por uma simbologia
incrustada de significados, que revelam uma mulher tomada pelo desejo de estudar, impresso
na caneta que registra no livro o seu grande sonho: o pergaminho, que é o simbólico a revelar
a vontade que não cessava de fazer universidade.

Esse livro, desde a capa às folhas escritas, pelas várias possibilidades abertas,
permite-me compreendê-lo como um “lugar da memória” (POLLAK, 1989), utilizado e
vivido por Luiza para a construção do “conhecimento de si” (SOUZA, 2006), uma vez que, ao
narrar a sua história ao sujeito torna possível, pelo processo reflexivo que desencadeia, a
invenção e a escrita de si.

Ao abrir o livro, na primeira folha, o título Minha vida me possibilita refletir sobre
um sujeito que se reconhece pertencendo pela identidade anunciada, respondendo à indagação
de “quem sou’ pelo registro do próprio nome, que é uma forma de “olhar sobre si” (SOUZA,
2006), agregando outros dizeres, evocando as lembranças e a memória.

Para refletir sobre a narrativa que historiciza o sujeito, retomo a epígrafe para
destacar que, ao rememorar, o sujeito o faz observando-se numa dimensão genealógica,
revelando-se pertencendo a uma família estruturada pela relação mãe, pai, filhas e filhos
(estrutura válida, quando não se trata de famílias recompostas). Nesse registro de si, Luiza faz
referência à genealogia, porém, ao invés de identificar o nome da mãe e do pai, coloca a
inscrição: “falecidos” e, em relação aos irmãos, apenas quantifica-os.

Outro aspecto singular refere-se ao “quando” que diz do tempo no qual foram
construídas as experiências que se fizeram memória e, ao serem narradas, contam a história
que aparece sob a composição da data de nascimento, que traz implícito o tempo transcorrido
e as experiências vividas. Além disso, o “onde” como significante para referir-se ao lugar de
origem, também singulariza-se, sobretudo porque traz o compasso binário articulado entre o
invisível e o revelado, uma vez que Feira de Santana é o lugar da sua naturalidade, na escrita
revelado, deixando invisível, no campo do não-dito, o lugar onde nascera.

Diante de tal particularidade, indagações emergem: por que o nome dos familiares
(mãe, pai, irmãs e irmãos) não foi registrado? Instalou-se nos meandros do não-dito? O que
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essa ausência pode suscitar? Por que fora outro o lugar de nascimento referido e não aquele
onde nascera? O que esses não-ditos podem revelar? Como compreender o não-dito, a partir
da relação entre memória e esquecimento? O que diz o sujeito sobre o que quer ou não
revelar, ao selecionar o que pode ser dito e o que deve ficar submerso? Qual caminho traçar
para compreender os significados que permeiam a memória e o esquecimento que são
manifestados pelos sujeitos? Trilhando reflexões sobre esse caminho, Souza (2006, p. 103).
sublinha que

[...] as relações entre memória e esquecimento revelam sentidos sobre o dito e nãodito nas histórias individuais e coletivas dos sujeitos, marcam dimensões formativas
entre as experiências vividas e lembranças que constituem identidades e
subjetividades, potencializando apreensões sobre as itinerâncias e as práticas
formativas. O não-dito vincula-se às recordações e não significa, necessariamente, o
esquecimento de um conteúdo ou de uma experiência.

O autor enfatiza a existência de sentidos, que consubstanciam o dito e não- dito,
nas narrativas das histórias dos sujeitos, porque dão significados para além do esquecimento.
Deste modo, o dito e o não-dito estão imbricados e referenciados nas experiências vividas,
podem anunciar a ação do sujeito de selecionar o que deve ser explicitado ou não.

O dito pode ancorar-se no desejo de o sujeito revelar-se até o limite daquilo que
pensa ser possível dizer sobre si; o não-dito pode compor a narrativa pelo esquecimento, mas
pode também ser motivado pela força da censura que, ao carregar a insígnia do é proibido
dizer e revelar, interdita o sujeito, na relação do dizer e do não pode dizer, do dizer de “um” e
do dizer do “outro” (ORLANDI, 2007, p.104), instituindo, como enfatiza a autora, a função
do limite que demarca para o sujeito o que está autorizado a ser dito.

O não-dito poderá constituir-se na escolha de não cumpliciar com outrem ou
mesmo na forma de não registrar para si, de não rememorar experiências de sofrimento e dor.
A escrita de si, então, efetiva-se na “[...] fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e
o inconfessável” (POLLAK, 1989, p. 8).

Balizada nessas referências debruço o meu olhar e a minha escuta sobre o registro
que tomo como a escrita de si para ver o sujeito “revelar-se, apresentar-se, autorizar-se. Dizer
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de si. [...] O olhar e a revelação sobre si inscrevem-se como possibilidade de situar as
lembranças externalizadas e construídas [...]” (SOUZA, 2006, p. 104).

Imagem II- A escrita de si

Fonte: Acervo da família de Luiza Carmo de Jesus

Ela, Luiza Carmo de Jesus, a quarta filha dos nove, sendo que sete mulheres e
dois homens, da prole do casal Ana Barbosa do Carmo e Reginaldo de Jesus, ambos falecidos.
Reginaldo faleceu em 26 de março do ano de 1984, aos 71 anos, na cidade de Feira de
Santana-BA. Quanto ao falecimento de Ana Barbosa, os familiares não souberam precisar a
data, entretanto, a partir das informações apresentadas, teria sofrido complicações pós-parto,
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vindo a falecer oito meses depois de ter dado à luz a uma criança do sexo feminino, em 08 de
julho de 1958, na cidade de Mundo Novo-BA. Com base na triangulação dessas informações
com os dados constantes do registro de nascimento da filha, órfã de mãe aos oito meses, é
possível que a mãe tenha falecido em março de 1959, com aproximadamente 39 anos,
segundo informações de uma das filhas. Ademais, das filhas e filhos do casal, quatro delas
estão vivas. É nessa árvore genealógica, onde o rio nasce e experimenta leito a fora deixando
suas marcas, que as primeiras páginas de uma história foram escritas.

2.2.1 O rio, a Nascente e o Leito: o Lugar e as Primeiras Páginas

As primeiras linhas da história de vida de Luiza Carmo de Jesus começaram a ser
escritas, no dia 30 de agosto de 1951, no seu nascimento, na cidade de Mundo Novo, Estado
da Bahia, no povoado de Cobé, conforme o fora dito por uma das irmãs, quando indaguei
sobre o lugar onde nasceram Luiza e as (os) outras (os) irmãs e irmãos: “Todas nasceram na
roça, no Cobé”, afirma Açucena. Entretanto, no registro apresentado (Imagem II- A escrita de
si), Luiza alude ser outro o local de origem.

Diante de tal constatação, indagações são necessárias: E a naturalidade de Feira de
Santana que aparece na escrita feita por ela e que também consta do Registro de Nascimento?
Como compreender o desencontro das informações? Sobre a duplicidade de informação no
que tange à naturalidade de Luiza, surge como possibilidade para a compreensão desse fato,
com base nos quatro dos Registros de Nascimento a que tive acesso, é que estes foram feitos
somente após a mudança de Mundo Novo para Feira de Santana, em outubro de 1962. A
certidão de Luiza, em anexo, foi lavrada em 26/05/1964, 13 anos após o seu nascimento e dois
anos após ter chegado a Feira de Santana.

Segundo Muller (2006), o registro oficial só passou a ser uma exigência no Brasil,
a partir da década de 1920 do século passado, motivo por que, nas camadas populares e em
função das suas condições de vida, esse documento não constituía preocupação ou
necessidade. Como a população negra tem registrado “sensível ausência de documentação
civil” (SANT’ANNA, 2003), é possível que a família de Luiza esteja incluída nesse conjunto.
O fato de a Certidão de Nascimento ter sido lavrada em Feira de Santana é uma possibilidade
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para compreender porque Mundo Novo não foi reconhecido como o lugar do nascimento de
Luiza e suas irmãs. Mas, que lugar é esse que ficou no campo do não-dito? Que outras
possibilidades podem ser aventadas?

Cobé, o lugar onde Luiza, irmãs e irmãos viveram sua infância entre o trabalho na
roça, as primeiras dificuldades enfrentadas e o pouco tempo para as brincadeiras.

Povoado em Mundo Novo: “Cobé. Era no Cobé... Lá no Cobé. Agora, abaixo um
pouquinho era o Caldeirão”, enfatiza Açucena. Distante da sede do município, lá viveram
Luiza, as irmãs e os irmãos, boa parte da infância até mudarem para a Rua do Curral,
localizada no Distrito Sede, o que caracteriza o deslocamento da zona rural para a cidade, fato
que converge para o quadro nacional da época.

No Cobé, enfrentaram dias considerados difíceis. Essa era uma entre tantas
famílias de ascendência africana a enfrentar dificuldades socioeconômicas no território de um
país de extensão considerada continental, quando continental também são as desigualdades
sociais. Para garantir a sobrevivência da família, Reginaldo “trabalhava em fazenda. Era
vaqueiro... era vaqueiro” (Açucena) e Ana

Trabalhava na roça... na roça dia a noite. Trabalhava na roça. Aí, quando ela não
aguentou mais trabalhar na roça, ela foi arranjar lavagem de roupa daqueles grãfinos lá de Mundo Novo. Ela levava, levava nós três mais velhas. Uma lavava cueca,
a outra lavava os lenços e a outra lavava gravata (Açucena).

As filhas e filhos, sobretudo as mais velhas, constituíam-se menores trabalhadoras, pois os
dias no Cobé eram de labor,
assim de trabalho, de... de ir pros matos catar licuri, catar castanha pra, pra o licuri
ser quebrado na quinta-feira, a castanha ser assada na sexta-feira... era pra gente sair
no sábado de madrugada pra a gente sair pra...da roça pra Mundo Novo, vender...as
castanhinhas pra poder comprar...a farinha pra gente comer que na roça era muito...
coisa. (Açucena).
Trabalhou sim!(referindo-se a Luiza) Nós... panhando café, cortando arroz,
plantando mandioca, aipim. A gente trabalhou muito na roça! (Açucena).
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Ao evocar a memória, Açucena traz na fala o trabalho da roça e, depois o da
cidade, com a lavagem de roupa perpassando os membros da família. Assim, Ana e suas
filhas “lavando de ganho” trazem à cena as mulheres negras do século XIX (SOARES, 2006)
que faziam da lavagem de ganho, além de outras atividades, meio para a sobrevivência. Em
termos temporais, algumas décadas separam essas mulheres, mas as condições de vida estão
extremamente próximas, o que mostra que as mudanças ocorridas na estrutura política da
sociedade brasileira, de escravista para republicana, sob os auspícios da democracia, não se
processou na inteireza que esse princípio anuncia. As (os) excluídas (os) e as (os) bem
nascidas (os) estão “pela cor” identificadas (os) e classificadas (os).

Rememorando, as filhas de Ana e Reginaldo, Açucena e Magnólia corroboraram a
representação construída sobre os anos da infância, como se pode observar nos excertos:

A minha foi péssima! (Silêncio)!
Sabe que eu não me lembro! Não me lembro não!Não me lembro mesmo. Eu era a
mais atrapalhada da casa [...].
Eu mesmo não lembro de nada porque minha infância foi no trabalho. Minha
infância foi toda no trabalho na casa dos outros (Açucena).
A minha infância foi terrível! Não gosto nem de lembrar!
Não gosto de lembrar da minha infância! Foi muito sofrida!Nem gosto de lembrar!
(Magnólia).

Aqui, memória, esquecimento e silêncio triangulam-se, interseccionam-se. “Em
face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor” (POLLAK, 1989, p. 6). Não
querer lembrar anuncia a vontade de querer esquecer o que, pela profundidade das marcas e
do significado que assumiu, não fora esquecido.

Lete (esquecimento) é evocada em

contraposição a Mnemosine (lembrança), pela intensidade do vivido. Essa é uma fala que nos
possibilita supor o que Açucena e Rosa anunciam: As lembranças estão, mas não as quero em
mim povoando o tempo presente porque não quero revisitar o sofrimento.

Nos caminhos dessa ilação, a rememoração parece estar associada ao desejo de
presentificar apenas o que foi agradável. Desse modo, nos construímos na dinâmica que a
nossa memória seleciona as lembranças que devem emergir no presente; algumas se perdem
nos labirintos do esquecimento e outras lutam para encontrar a entrada do labirinto e de lá
nunca sair, porém vivem andarilhando em nós e nos traem porque estão em cada centímetro
da nossa história; o não-dito não é, todavia, sinônimo de esquecimento, é a lembrança
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censurada pelas reações que provocam, pelos sentimentos que afloram. Parece-nos, refletindo
sobre a fala de Magnólia, que lembrar a infância é (re) viver as dores que se pretende conjugar
no pretérito, uma vez que a contundência das marcas cria uma linha tênue entre passado e
presente.

Revelada nas narrativas de Açucena e Magnólia, respectivamente, a infância
marca um tempo da memória como uma experiência pouco agradável, uma fase de inúmeras
dificuldades compostas pela exaustão do trabalho no arado e nos tanques de roupa e pela
desestruturação da família com o falecimento de Ana e a ausência de Reginaldo.

Ela faleceu, aí deixou a gente. [...]a gente teve que cada uma ...tomar o caminho de
um emprego...se empregar, pra, pra se acabar de criar. Com. com poucos tempos...
pai faleceu.Aí, pronto! A gente ficou sendo criada só e Deus... e mais ninguém
(Açucena).
O que aconteceu que ele (pai) abandonou a gente pra pegar outra mulher (Açucena).
A gente criada assim sem. di...sem, sem ter um pai, uma mãe pra criar a gente
mesmo, dedicadamente...Assim, a gente conviver junto direito. Não chegou a
conviver junto direito, né?Perdeu ela logo!Com poucos tempos perdeu ele! Foi uma
batalha muito grande pra gente! Muito grande! Aí, tudo... assim que ele morreu aí,
no Ponto Central, a gente se esparramou tudo.Foi caçar emprego pra trabalhar pros
outros. Foi muito triste! Foi triste, foi triste, foi triste mesmo! (Açucena).
[...] depois meu pai foi embora, deixou nós sozinhos, e aí a gente já não tinha avô
nem avós maternos e paternos. Da minha mãe, tinha morrido tudo cedo, tinha
falecido tudo cedo. E meu pai, que a gente não conheceu mesmo a família dele. Ele
foi criado com uma família e, ele foi entregue a uma família ainda menino e a gente
não conhecia a família dele não. Então, só lhe resumindo, só a gente mesmo (Rosa).
E meu pai fugiu. (fala muito baixo, não dá para entender). E aí, elas criaram os
menores, as mais velhas ficaram tomando conta dos menores, até cada um ficar
adulto. Meu irmão, um de meus irmãos, a minha tia, mulher de um tio, das irmãs,
tomou para criar, levou para Salvador. E a gente veio reencontrar ele já com 19 anos
(Rosa).

Ao se referirem às dificuldades abertas pelo falecimento da mãe, abandono do pai,
que após a morte de Ana, foi conviver com outra mulher, inicialmente, depois mudança para
Feira de Santana, deixando-as (os) em Mundo Novo e falecimento dele, esses acontecimentos
as obrigaram a viver a experiência de prover sozinhas, as mais velhas, sobretudo, os meios
para o sustento da família, inclusive assumindo a “criação”, a tutela, mesmo sem
determinação legal, de uma criança que ficara com aproximadamente seis a oito meses.
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Ficou tudo em Mundo Novo... Aí, depois foi que... ele veio trabalhar aqui(refere-se à
Feira de Santana)ali no... na... no... Nordestino. Aí, depois que ele veio trabalhar
do... com... com...uns seis meses que ele tava aí, eu peguei um caminhão... com
Rosa(pseudônimo)... com Rosa... peguei o caminhão... Magnólia e quem mais?E
Lisianto (pseudônimo). E. o rapaz me trouxe. Eu passei uns três dias aí, no meio da
rua atrás onde era esse armazém que ele morava e trabalhava. Com três dias eu achei
o armazém (Açucena).

Pelo conjunto dos acontecimentos e experiências narrados por Magnólia e
Açucena, que marcam a história da família em Mundo Novo, abre-se então mais uma clareira,
mais uma possibilidade para a compreensão do registro que Luiza fizera sobre o lugar onde
nascera e nenhuma referência sobre o nome da mãe, do pai e irmãs (aos). Reconhecer-se
natural de Feira de Santana, mesmo tendo nascido em Mundo Novo, não nos parece resultante
do que não fora naturalmente lembrado, mas daquilo que não se desejou lembrar, suponho,
porque não se lembrar de um lugar, de uma experiência, de uma pessoa, etc , explica-se pela
memória seletiva, porque “o processo de seleção do que lembrar implica do que se esquecer”
”(BOM MEIHY, 2005, p.76).Dizer-se natural de Mundo Novo implicava em trazer para o
presente as lembranças de um lugar, de um tempo composto por perdas: da mãe, em virtude
do falecimento; do pai, pelo “duplo abandono”: abandono do lar após a morte de Ana e a
mudança para Feira de Santana. Não se referir nominalmente às pessoas da família pode
revelar o sentimento, expresso na narrativa de Açucena, de uma família que se “esparramou”.
Somam-se a essas experiências as dificuldades de sobrevivência, as privações que podem ser
concebidas como experiências de sofrimento, como dissera Magnólia: “Foi muito sofrida!”e
de tristeza para Açucena:” Foi muito triste! Foi triste, foi triste, foi triste mesmo!”

Mas, “o que ficou ‘esquecido’, por que, como e quando são aspectos importantes
do que é lembrado e ficou retido na memória” (BOM MEIHY, 2005, p.75). A partir desse
argumento, na escrita de si (Imagens I e II), Luiza enfoca o estudo como algo relevante,
explicitado por símbolos; pela disposição desses símbolos na capa do livro; pela narrativa que
apresenta a sua experiência escolar como tema central; pelo destaque que dá à idade com que
iniciara os estudos; pelo reconhecimento nominal da primeira professora; pela dificuldade de
acesso à escola, pontuando a distância, o trajeto difícil em tempos chuvosos, o ter que sair
muito cedo de casa. Entretanto, apesar desses desafios, “gostava de ir” (Luiza). Penso que
esse “gostava” já anunciava a menina Luiza que concebia o estudo como um caminho para a
reescrita e reinvenção de si.
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CAPÍTULO 3
LUIZA CARMO DE JESUS: LUGARES E O TEMPO VIVIDO ATÉ
TORNAR-SE PROFESSORA

A partir do tempo, dos lugares e dos passos dados, das experiências vividas até se
tornar professora, a história de Luiza Carmo de Jesus insere-se numa luta ampla pelo direito à
educação formal institucionalizada, entendida como acesso à escolarização, luta que vem se
arrastando pelos séculos, uma vez que, nos primórdios, a escolarização no Brasil, durante um
bom período da História da Educação, era vista como um privilégio e, refletindo sobre a
concepção de educação de qualidade, inclusiva, emancipatória, problematizadora, o privilégio
se perpetuou. Estando a educação definida como patrimônio natural de poucos, nessa lógica, a
população negra tardiamente a ela teve acesso. A negação desse direito estende-se séculos a
fora, porque, mesmo vencida parte dos obstáculos, seja pelo racismo ou pela limitação de
vagas atrelada ao princípio do não direito, a população excluída, majoritariamente negra
desde o seu início, enfrenta historicamente as dificuldades de permanência e acesso a uma
educação qualitativamente emancipatório.

No território dessa historiografia, abordo a escolarização, por compreender que
ela se insere num contexto amplo, num conceito polissêmico de educação, portanto, numa
perspectiva plural. Corroboro Brandão (2006, p.7) quando enfatiza que existem educações,
que “ninguém escapa da educação [...]. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos
os dias misturamos a vida com a educação”. Então, o ato educativo se processa em todos os
lugares e responde a intenções e princípios igualmente plurais e, em certa medida,
antagônicos. Nesse percurso argumentativo,

a educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as
pessoas criam para tornar comum, como saber, como idéia, como crença, aquilo que
é comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por
um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como
armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos bens, do
trabalho, dos direitos e dos símbolos (BRANDÃO, 2006, p.10).

Assim, o caráter da educação é definido pelos princípios e práticas que a
fundamentam, longe de assumir um perfil condensado pela neutralidade, paradigma bastante
evocado pela sociedade moderna. Ao tempo que reproduz, oprime, impõe regras, valores e
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verdades, pode referenciar-se como educação problematizadora, como prática de liberdade,
como dialogicidade, contra-hegemonia e resististência.

Compreendendo-a, pois, na sua existência plural, tanto no que concerne a sua
prática, quanto aos lugares nos quais se processa a educação que se dá no âmbito escolar, por
isso institucionalizada e formal, é apenas uma de suas modalidades, vez que a instituição
escolar é um dos muitos lugares onde o processo educativo se efetiva. A educação, ao
contrário do que advoga a tradição ocidental, não é prerrogativa exclusiva de sociedades que
se autodenominam civilizadas e cultas, ela percorre o tempo, constrói e dá significado aos
lugares e aos sujeitos que a protagonizam.

Então, refletir sobre a trajetória de Luiza, a sua experiência de vida, da
escolarização até a conquista, realização do desejo de ser professora e o processo de sua
formação, conduz-me a rever o acesso da população negra, sobretudo das mulheres negras, à
educação, ou seja, à escolarização. Incursionando por alguns períodos da história brasileira,
trago, então, para o cenário dessa reflexão aspectos que poderão elucidar a experiência de
inclusão e exclusão da população negra à educação formal e alguns dos muitos
desdobramentos.

3.1

ESCOLARIZAÇÃO

DA

POPULAÇÃO

NEGRA

BRASILEIRA:

ALGUMAS

PALAVRAS

Na sociedade brasileira, os povos africanos escravizados não usufruíam de
quaisquer direitos inerentes àquelas (es) cuja cidadania fosse reconhecida, bem como as
prerrogativas a ela subjacentes. A população escrava, composta por pessoas “arrancadas” de
tribos africanas, estava excluída dos princípios e/ou classificação de portadora de
humanidade. A (o) escrava (o) representava um meio de produção, no modo de produção
escravista. O que interessava era a robustez das (os) escravas (os), boa dentição, marcas de
que a “peça” era saudável e garantiria boa produtividade e, certamente, um bom lucro.
Tratadas (os) como animal, pois eram desprovidas (os) de alma, eram tomadas (os) pela
ausência de espírito, que se desdobrava da concepção de que também não possuíam
inteligência, conforme o que disseram os jesuítas. Assim, foram construídos os argumentos de
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que os escravagistas precisavam para justificar a escravidão – uma raça comprovadamente
inferior.

Com argumentos ideologicamente bem construídos e assegurados também pela
coação física, direitos não eram reconhecidos, não sem resistência, é necessário pontuar, uma
vez que a historiografia oficial era representada de forma hegemônica, até bem pouco tempo,
nos livros didáticos usados como fonte nos processos educativos. Neles, ao longo dos anos, os
povos africanos escravizados foram representados e apresentados como dóceis e inferiores aos
indígenas que resistiram aos grilhões, mesmo que vistos a partir da imagem do selvagem. O
que estava posto é que os indígenas não eram vocacionados à escravidão.

Nessa rede de direitos negados, a educação, através da escolarização, estava
restrita à classe social, racial e economicamente hegemônica, os cidadãos da corte. Cabe,
nesse ínterim, uma observação quanto ao gênero: mulheres também não tinham acesso,
mesmo não sendo escravas. Retomarei essa questão no tópico seguinte.

Nesse aspecto, a legislação brasileira apresenta-se omissa, em alguns momentos
como a Constituição de 1824; em outros, quando indicada, não cria mecanismo para o seu
cumprimento, como a lei do Ventre Livre, quando a perspectiva é beneficiamento e educação
da população negra. Ora apresenta intenções de inclusão, que muitas vezes se perdem no
labirinto das ambiguidades e da letra que já nasce morta, pois o descumprimento vem a
cavaleiro do direito; ora institui restrições de acesso e o direito, quando indicado, vincula-se a
uma série de condições que obstacularizam a sua consecução.

A Constituição de 1824, a primeira do Brasil depois de Proclamada a
Independência, em 1822, inspirada pelo princípio do Estado de Direito15, influenciada pelos
preceitos da Revolução Francesa, ao proclamar a liberdade, os direitos individuais e de
cidadania, definiu em seu bojo a gratuidade da instrução primária; a definição legal da
educação pública, gratuita; a criação de colégios e universidades. O que aparecia como um
direito, não foi muito além da letra, porque incluir a educação como direito civil e também
político atendeu à ideologia liberal, mas não converteu o discurso em prática.

15

Estado inspirado pelo princípio da liberdade, proclama garantias individuais e os direitos de cidadania.
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A Lei do Ventre Livre nº 2040, aprovada em 28 de setembro de 187116, no Art. 2º
dispõe: O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos das escravas,
nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou
tirados do poder destas em virtude do Art.1º, § 6.

A partir da aprovação dessa lei, o governo passaria à condição de responsável pelo
encaminhamento dos “ingênuos”, como as crianças beneficiadas pela lei eram chamadas, às
associações encarregadas de instruí-las até a idade de 21 anos; porém, pelo próprio formato da
lei, “tanto as crianças sob a responsabilidade do Império quanto as que permaneceram nas
mãos dos escravistas foram ‘educadas’ com um único propósito – o trabalho”
(SCHUMAHER, 2007, p. 214). As associações, então, tinham direito ao trabalho destes sem
ônus, bem como alugar os serviços, conforme o parágrafo primeiro do referido artigo.

Dessa forma, a proibição expressa do acesso de negras (os) à educação pode ser
pontuada, a partir dos atos legislativos analisados no documento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana. Os Decretos nº. 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, e nº. 7.031-A,
de 6 de setembro de 1878, respectivamente, apresentam uma prática de racismo e
discriminação racial contra a população negra, porquanto “estabelecia que, nas escolas
públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros
dependia da disponibilidade de professores” e, “que os negros só podiam estudar no período
noturno” (2005, p.7), respectivamente.

Os aludidos decretos denotam restrições, legalmente constituídas, à educação para
a população negra brasileira composta por/de escravos, livres ou forros. Ao vetar o acesso de
escravos nos estabelecimentos públicos, a Lei retirava-lhes a possibilidade de estudo, uma vez
que, a priori não possuíam proventos para custearem aulas particulares nem carga horária de
trabalho que lhes permitisse incluir outra atividade. Mesmo os livres ou forros estavam à
mercê da criação de vagas em estabelecimentos públicos, da vontade de quem se dispusesse a
ministrar-lhes aulas à noite e da disciplina de amealhar parcos (aqui cabe uma quase
redundância, pois era preciso economizar o que já se fazia por demais econômico) recursos
para tal intento. Observamos que, diante do imperativo da Lei, as (os) escravas (os) estavam
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Fonte: www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/escravidao-no-brasil
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obliteradas (os). Os livres e forros teriam que transpor uma série de obstáculos para chegarem
à sala de aula.

Nesse quadro, entretanto, pelas possibilidades abertas pela contra hegemonia e o
contrapoder senhorial, negras (os) conseguiam ter acesso à escolarização. Após terem se
apropriado do saber, conseguiam criar escolas destinadas à educação de negras (os). São dois
exemplos dessa prática: primeiro, a escola criada por Pretextato dos Passos e Silva, assim
caracterizada:

Tratou-se de uma escola primária particular, desvinculada do aprendizado de ofícios
específicos e urbana (na freguesia de Sacramento), destinada a atender meninos
“pretos e pardos” – cuja maioria dos pais não possuía sobrenome e nem assinatura
própria –, criada em 1853 por um certo professor que se autodesignou “preto”. Ele
requereu, em 1856, ao então inspetor geral da Instrução Primária e Secundária da
Corte (Eusébio de Queirós), algumas concessões para a continuidade do
funcionamento (SILVA, 2002, p.149).

A referida escola foi criada no ano anterior ao Decreto nº. 1.331, que vetava o
acesso de escravos às escolas públicas, o que não significa afirmar que antes deste o direito
era conferido. Acrescenta a referida autora que essa escola, criada em contraposição à prática
racista de denegação do direito à educação, era destinada aos pretos e pardos e funcionou,
aproximadamente, até 1873, quando fora dizimada pela ordem de despejo do imóvel onde se
instalara.

O segundo exemplo refere-se à escola criada em São Luis do Maranhão, no ano de
1880, por Maria Firmina dos Reis17 (SCHUMAHER, 2007), de origem africana. Essa
instituição apresentava uma composição bastante diferente da primeira, pois era gratuita e se
destinava às crianças pobres de ambos os sexos. Maria Firmina tornou-se professora, em
1847, e continuou o seu trabalho mesmo depois da aposentadoria, em 1881.

Face às proibições, alternativas foram criadas por negras (os), embora as
restrições se multiplicassem, repaginando suas formas,
entretanto, como outros tempos, os homens e mulheres negras, diante de um cenário
eivado de preconceitos e permeado por mediadas e posturas restritivas, criariam,
com uma resistência tenaz, diferentes maneiras de adquirir conhecimentos, aprender
a ler e a escrever. Um ambiente mais favorável à disseminação do ensino e pelo
17

Primeira mulher a escrever romance no Brasil, Úrsula, publicado em 1858.
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avançar dos ideais abolicionistas, as afro-descendentes ocupariam um papel de
destaque nesse processo de integração, fundando escolas, escrevendo manifestos,
pressionando autoridades para que tomassem atitudes mais definitivas com relação
às enormes diferenças existentes na sociedade brasileira à época (SCHUMAHER,
2007, p 215-216).

Data de meados do século XIX, segundo estudos feitos por Schumaher (2007),
ações de grupos, mesmo isoladas, compostas por mulheres e homens negras (os) voltadas para
oportunizar o acesso à educação a membros da população negra, sobretudo à população que
se encontrava escravizada.
Assim como resistira à escravidão e se organizara para a sua destruição não apenas
através das rebeliões e fugas como também através da participação nas lutas pela
abolição da escravidão, os negros desenvolveram instituições pedagógicas para uma
vida livre, mesmo no seio da sociedade desigual (MENEZES, 2008, p. 19).

A educação, ao lado da luta contra a escravidão, constituía-se num princípio de
libertação, uma vez que a apropriação dos valores conferidos ao sujeito instruído como
cidadão possibilitava-lhe a superação do estigma da incapacidade intelectual. Ser livre era
importante, mas era preciso ser livre e reconhecido na sua humanidade. Essa concepção pode
ser representada pela expressão muito popular: “estudar para ser gente”. Aurélio (2004)
define, entre outras possibilidades: gente fina, de boa índole, de bom caráter, indivíduo capaz,
ter importância, ser sensível, compreensivo; atributos considerados não imanentes à
população negra, escravizada ou livre, que estava sob o mesmo signo da raça inferior.

A abolição representou legalmente a eliminação do regime escravista, simbolizada
pela assinatura da Lei Áurea, em 1888. Pelo instituído neste instrumento legal, negros e
negras estavam libertos e a igualdade aos demais cidadãos, legalmente reconhecida.
Entretanto, a incursão argumentativa feita por Menezes (2008, p. 15) aponta outro caminho, a
saber:

Ao contrário, obtida a igualdade formal homens livres e ex-escravos, a sociedade
brasileira não garantiu nem a cidadania plena, porque não garantia o direito
universal ao voto, tomando como critério da exclusão justamente o saber ler e
escrever; como não estabeleceu garantias mínimas de sobrevivência aos ex-escravos,
que lhes permitissem, com dignidade, construir um patamar básico de qualidade de
vida sem subordinações.

Nesse sentido, mudam-se as leis, os regimes de estado, mas perpetuam-se os
olhares de discriminação e práticas de exclusão, competentemente atualizadas.
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No século XX, a situação em que se encontrava a população negra apresentava
um perfil distinto dos períodos anteriores, marcados pela ausência de política pública de
educação para negras (os), ex-escravas (os) ou livres, no tocante a ampliação do acesso de
negas (os) à escolarização. Distinto, porém não menos excludente, vez que se deslocou da
política de invisibilização para uma visibilidade negativisada.

Diante da impossibilidade de varredura da população negra do território nacional,
as autoridades assumem uma postura que identifica a população negra como parte da
população brasileira, entretanto o faz não por reconhecimento desta, uma vez que essa
identificação acontece a partir de elementos classificados como negativos e comprometedores
da ordem, do desenvolvimento e dos princípios de modernização do país. Nessa visibilidade
negativisada principiava-se que a população negra exista como um problema de
degenerescências que deveria ser resolvido, sob pena de comprometer o futuro da nação.
Nesse cenário, evoca-se a educação como redentora, como antídoto para curar a sociedade
brasileira da sua grande mazela.

Nesse sentido, Dávila (2006, p.21) apresenta elementos para análise de tal
questão:
Os dirigentes da educação pública no Brasil na primeira metade do século XX não
impediram alunos de cor de freqüentarem suas escolas. Ao contrário, entre 1917 /
1945, eles se empenharam em uma série de expansões do sistema escolar em
projetos que visavam a tornar as escolas públicas acessíveis aos brasileiros pobres e
não-brancos que, na virada do século, eram, em sua ampla maioria, excluídos da
escola. Esses educadores buscavam “aperfeiçoar a raça” – criar uma raça
“brasileira” saudável, culturalmente européia, em boa forma física e nacionalista. As
elites brasileiras da primeira metade do século XX tendiam a acreditar que os pobres
e não-brancos eram, em sua grande maioria degenerados.

Pelas inferências desse autor, as escolas teriam um duplo papel: o de
reformatório, com a função de aculturar, objetivando o aperfeiçoamento racial; e o de centro
de saúde, responsável pelo restabelecimento da saúde do povo brasileiro, ao impingir a cura
aos sujeitos degenerados por serem portadores de negritude.

Dávila (2006) enfatiza que “as elites brancas equiparavam negritude à falta de
saúde, à preguiça e à criminalidade” (p. 25). Então, ser negra (o), pela concepção anunciada,
carecia de “cuidados”. O tratamento intensivo requerido justificava-se por: se constituir num
problema ético ao se relacionar à criminalidade; pela violação do sagrado ao representar o
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pecado, por estar perpassado pela preguiça; e político porque representa um problema de
saúde pública. A reversão dessa “doença”, a negritude, dar-se-ia pela aquisição da brancura,
que “encarnava as virtudes desejadas de saúde, cultura, ciência e modernidade” (DÁVILA,
2006. p. 25.), uma vez que a degenerescência que acompanhava pobres e negras(os), também
adquirida, podia ser superada.

Destarte, a sociedade brasileira precisava incluir-se na rota da modernidade, o que
a impedia era a mácula da sua história, composta pela presença de negras (os); por isso, a
mestiçagem era retratada como ritual de passagem da negritude à brancura, da
degenerescência à ilibada existência. Segundo Dávila (2006), na segunda metade do século
XX, a elite brasileira ainda se consumia com a constatação da “vasta população não-branca”,
fantasma do “atraso perpétuo” que acompanhava o Brasil. Para sair desse infortúnio,
“educadores, cientistas sociais e formuladores de políticas públicas não pouparam energias ou
despesas na construção de um papel para o estado na mediação da fuga do Brasil da armadilha
determinista da negritude e da degeneração” (p. 28).
Assim, era preciso consolidar um “exército” para promover a segunda
“Independência” do Brasil; dessa vez, das perdas e danos gerados pela população negra
degenerada. Esse argumento, pelo seu contorno, está estruturado em bases racistas, pois a
degenerescência associada à negritude expõe sobre a existência de hierarquização entre raças,
justificando as múltiplas exclusões a que são submetidas (os) negras (os) desse país.

No tocante à educação da população negra, o que se registra é um movimento de
exclusão com dupla entrada, transmutando-se em dupla face, ou seja, a exclusão que não
permite atravessar a fronteira, a existência fora, nas margens, e a exclusão que se dá por
dentro, os excluídos do interior (BOURDIEU, 2004). Ultrapassam as fronteiras, porém, se
instalam às margens do interior, definindo-se pela existência de duas fronteiras: uma que
delimita o dentro e o fora; outra, que separa hierarquizando por dentro. A esse respeito
Menezes (2008, p. 8) sublinha:
Entendemos que existiu, no Brasil, um processo dicotômico de inclusão/exclusão
dos negros à escolarização (como sinal de sua inclusão/exclusão à cidadania plena
no Brasil): entre nós, a inclusão dos ex-escravos atende a uma estratégia de
gradualidade, estreitamente vinculado ao sucesso escolar, que os inclui como
subalternos, como desiguais – resultando numa forma de exclusão. Além da
exclusão absoluta – que resulta da própria não entrada na escola ou a permanência
por tempo limitado poder-se-ia falar de um segundo processo de exclusão, interno à
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escola, que deixa fora, expulsa, seleciona aqueles que não alcançam o padrão
considerado necessário à aprovação, ao seguir adiante no sistema educacional.

A partir dessas ilações, o caminho percorrido pela população negra brasileira em
direção à garantia do direito à educação aponta para um trajeto num terreno acidentado.
Quando vencido o obstáculo do acesso, ergue-se a barreira por dentro, através das práticas
docentes, dos rituais de controle (avaliação), do currículo hegemônico oficial nacional, focado
numa cultura comum que exalta os discursos dominantes, excluindo outras culturas, outros
grupos sociais, os quais são direcionados à marginalização, ao silenciamento, a um conjunto
de estereotipias que dificultam a formação e o engajamento dos sujeitos.

Nesse contexto é significativo sublinhar a contraposição a tais determinismos.
Não há uma aceitação dessa lógica excludente, o Movimento Negro, o Movimento de
Mulheres Negras e intelectuais vinculados ou não a estes movimentos encampam, nos seus
lugares de atuação, uma luta diária de combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação e
formas correlatas.

Segundo Guimarães (2003), no final da década de 80, com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, o movimento negro passou a intensificar o trabalho voltado
para a defesa e garantia dos direitos civis, bem como para o cumprimento da Constituição, no
tocante à determinação de punição para a prática de racismo, por ser considerada crime
inafiançável e imprescritível.

No percurso da luta, novas demandas emergiram a partir da concepção de que
necessário se fazia transpor os limites do combate ao racismo e direcionar proposições e
reivindicações, junto ao governo federal, para implementação de ações afirmativas, que
significa dizer que

essa demanda representou uma importante guinada na pauta de reivindicações dos
negros brasileiros, dando início a uma era de luta contra as desigualdades sociais do
país, vistas agora como “raciais”, independentemente do combate à discriminação e
ao preconceito (GUIMARÃES, 2003, p. 192).

Ainda no tocante à crise educacional brasileira, Guimarães (2003) chama a
atenção para a expansão e a qualidade díspares entre ensino público e ensino privado,
reservando a este último os melhores índices, em detrimento da educação pública, que foi
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relegada a um “relativo abandono”, por parte do Estado, o que ocasionou uma explosão de
instituições de ensino privado, nos níveis elementar e médio, oferecendo um serviço
considerado de qualidade, entretanto, essa realidade não foi estendida ao ensino superior nem
ao ensino público, que passou por um processo de expansão considerado de baixa qualidade.

No século XXI, a população negra continua colecionando números expressivos de
desigualdades sócio-raciais, experimentadas ao longo de uma história marcada por exclusões
e ações de combate a essas desigualdades. As discrepâncias são acintosas. Os desníveis em
diversas áreas já não podem ser mais explicados pelo argumento das desigualdades de classe;
os números não quantificam apenas, eles expressam como os direitos são concebidos e
usufruídos; eles revelam os lugares e os sujeitos que os ocupam; neles ecoam os princípios
que fundam as relações entre os sujeitos, como são vistos e quais perspectivas devem
alimentar. É notório que os números, apresentados fora do esteio contextual, restringem-se a
cálculos estatísticos, que mostram números que se movimentam, mas são estéreis quanto ao
seu significado. Assim, os números aqui utilizados expõem e localizam assimetrias,
apresentam exceções, que se transformam em regras e maiorias que, inversamente
experimentam, em relação à cidadania, um quadro caracterizado pela exceção.

Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
contidos na publicação Síntese de Indicadores Sociais, Uma Análise das Condições de Vida
da População (2007), no Brasil, no ano de 2006, ano do falecimento da professora Luiza,,
analisando os índices de escolaridade da população, a partir de números absolutos, havia 15
milhões de analfabetos, dos quais 10 milhões eram negras (os): pretas (os) e pardas (os).
Nesse flagrante numérico de desigualdade, entre os sujeitos classificados como analfabetos
funcionais, com 15 anos ou mais, a população negra representa 14%, índice superior à taxa da
população branca, registrada em 6,5%, uma diferença de 7,5%, acima do dobro de brancas
(os) na mesma situação de escolarização. A população negra fica menos tempo na escola,
pois acumula 6,2 anos de estudos, enquanto a população branca eleva-se para dois anos,
atingindo 8,1 anos. O tempo de permanência na escola, a qualidade desta, os mecanismos
internos de exclusão e outros agravantes sociais são bons indicativos para a compreensão
desse quadro.

As assimetrias vão se alargando à medida que os níveis de ensino vão se
elevando, por exemplo, no quando geral de estudantes de nível superior, as(os) pretas (os) e
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pardas (os) estão sub-representadas, nos 22% registrados, enquanto as

brancas (os)

avolumam-se, nas instituições de ensino superior, no percentual de 56%.

Analisando o percentual das pessoas que concluíram a graduação com 25 anos ou
mais, 8,6%, perfazendo um tempo de estudo igual ou superior a 15 anos, temos não muito
surpreendentes, os seguintes dados dos que concluíram: 78% brancas (os), para as (os) negras
(os), o resultado subdivide-se, pois 3,3% eram pretas (os) e 16 5% eram pardas (os).

A população negra com base em índices de escolarização aparece com elevada
representação nos cursos voltados para alfabetização de jovens e adultos, destinados às
pessoas em idade escolar, de 06 a 14 anos para o Ensino Fundamental, incluído o ensino de
09 anos, definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96. Os
percentuais de elevada representação destacam a população negra com 59,5%, para uma
população nacional de pretas (os) e pardas (os) registrados de 49%. Nesse quadro, a
população

branca,

representada

no

quadro

geral

da

população

brasileira,

tem

aproximadamente 50%, na modalidade educação de jovens e adultos está representada a partir
do percentual de 39,9%.

São números expressivos a revelarem desigualdades que incidem sobre a vida dos
sujeitos. Os dados que tomo como referência para analisar as assimetrias educacionais entre a
população negra e a população branca são vetores, cuja direção indica a permanência de um
sistema educacional excludente, que responde e corresponde positivamente à estrutura social
à qual pertence.

Estar sobre-representada no quadro de analfabetos, de analfabetos funcionais,
estudantes que retomam os estudos fora da idade escolar, representa o não-lugar que a
população negra vem ocupando neste país, desde que as (os) primeiras (os) ancestrais foram
obrigadas (os) a fazerem a travessia do Atlântico Sul, mas é dessa travessia, também, que data
a luta para a definição e ocupação de um lugar de cidadania, o de ser alfabetizada (o) numa
sociedade letrada.

Quando numa sociedade os espaços e lugares conferem prestígio ou mérito,
possibilitam uma existência amparada pelo direito e as (os) negras (os) são empurradas (os)
para as margens, pode-se refletir sobre sua presença sub-representada nos níveis mais
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elevados de ensino. Mesmo nesse estado crônico de desigualdades raciais, é imprescindível
enfocar que há um movimento permanente de contraposição.

3.2 MULHERES NEGRAS E O ACESSO À EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA:
CONSTRUINDO UM LUGAR

A escolarização das mulheres negras tem o seu percurso assentado no trajeto da
escolarização da população negra brasileira. Faz-se mister, todavia, abordá-la entre os
elementos coletivos que dispõem sobre raça e as suas particularidades, associando-as a outros
vetores de exclusão e inclusão. Essa abordadagem impõe uma ressignificação, uma escrita no
plural, pois as mulheres negras interseccionam-se pela raça e pelo gênero; contudo, é preciso
destacar que outros elementos se dispõem sobre a sua trajetória. É preciso notificar que esse
processo de escolarização vincula-se ainda ao não-lugar, por elas ocupado. São mulheres, são
negras, mas o processo de escolarização não se deu na uniformidade das ações e das
conquistas.

Abordar a educação das mulheres nos remete a pensar/repensar sobre regras e
valores acolhidos, num conjunto de atitudes que vão demarcar as fronteiras do gênero. Educar
uma menina implica em regras distintas daquelas relativas à criação do menino, seja ela/ele
negra (o) ou não. São modos, percepções, verdades e preferências incorporadas pela
necessidade de pertencer, de praticar, de seguir as prescrições, atestando que faz parte, porque
os modos contêm elementos significados pelo grupo de referência. Mas numa relação mais
ampla, é possível dizer que esses modos estão contidos e apontam para uma relação de
subordinação. Indicam, ainda, que antes estiveram num conjunto mais amplo que o conjunto
unitário representado pelos sujeitos, quer sejam mulheres, quer sejam homens. São forjados
pelo e no processo educativo, através da compreensão da existência de educações e
multiplicidades de lugares onde estas se processam. São lugares que excluem, subalternizam
ou negam, em concomitância com lugares que reconhecem, incluem, ouvem, oportunizam.

Nesse lastro, então, cabe indagar: o processo de escolarização de mulheres negras
no Brasil apresenta que tipo de marca? Transversalizando por alguns intervalos e espaço
temporais da história brasileira, farei pausas para elucidar o tema em pauta.
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Ao excursionar sobre as histórias das mulheres negras no Brasil, problematizando
sobre os limites e as possibilidades engendradas no percurso de escolarização, imperativo se
faz situar, como nascente dessa discussão, o período colonial, pois é nesse espaço-tempo que
se registra a presença de mulheres negras africanas e brasileiras escravizadas.

O que se registra desse período é uma concepção de educação feminina,
sobremaneira direcionada ao desenvolvimento de habilidades requeridas para funções
classificadas como domésticas, pelo fato de a mulher compor o rol de atividades vinculadas
ao esmero da casa, devoção e obediência ao marido e dedicação às (aos) filhas (os). Essa era
uma educação majoritariamente voltada para a formação das mulheres bem localizadas nas
esferas de poder da colônia, as sinhazinhas, logo, sinhás. As mulheres negras escravas tinham,
no roteiro da sua educação, aspectos comuns, porém executados em lugares, espaço e posição
desiguais.

Há convergência na educação dessas mulheres, quanto ao desenvolvimento das
habilidades domésticas requeridas para o bom funcionamento de uma casa, só que as funções
são distinguidas pela relação de poder, construídas pela lógica de mando e obediência. As
sinhazinhas aprendiam o ofício da boa dona de casa, para ordenar; as escravas, o oficio da
serviçal, para garantir a boa execução da tarefa. São observadas também, particularidades
quanto ao lugar – espaço para a efetivação de tais atividades. As sinhás ordenavam e
acompanhavam a organização do lugar que lhe pertencia, às mulheres escravizadas cabia o
cuidado compulsório da casa de outrem.

O que se tem notícia é que, no período colonial, as mulheres (SCHUMAHER,
2007) negras, brancas e indígenas não eram incluídas no quadro dos sujeitos escolarizáveis,
exceto quando os jesuítas eram arrebatados pelo desejo cristão de proporcionar instrução
religiosa a algumas jovens indígenas cuidadosamente escolhidas. Outra possibilidade
experimentada por jovens oriundas de famílias abastadas era ter a sua instrução ou mesmo
vigilância confiadas a conventos localizados na corte.

Indícios de primeiras experiências de escolarização da população negra na
colônia, segundo Schumaher (2007, p.212), datam de aproximadamente 1720, quando
escravizadas, negras e mulatas passaram a ser admitidas em instituições antes só permitidas às
chamadas sinhazinhas, onde aprendiam boas maneiras, prendas domésticas e catecismo. O
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acesso de muitas delas a essas instituições era devido ao fato, em muitos dos casos, de serem
filhas de escravas com seus “senhores”. Destaca o autor, que o ingresso dessas mulheres
estava longe de representar “um ato benevolente dos escravocratas para os seus rebentos”, ao
contrário, estava atrelada a determinações superiores, a exemplo do ocorrido, em 1721,
quando D João VI exigiu do governador de Minas Gerais18 “que os ‘ilegítimos’, que não
paravam de nascer, começassem a aprender a contar, ler e escrever em português e latim”. O
acesso a educação dessas mulheres não se deu de forma tranquila, com aceitação consensual,
já que muitas autoridades à época se opuseram a tais medidas, inclusive o Governador de
Minas sob a legação de que “as crianças eram ‘filhas de negras’”.

Talvez esteja na exigência de D. João VI a origem explicativa para ideologias que
se disseminaram, no século XX, relacionando negritude e degenerescência e focalizando a
educação como lócus de cura para tão nocivo fato. Todavia, ao longo do Brasil Colonial e
Imperial, as iniciativas de escolarização das mulheres negras foram efetivadas, de forma
expressiva, em ações particulares de mães e/ou grupos, que poderiam ser identificados como
organizações não governamentais para a promoção da educação da população negra, com
destaque para a participação das mulheres negras à frente dessas organizações.
Nos acordes do século XX, com a República consolidada, algumas iniciativas19
despontavam, mas a ausência de política de inclusão da população negra permanecia.
Somente a segunda metade do século XX apresenta um quadro de muitas alterações políticas,
econômicas, tecnocientíficas e culturais. Os lastros históricos são fortemente impressos pela
política do Estado de Bem-estar, uma forte inspiração populista, aprovação de leis trabalhistas
– ações que caracterizam o quadro de uma política do pós-guerra, impulsionada pelo ideal
desenvolvimentista perseguido por autoridades – e investimento na construção de uma
identidade nacionalista.

São marcas contundentes do século XX: o estado de censura, de cassação de
direitos políticos e civis, no longo período de ditadura militar e as contestações civis; a
abertura política; intensificação das lutas do movimento negro; a volta dos exilados políticos;
os silêncios oficias sobre as pessoas brutalmente torturadas e mortas; o triunfo do projeto

18

À época o Governo de Minas Gerais estava sob a responsabilidade de dom Lourenço de Almeida.
(SCHUMAHER, 2007)
19
Asilo Sagrada Família, 1903, São Paulo; Curso Popular Antonieta de Barros, 1922, Florianópolis.
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neoliberal com a participação mínima do Estado em políticas sociais; aumento das taxas de
desemprego; ampliação das desigualdades sociais. E, todo esse cenário está transversalizado
pelas discriminações e desigualdades sócio-raciais, submersas na ideologia da democracia
racial, na apologia de que o Brasil é um “país tropical, abençoado por Deus e bonito por
natureza” (BEM JOR, S/D), sem conflitos, um verdadeiro paraíso. Entretanto, a máscara caiu
e o mundo viu que o paraíso racial encontrava-se no plano onírico ou romanceado em belas
páginas da nossa literatura.

De acordo com Guimarães (2003), a participação do Brasil na Conferência
Mundial Contra a Discriminação Racial realizada em Durban, em 2001, foi importante para a
queda do mito da Democracia Racial e abertura de novas perspectivas para a superação das
desigualdades raciais, uma vez que a chancelaria brasileira viu-se obrigada a abandonar a
doutrina da democracia racial. É importante ressaltar que, após a Conferência de Durban,
alterações foram efetivadas no campo da administração pública, quando adotaram cotas – em
empregos – para negros, sendo que, no setor educacional, as ações se restringiram apenas à
criação de comissões, à época. Mas, das múltiplas lutas, em 2003, registra-se como conquista
a aprovação da Lei nº. 10.639, de 09 de janeiro, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº. 9.394/96 que deliberou pela obrigatoriedade da inclusão da História e
Cultura Africana e Afro-brasileira no currículo oficial.

Nesse quadro de múltiplas configurações político-ideólogicas, estão as
desigualdades raciais, de gênero e de classe, ainda preservadas, embora sejam percebidas
algumas mudanças no quadro educacional da população negra.

A pequena elevação do índice de escolarização das mulheres negras não
contribuiu para a superação das desigualdades, ao contrário. Dados do PNUD (2005) apontam
para o aumento da desigualdade entre negros e brancos, sobretudo entre as mulheres negras.
Essas desigualdades ficam mais evidentes quando se analisa a variável tempo de estudo, que
revela aspectos sobre acesso e permanência nas instituições de ensino. Considerando o tempo
de estudo, igual ou superior a 15 anos, indicativo de acesso a níveis de escolaridade mais
elevados, compatíveis com educação de nível superior, a situação mais desfavorável é vivida
pelas mulheres negras. Aquelas que podem alcançar índices mais elevados de escolarização
têm nas atividades de educação/docência uma presença mais intensa.
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Apesar de tantos limites, as mulheres negras têm cruzado as fronteiras e
enfrentado desigualdades porque são mulheres, são negras, são pobres, têm baixa escolaridade
e imagem estereotipada. Diante do exposto,
[...] em que pese as condições adversas em que se insere, ainda hoje, a mulher negra
na realidade brasileira, não é possível deixar de perceber que alguma mudança vem
se operando na sua situação social [...] Ela vem ganhando visibilidade, começando a
se situar, mesmo que de forma discreta, em espaços que não estavam disponíveis
para as mulheres do seu grupo social em gerações anteriores.[...] Não se pode,
tampouco, deixar de considerar que o movimento de organização dos negros e das
mulheres não exerçam alguma influência no sentido da constituição de uma nova
subjetividade da mulher negra, e que espaços como o mercado de trabalho e o
sistema educacional, possam se constituir como arenas importantes, nesse processo
(QUEIROZ, 2004, p. 187).

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 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.
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3.3 LUIZA: OS PRIMEIROS PASSOS NA ESCOLA

Escola, era tudo para ela!
Flor do Campo20

Aos oito (08) anos, em 1959, Luiza, pelas irmãs chamada de Zinha, vive a
aventura de experimentar pela primeira vez o chão de uma escola, que se tornaria o lugar para
a reinvenção de si, no percurso dos caminhos difíceis para chegar à escola e, mais difíceis
ainda, para se tornar professora. Chegar à escola para Luiza significou fazer muitas travessias,
para não apenas ingressar, mas permanecer. Estudar se constituía num direito, cuja gratuidade
era definida na Constituição Federal de 1946, em vigor quando do seu ingresso na escola.

Entretanto, a lei era omissa quanto aos obstáculos que deveriam ser transpostos e
que cabia a cada pessoa prover os meios e garantir a resistência necessária para alcançá-la e
permanecer estudando. À população incluída, certamente, esforços não eram exigidos.
Quanto à Luiza e suas/seus irmãs (aos), era preciso acordar muito cedo, andar algumas léguas,
enfrentar chuva, lama, sol e poeira. Estava ela incluída no conjunto da população brasileira
negra, pobre e rural, dificuldade triplicada, se não fosse mulher. Acrescia aí mais um
obstáculo, o de gênero, compondo um quadro de desvantagem social que se amplificava, pela
coexistência de variados fatores desencadeadores de assimetrias. E ser mulher negra e pobre
estava relacionado à degenerescência, concepção que norteava a ideologia racista. Assim, o
caminho para chegar à escola estava bifurcado.

Caminhos difíceis pelo trajeto:
Onde estudava ficava muito longe de onde morava [...] Saía bem cedinho, era pela
manhã. Não gostava quando chovia, pois as ruas não tinham calçamento. Era uma
lama! Enfrentei até terminar o primário, o ginásio foi difícil porque era à noite.
(Luiza, Imagem II- A escrita de si)

20

Pseudônimo de uma colaboradora

92

O excerto da narrativa de Luiza expõe sobre o reconhecimento das dificuldades
que teve para estudar e a importância da escolarização, quando enfatiza a sua atitude de
enfrentamento das dificuldades até concluir o primário e o ginásio (Ensino Fundamental
atualmente).

O quê? !!!!!! Ah, não! [...] A gente passava no meio de gado, passava no curral...
para poder chegar até essa escola. [...] Andava e muito pelo meio dos pastos
(Açucena).

Açucena ratifica o percurso permeado por dificuldades enfrentadas para estudar.
Enfrentar toda sorte de obstáculos para frequentar a escola oferece pistas de que o estudo
estava investido de valor. Tinha sentido e significado para elas/ eles. Mas, qual valor? Como
fora construído? Qual o seu sentido e o que significava?

Caminhos difíceis pelas condições de vida:
Ah!... O que lembro é interessante [...] A luta também, o sacrifício, muito sacrifício
pra ela estudar. Às vezes não tinha nenhum calçado pra ir pra escola. Ela disse que
ia, chegava no meio do caminho, quebrava. Ela fala da história de vida escolar dela
(Flor do Campo).

Flor do Campo, sobrinha de Luiza, discorre, no excerto, sobre as dificuldades que
ouvira sua tia contar para frequentar a escola.

As dificuldades não estavam apenas na

distância entre a casa e a escola, mas nas condições de vida, caracterizando uma situação de
pobreza. Assim, triangulando as informações trazidas no registro de escolarização de Luiza,
no conteúdo dos excertos de Açucena e Flor do Campo, respectivamente, existe a
possibilidade de compreender que os anos iniciais dessa escolarização requereram muitos
esforços, não denotando a construção de uma relação ou imagem negativizada da escola,
sobretudo porque no registro, Imagem II- A escrita de si, Luiza discorre sobre as dificuldades,
expressando: “mas gostava de ir”. Então, é pertinente refletir: o fato de gostar de ir à escola
indica que Luiza gostava da escola? Na perspectiva de buscar pistas, construir possibilidades
para responder tal indagação, utilizo como fonte os registros das narrativas sobre a
escolarização, concepção e significado de educação escritas por Luiza e as entrevistas
realizadas com familiares.
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Imagem III- Rememorando as primeiras letras

Fonte: Acervo da família de Luiza

No registro que nomeei Rememorando as primeiras letras, Luiza narra a sua
trajetória de escolarização sob o titulo Minha alfabetização. Nessa narrativa, sublinha o perfil
da sua primeira professora, Dona Malvina, destacando-o por colchetes. O que essa marca
representa? Grifar o nome da professora estaria associado a que tipo de lembrança? Que
implicação isso teria na sua trajetória de vida? E na sua trajetória escolar? Luiza fala do “jeito
especial” da professora que amedrontava, que revela uma postura que pode ser interpretada
como autoritária. Assim ela expõe sobre a relação professora-aluna (o) como uma relação de
poder e punição, elementos muito presentes na concepção tradicional, em que a professora é a
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autoridade e exige da (o) aluna (o) atitude de obediência, investida de passividade. Outro
aspecto em destaque é a descrição do método de ensino utilizado e que está associado a uma
concepção de aprendizagem mecânica, considerada, na perspectiva freireana, uma prática de
educação bancária21.

Luiza revela que o método utilizado pela professora dificultou a sua
aprendizagem, embora tenha considerado que teve “proveito”. Essa foi uma experiência
marcada pelo medo em duas direções: uma, do jeito especial da professora e a outra, de não
poder estudar, ao explicitar que “Até passar esta fase era muito temeroso, pois só havia esta
escola próxima a minha casa”. Então, pelo significado que a escola constituía para a sua vida,
optou por esperar passar a fase da Malvina a abdicar dos estudos.

Essa trajetória escolar foi marcada por professoras cuja prática caracterizava-se
pelo autoritarismo anunciado e por ter encontrado em outras escolas outras Malvinas e o
ensino estruturado pela memorização, pela cópia e pela punição.

Destaco, na análise desse registro, que não há referências sobre experiências de
discriminação racial vividas no cotidiano escolar, bem como sobre o seu pertencimento
étnico-racial, uma vez que:
A escola é responsável pelo processo de socialização infantil no qual se estabelecem
relações com crianças de diferentes núcleos familiares. Esse contato diversificado
poderá fazer da escola o primeiro espaço de vivência das tensões raciais
(MENEZES, 2002, p. 1).

A escola, como instituição referenciada numa sociedade burguesa e estruturada
por desigualdades de raça, gênero, classe, sexo, apresenta no interior de suas relações, práticas
e posturas que reproduzem verdades materializadas em formas de exclusão. Nesse sentido
forjam sujeitos para garantir a manutenção de práticas e discursos etnocêntricos e
hegemônicos. Desse modo, a escola é espaço de fomentação do discurso e de práticas
hegemônicas que discriminam.

21

Nessa concepção a professora assume o papel ativo, é o centro do processo onde o ensino ganha importância
central, enquanto a aluna (o) é limitado a uma atitude passiva, ao tornar-se um receptáculo de conhecimentos
destituídos de significado para os sujeitos envolvidos no processo.
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Observa-se, também, que há um não-dito no tocante à existência de amigas (os),
colegas, pessoas com as quais estabeleceu relações de amizade, porque a escola é um espaço
propício à socialização dos sujeitos que a ela estão vinculados.
A experiência escolar amplia e intensifica a socialização da criança. O contato com
outras crianças de mesma idade, com outros adultos não pertencentes ao grupo
familiar, com outros objetivos de conhecimento, além daqueles vividos pelo grupo
familiar vai possibilitar outros modos de leitura do mundo (CAVALLEIRO, 2003, p.
17).

Menezes (2002) e Cavalleiro (2003) chamam a atenção para a importância da
escola como espaço de socialização, que possibilita vivência de experiências de diferente
natureza, oportunizando a ampliação da concepção de mundo, ao tempo em que se constitui
em território de conflitos e contestações. A escola ainda é um lugar de discurso hegemônico,
da monocultura, da valorização de modelos de beleza, da identificação e classificação de
pessoas com base na hierarquização das raças, por exemplo.

Não ter feito referências a amigas (os) e colegas pode ser um indicativo de que as
relações vividas representaram algum tipo de tensão? É pertinente pensar que existe relação
entre o silêncio sobre vivência de experiências de discriminação racial e o silêncio sobre as
(os) colegas? Se é possível pensar que o silêncio significa não ter havido nenhuma
experiência dessa natureza e que a ausência das (os) colegas foi esquecimento, então, o que
este significa?

É igualmente possível fazer ilações de que o silêncio pode revelar

discriminações sofridas e relações raciais tensas desencadeadoras de sofrimentos e que por
isso devem e precisam ser esquecidas?

Portanto, entre o invisível e o revelado, o dito, o não- dito e os silêncios, as
narrativas constantes dos registros revelam a escrita de si. As experiências vividas por Luiza,
nos primeiros anos de estudo, pelas dificuldades que tiveram que ser transpostas, não foram
suficientemente fortes para dissuadi-la de continuar estudando. Então, retomo a questão sobre
a existência de um valor positivo atribuído à educação, confirmado pela continuidade da
caminhada de Luiza, mesmo que feita sobre pedregulhos, travessias de currais e espinhos. O
que se faz mister, ainda, é percorrer outros espaços, na perspectiva de ampliar a compreensão
sobre a questão. Para tanto, adentro mais uma vez pelas memórias e lembranças que me foram
narradas.

96

3.3.1 O Valor da Educação para a Família

Estudar era uma atividade incluída no rol dos compromissos e afazeres das (os)
filhas (os) de Ana e Reginaldo. Dividiam o tempo da infância entre o trabalho na roça e as
aventuras para chegar à escola. Para essa família negra de origem rural, cujas (os) filhas (os)
não possuíam registro de nascimento, frequentar a escola tinha a sua importância.
Tinha de Pai! Pai tinha! (enfática) [...] Falava assim, que era pra a gente estudar de
manhã até meio dia, de meio dia pra tarde, ir pra roça (Açucena).
Botou na escola, botou tudo na escola. Quem não aprendeu, foi porque não quis. E
uma coisa bonita que ele fez comigo, que eu agradeço muito, foi ter me colocado na
escola, apesar de que eu não me formei, mas não foi ele, eu não culpo ele, foi eu
mesmo que... Às vezes uma dificuldade quando a gente morava lá (refere-se a
Mundo Novo). Depois chegou aqui (refere-se à Feira de Santana), também alguma
dificuldade (Magnólia).

Açucena e Magnólia ratificam a importância do estudo para a família e têm em
seu Reginaldo, o maior incentivador. Definia o tempo do trabalho e o tempo do estudo.
Açucena fala enfaticamente que as (os) filhas (os) tinham o incentivo do pai para frequentar a
escola. Assim, o valor positivo sobre a educação escolar por Luiza desenvolvido, tem a sua
origem na família.

Então, como compreender que seu Reginaldo, nascido em 1913, homem nãoalfabetizado, residente na zona rural com difícil acesso às informações, bens e serviços
(usufruídos por homens da sua época nascidos em famílias economicamente favorecidas e em
lugares aonde as informações chegavam com maior rapidez) atribuísse à educação tão elevada
importância? Como entender a postura dele? Pai de sete meninas e dois meninos, que viveu os
períodos iniciais de sua formação num tempo histórico marcado pela concepção de que à
mulher estava reservado, naturalmente, o espaço privado e que, a apropriação da leitura e da
escrita pela mulher representaria uma ameaça à honra da família. Aqui recorro à minha
memória e trago à lembrança as histórias que ouvi desde a infância e até bem pouco tempo da
minha avó, quando ainda podia ouvi-la contando os “causos”, falando que na sua época
mulher não podia estudar porque os pais tinham medo que escrevessem cartas para namorado,
e isso as desvirtuariam e ficariam mal-faladas.
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Nesse cenário das histórias comuns, que revelam as regras de conduta, os modos
dos sujeitos, os lugares permitidos para homens e mulheres, as atitudes consentidas e as
práticas censuradas, onde as relações de gênero estavam majoritariamente construídas à luz
das desigualdades e hierarquização de direitos e poderes, amparadas na superioridade
masculina, ideologia de um sistema exacerbadamente patriarcal. Com as marcas desse
contexto, o que levara Reginaldo a não se enquadrar nesse perfil de homem? Por que, ao invés
de proibir as filhas de frequentarem a escola, ele as incentivava? Magnólia e Açucena,
respectivamente explicitam:

[...] porque meu pai, ele não queria que ninguém fosse trabalhar de empregada
doméstica [...] Porque ele trabalhou. Ele foi doméstico a vida inteira. E ele disse que
sofreu muito. Era muita humilhação, tratado como, não era tratado como gente. Ele
falava assim: tratado como bicho. Então, ele não queria que a gente fosse trabalhar,
não é? Queria que a gente estudasse (Rosa).
Pra poder... se formar algum dia, né? Assim, uma da gente tinha que se formar. Ele
queria ver formada, né. Luiza ele viu, mas os outros não (Açucena).

O estudo emerge como valor para Reginaldo, uma vez que creditava à
escolarização a possibilidade e também condição para sair do lugar de humilhação e
sofrimento a que estão submetidas as pessoas que trabalham no serviço doméstico. Nessa
perspectiva, o trabalho doméstico seria um não-lugar, expresso pelo tratamento dispensado
àquelas (es)

que o executam. Portanto, incentivar as filhas a estudar representava a

possibilidade de deslocamento do lugar de herdeiras dessa profissão, das estereotipias a ela
vinculadas e melhoria das condições de vida. O trabalho doméstico está associado ao trabalho
escravo e essa representação é percebida, quando se enfatiza que a pessoa empregada para
exercer atividade doméstica recebe “tratamento de bicho”, pois a sua humanidade é negada.

Assim, a educação é, para as camadas populares, compostas em sua maioria de
negras (os), uma estratégia de inclusão social, de reconhecimento da sua humanidade e de
desvencilhar-se de um passado escravo e das condições abjetas a que estão submetidas, pelas
vivências das desigualdades sócio-raciais. Então, “a escola servirá como canal por excelência
utilizado nessa empreitada de promoção social” (NOGUEIRA, 1991, p.97).

O valor atribuído à escolarização pela família, sob a influência de Reginaldo, está
fortemente demonstrado nos registros de Luiza e das pessoas entrevistadas, concebidas como
colaboradoras no processo de escrita da sua história de vida. No registro Imagem VI:
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Educação: caminho que transforma, Luiza explicita a sua concepção de educação, a partir de
alguns pressupostos.

Imagem IV: Educação: o caminho que transforma

Fonte: Acervo da família de Luiza Carmo de Jesus
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A fonte em análise apresenta uma concepção construída por Luiza que enfatiza a
relevância da educação para a formação de cidadãs/ cidadãos. Tem, portanto, papel
significativo na formação da consciência e do posicionamento crítico do sujeito na sociedade,
resultando em transformação, progresso e melhoria das condições de vida. A educação
também é definida como caminho para a transformação e porta para o sucesso.

Com base nessa concepção, a educação emancipa, desloca o sujeito de lugar,
promove o seu sucesso, o que expressa o entendimento de que o estudo confere ao sujeito
ascensão social. Por isso, foi a educação o caminho que Luiza definiu para a escrita de si a
contrapelo dos determinismos e exclusões vividas.

3.4 DE MUNDO NOVO A FEIRA DE SANTANA: A REINVENÇÃO DE SI

Após o falecimento de Ana, a família passou por um processo de acirramento das
suas dificuldades, sobretudo depois que Reginaldo constituiu outra família e se mudou para a
cidade de Feira de Santana, lugar escolhido pela oportunidade de trabalho. Deixou as (os)
filhas (os) em Mundo Novo, inclusive com uma recém-nascida.

Em outubro de 1962, de acordo ao que dissera Magnólia, uma das irmãs de Luiza,
chegaram a Feira de Santana. As (os) filhas (os) foram abrigadas (os) numa casa alugada por
Reginaldo, na mesma rua onde ele fixara residência com a segunda esposa.

A vida em Feira de Santana não lhes apresentou facilidades porque a
sobrevivência da família continuou sob a responsabilidade das irmãs mais velhas, que
trabalhavam lavando roupa, como faziam em Mundo Novo. Pressionadas pelas dificuldades,
foram buscar outras possibilidades e o trabalho doméstico foi o caminho que encontraram. As
(os) irmãs (os) que até então se mantiveram juntas, foram obrigadas (os) pelas contingências a
se espalhar, ou seja, a família se “esparramou” como dissera Açucena. Então, o falecimento
de Ana Barbosa do Carmo e a mudança de Reginaldo de Jesus impuseram às (aos) filhas (os)
o deslocamento de lugar, de Mundo Novo a Feira de Santana, interpretado como a segunda
diáspora vivida por Luiza e suas/seus irmãs (os). A primeira pelo espalhamento dos ancestrais
africanos via Atlântico Sul para Américas pelo imperativo da escravidão; a segunda,
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registrada pela travessia Mundo Novo/Feira de Santana. Desse modo, Luiza reinventa-se na
diáspora, entre o esquecimento de Mundo Novo, as lembranças da professora Malvina, com
seu jeito especial, e sua prática docente, a assunção de Feira de Santana como lugar de
naturalidade, Assim, Luiza inventa o lugar para reinventar a vida.

Imagem V: Luiza

Fonte: Acervo da família da professora Luiza Carmo de Jesus
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CAPÍTULO 4
4. CRISÁLIDA BEIJA-FLOR: A MULHER NEGRA PROFESSORA E A

ESCRITA DE SI A CONTRAPELO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Importa sublinhar que, mesmo com as dificuldades que tangenciam o acesso aos
níveis de ensino considerados mais elevados, a limitação de permanência e do tempo de
estudo, (o acesso às instituições que são referências sociais pelo nível da qualidade da sua
produção e pela formação das (os) profissionais, pela infra-estrutura e diversificação de
material didático-pedagógico com assegurada qualidade), a população negra continua
concebendo a educação como estratégia de mobilidade social.

A escolarização ainda está associada à possibilidade de inserção no mercado de
trabalho formal, posto que para muitas famílias negras, através da educação as condições
materiais de vida e o tratamento recebido por estas podem ser alteradas, a exemplo do que
acreditava Reginaldo de Jesus, pai de Luiza.

Além de instrumento de ascensão social, é a educação também concebida como
caminho para fugir dos estereótipos e estigmas que incidem sobre negras (os) em função das
representações negativas. Estudar representa a possibilidade de sair da cozinha, da estiva, do
trabalho ambulante, do desemprego, da miséria; consolida-se a ideia de que a formação
escolar tanto pode garantir “melhores” ocupações e salários quanto ressignificar a imagem,
através da apropriação dos saberes e conhecimentos legitimados na sociedade.
A positividade da escolarização se assenta para as famílias populares em
pressupostos diversos. No plano mais geral da socialização e da integração social
das novas gerações, a escola aparece como elemento responsável e o meio de acesso
por excelência aos saberes mínimos imprescindíveis aos novos modos de vida social
e política (NOGUEIRA, 1991, p.p 90-91).

Nesse sentido, há uma forte concepção de que escolarização possibilita o acesso
aos bens culturais e materiais, necessários para arrefecer as condições de exclusão a que estão
submetidas as famílias negras, pela combinação de inúmeros fatores geradores de assimetrias
sociais ao pertencimento racial.
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A compreensão de que “a educação é o caminho para a transformação, é uma
porta aberta para o sucesso, por meio dela as pessoas podem exercer a sua cidadania [...]
buscam sempre melhores rumos para as suas vidas” (Luiza), de que confere ao sujeito o status
de cidadão, de que consigna a possibilidade de participação na sociedade e viver com
dignidade, conduziu a professora Luiza, mesmo com as dificuldades vividas, a fazer da
educação a sua “estranha mania de ter fé na vida” e continuar investindo na sua formação
docente.

4.1 MULHER NEGRA PROFESSORA: DA COZINHA PARA A SALA...

A educação, pela concepção explicitada, tem importância substantiva para a
população negra porque representa o deslocamento do não-lugar para espaços de direito que
consolidam o lugar e a inclusão. Além do que, para as mulheres negras, desponta como um
forte mecanismo de redefinição e ampliação do seu direito de ocupar lugares outros,
enfrentando um arsenal de desigualdades de gênero, raça, escolaridade, emprego, renda,
moradia, etc. Estudar representa para as mulheres negras, ir além da ocupação do espaço
público dos tanques de roupa e das ruas onde mercadejavam, ter uma profissão socialmente
reconhecida.

Pelos limites a elas impostos, mesmo com a redefinição da sua presença no espaço
público, foram erigidas profissões consideradas propícias às mulheres. O lugar e a profissão
permitida faziam parte, então, de critérios inscritos nas leis simbólicas que definiam as
relações na sociedade de base patriarcal.

Desse modo, ser professora não representava riscos de insubordinação das
mulheres porque se constituía de características muito próximas do ser mãe, da atividade do
lar. Significativo se faz sublinhar que a este perfil estavam associadas as mulheres brancas,
logo competentes para o exercício de tal profissão.

Ser professora não era um direito generalizado entre as mulheres; à princípio, a
docência

era

prerrogativa

exclusivamente masculina. Segundo Schumaher (2003), a

primeira Escola Normal do Brasil, fundada em Niterói, no Rio de Janeiro, no ano de 1835,
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não incluía, nos seus autos, a presença de mulheres. Só por volta de 1870 e 1880, elas
passaram a ser admitidas, mas pouquíssimas tornaram-se professoras, pois dificuldades
conjunturais e ideológico-raciais impunham acesso extremamente restrito a essa modalidade
de ensino. Registra-se exercício de professoras negras, por exemplo, em 1847, no Maranhão,
e 1872, em Porto Alegre (SCHUMAHER, 2007).

No transcurso da história, as restrições ao acesso das mulheres negras às
instituições de ensino se mantiveram regulares seguindo a equação da subtração de direitos. A
manutenção da baixa escolaridade fazia das mulheres negras uma presença sub-representada
no magistério.

Discutindo sobre a política social e racial no Brasil, a partir do recorte temporal de
1917-1945, e situando as ações e pressupostos subjacentes à política educacional adotada
pelos reformadores, Dávila (2006, p. 148) chama a atenção para duas questões substantivas:
trabalho feminino e profissionalização e critérios para tornar-se professora, problematizando:
No caso da profissionalização do ensino, a política envolvia valores combinados de
raça, classe e gênero. O quadro imaginado de professores – com efeito, o moderno
quadro de professores que os reformadores educacionais criaram – era branco,
feminino e de classe média.

No excerto em destaque, Dávila enfatiza que a consolidação do magistério, como
profissão, amparada na política de profissionalização do ensino, construiu um perfil de ensino,
a partir do sujeito nele implicado, subordinado ao pertencimento racial e lugar ocupado na
estrutura de classe. É salutar observar que o feminino, nesse contexto, representa e apresenta
uma perspectiva universalista, motivo por que faço referência ao sujeito no singular. Porque
não bastava apenas ser mulher para se tornar professora, era preciso conjugar outros
imperativos aspectos: raça e classe.

O magistério passa a se configurar com um recorte de gênero acentuado pela
presença da mulher branca de classe média. Paulatinamente, vai-se observando a composição
de um quadro de inversão de perfil profissional no que tange a essa questão, já que, nos seus
primórdios, num tempo significativo entre Colônia, Império e acordes da República, a
profissão docente era um ofício marcadamente destinado aos homens.
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Como consequência, entre várias, da profissionalização do ensino, há um aumento
significativo da presença da mulher no magistério. Deste modo a presença feminina
corresponde à maioria do quadro docente no século XX (DAVILA, 2006).

O magistério como profissão reconfigurada pela presença hegemônica das
mulheres, define um fenômeno que passa a ser visto como a feminização do magistério. Essa
alteração do perfil docente implicou em mudanças no significado social do trabalho docente e
das suas profissionais.

Ao tempo em que se efetiva a redução de percentuais de homens no exercício do
magistério e ampliação da presença das mulheres negras na docência, deduzimos estar em
processo de conformação um quadro de desprestígio social da profissão, a proletarização do
magistério e a precarização do trabalho docente.

A partir desse cenário algumas problematizações são pertinentes: A proletarização
do magistério e precarização do trabalho docente, resultantes de um desprestígio social
crescente, aconteceu pela feminização do magistério apenas? Existe relação entre o aumento
de professoras negras no exercício do magistério, a precarização, a proletarização e o
desprestígio deste? Em qual modalidade e/ou nível de atuação docente se agudiza a crise do
magistério e em que proporção se dá a presença de mulheres negras professoras?
A discriminação racial e de gênero se projetam no interior do magistério, o qual é
hierarquizado, apresentando lugares menos privilegiados que são ocupados pelas
mulheres em sua maioria e com um subgrupo destas, um elevado percentual de
professoras negras (OLIVEIRA, 2006, p. 147).

Com base no argumento de Oliveira, é possível fazer algumas ilações: a
desvalorização do magistério está associada à sua inferiorização como profissão, e por
apresentar combinações de múltiplos eixos de subordinação: raça, gênero e classe. Nos níveis
de ensino em que há maior presença de professoras negras atuando, o nível de desvalorização
é maior. Por exemplo, na Educação Infantil, ainda fortemente associada ao cuidar e por isso,
muitas vezes, a professora é associada à babá, e no Ensino Fundamental de 1ª à 4ª Séries. Nos
níveis de ensino que concentram indícios de prestígio social e melhores salários, a presença
das mulheres negras é minúscula. A docência no ensino superior é um exemplo.
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Sem dúvida que as questões levantadas exigem reflexões de maior densidade;
porém, intencionei fazer uma entrada na problemática, pensando mais nas possibilidades de
compreensão desse evento e do seu desdobramento em outros eixos de pesquisa e menos de
apresentar afirmações absolutas.

Mesmo com os problemas que acompanham a profissão docente, o magistério
representou e ainda o é, uma conquista para mulheres negras. Esse é um ato de transgressão
da ordem, ao protagonizarem o deslocamento do lugar há séculos determinado: a cozinha e o
que esta representa.

Ao se tornarem professoras, “saíram do lugar”, isto é, do lugar predestinado por um
pensamento racista e pelas condições sócio-econômicas da maioria da população
negra brasileira – o lugar da doméstica, da lavadeira, da passadeira, daquela que
realiza serviços gerais – para ocuparem uma posição que, por mais questionada que
seja, ainda é vista como possuidora de status social e está relacionada a um
importante instrumento: o saber formal(GOMES,1995,p.28-29).

Deslocar-se do lugar da subalternidade, da discriminação, motivada pelo
pertencimento racial, e percorrer o caminho da cozinha até a sala de aula, de aluna à
professora, implica em ter de enfrentar, no percurso, conflitos, ambiguidades, tensões, medos,
silêncios, ditos e não-ditos sobre racismo, preconceito e discriminação racial e viver, para
muitas, as contradições e oscilações entre a Crisálida – internalização de estigmas e
estereotipias – e o Beija-flor, a insubordinação e a transgressão dos determinismos
sedimentados em argumentos de cunho racista.

Entretanto, faz-se imprescindível enfatizar que o deslocamento de lugares
estigmatizados, “lugar” aqui entendido na amplitude do conceito que transcende os aspectos
geográficos e embora representem outras conquistas históricas, ancora-se na superação do
racismo como ideologia reguladora das relações entre os sujeitos.

Os deslocamentos dos lugares e os determinismos impostos pelo racismo não
devem aquietar o combate porque alguns conseguiram encontrar a saída do “labirinto” e
transitando pelos lugares têm acesso a bens e serviços. Nessa perspectiva, ultrapassar tais
determinismos requer um olhar sobre o que é regra e não sobre as nuances e heroísmos que
coroam as exceções.
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Outro aspecto de necessário destaque são as desigualdades amplificadas entre
negras (os) e brancas (os) que não se explicam simplesmente pela caracterização do lugar que
ocupam e de onde se distanciam, mas há questões anteriores: Por que os lugares são desiguais
e qual é a base sobre a qual se sustentam esses desníveis? Por que mulheres e homens negras
(os) que transgrediram a ordem e o determinismo do lugar, saíram da cozinha, da estiva, da
linha tênue entre a miséria e a pobreza, ainda assim, continuam em situação de desvantagem,
vivendo cotidianamente os dissabores das experiências de discriminação?

A mudança de localização para esferas mais elevadas na pirâmide econômica e/ou
escolar, não mudou o tratamento e o olhar da sociedade sobre si. Estão em outros lugares, mas
continuam pertencendo a um quadro de representação estigmatizada e estereotipada pela sua
origem racial. Ser professora, médica, jurista, empresária, significa ser adjetivada: professora
negra, médica negra, empresária negra, jurista negra, presidente negra e, aos adjetivos,
somam-se modos outros de exclusão. Por isso, explicar as desigualdades sociais como
originárias das assimetrias de classe, não responde à questão, não é a única ponta do iceberg,
porque há outras, em que raça e gênero são pontas bastante agudas.

Em tempo, abordar as assimetrias utilizando o termo racismo faz-se mister
sublinhara as bases sobre as quais o significado deste foi definido. Então, o racismo é uma
derivação do conceito de raça, na perspectiva biológica, por isso para racismo, o conceito
funda-se na ideologia que postula pela existência de raças inferiores e superiores; no que
tange ao conceito de raça na perspectiva das reflexões que faço, compreendo-o como conceito
político, ressignificado na e pela luta de combate ao racismo.

4.2 ENTRE A COZINHA E A SALA: A COSTURA, O CAMINHO, O LUGAR

Pelas experiências de humilhação e maus tratos vividas por Reginaldo de Jesus,
pai de Luiza; pelas dificuldades enfrentadas pelas irmãs que se ocupavam de lavagem de
roupa e trabalho doméstico e, pela desvalorização deste, ser empregada doméstica foi o lugar
que Luiza não quis ocupar. Mas, não foi possível ausentar-se do trabalho doméstico como
fonte de sobrevivência. Quando as necessidades básicas se tornaram mais difíceis de serem
satisfeitas e as privações eram uma presença insistente e humilhante para ela e irmãs (os), foi
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inevitável o trabalho doméstico. O que pelos arranjos sociais parecia natural era uma segunda
pele para a mulher negra.
Ela já trabalhou de casa de família, já trabalhou de costureira, para depois ingressar
como professora (Flor do Campo).
Não queria! Ela Não queria... Ela não queria. Ela, ainda chegou trabalhar numa casa
(Rosa).

Mas estudar foi o caminho escolhido para trilhar os sonhos e encaminhar a vida.
Ser empregada doméstica era para ela, estar doméstica pelo caráter de transitoriedade; ser
costureira, um caminho abrindo-lhe possibilidades para dar continuidade aos estudos. Assim,
as dificuldades enfrentadas em Mundo Novo continuaram em Feira de Santana. Tanto era
preciso trabalhar para sobreviver, como se fazia imprescindível estudar. Então, o dia era
dedicado ao trabalho de costureira, inicialmente como ajudante, depois, se profissionalizou e à
noite estudava. Esse foi um período difícil, como se pode observar pela ênfase e recorrência
desta observação nos registros de Luiza e nas falas das irmãs, mas também é recorrente o
destaque para o sonho de ser professora, de fazer universidade, que a fez continuar a
caminhada marcada pela luta.

Luiza (baixa o tom de voz) estudou em colégio longe, mas mesmo assim, ela não
desistiu, porque o desejo desde o início era se formar pra professora, e se formou.
Mas ela também queria cursar a universidade, mas por causa da dificuldade que era
pago na época, ela falava muito, mas não teve essa oportunidade, mas depois de uns
vinte e cinco anos, uns vinte e cinco anos..., foi que ela resolveu, já estava com uma
condiçãozinha melhor, aí ela se matriculou na faculdade e quando estava no final do
semestre, aí ela faleceu. Mas ela morreu feliz, porque ela chegou vê ainda é...;
alguns... Ela chegou a vê... O sonho dela não foi realizado, mas ela morreu satisfeita,
feliz, porque ela viu o inicio da luta dela (Magnólia).

No excerto, Magnólia enfatiza a determinação de Luiza de estudar, o
enfrentamento das tensões que surgiram no caminho, e os primeiros passos em direção ao
lugar que pretendia chegar: a universidade. O caminho percorrido entre o primário, o ginásio
e o magistério foi permeado por intermitências que aparecem registradas nos documentos
escolares e na fala de Magnólia. Do Primário (nomenclatura da época) ao 1º ano do 2º grau
registra-se um período de, aproximadamente, 16 anos, mas, pela legislação, para a conclusão
do Ensino Fundamental normalmente, seriam necessários 09 anos. Assim, a escolarização de
Luiza coaduna-se com as peculiaridades que marcam a trajetória escolar da população negra.
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Em linhas gerais, a escolarização de Luiza, a partir do seu pertencimento racial,
apresenta algumas características da escolarização deste grupo: o ingresso no sistema escolar
ocorre tardiamente para muitos, principalmente para aqueles residentes na zona rural;
interrupção dos estudos, em grande parte motivada pelas condições de vida; onde em idade
escolar, são imperativamente conduzidos ao trabalho; alguns dividem o tempo entre o estudo
e o trabalho, reservando a noite para as atividades escolares; outros são impelidos a abandonar
a escola e só retomam a escolarização na idade adulta, para atender às exigências impostas
pelo mercado de trabalho, apresentadas sob o binômio: escolaridade e mão-de-obra
qualificada.

Mas, há aqueles cuja possibilidade de retomada dos estudos torna-se remota, por
razões múltiplas: horário e modalidade ocupacional; dificuldade de acesso (unidade escolar
muito distante do local de residência, falta de vaga para efetuar a matrícula, escassez de
recursos financeiros para a compra de material escolar), vivência de experiências de
humilhação traumatizantes, desencadeadas pelo racismo, discriminação e preconceito;
considerar que o tempo já passou e a idade não permite; e a internalização do fracasso.

Nesse contexto, a trajetória escolar de Luiza apresenta hiatos, muitas vezes
prolongados, mas há uma caminhada seguindo seu curso entre bifurcações e reencontros.

Em 1975, cursou o 1 º ano do 2º grau, chamado de Básico, no Colégio Estadual
de Feira de Santana onde, entre 1976 e 1979 frequentou e concluiu o curso Técnico em
Contabilidade.
Tanto que primeiro ela se formou em Contabilidade, ela viu que não era a área dela,
ela foi depois se formar para magistério (Flor do Campo).

Observa-se, a partir do que enfatiza Flor do Campo que, mesmo tendo concluído o
2º grau, um curso profissionalizante, Luiza retomou os estudos. Por quê? Queria ser
professora ou precisava ser professora? Então em 1980, Luiza inicia o curso de Magistério, no
turno noturno, no Colégio Francisca Dantas, vinculado à rede privada de ensino do Município
de Feira de Santana, concluindo-o no ano seguinte, quando lhe foi outorgado, conforme a
inscrição do diploma, o Título de Professora de Ensino de 1º Grau da 1ª à 4ª Série.
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Imagem VI: A aluna- mestra

Foto do Estágio Supervisionado, realizado no ano 1981, na escola de 1º Grau Josefa Clementino- Feira
de Santana- BA

A imagem VI, intitulada “A aluna- mestra” registra o período em que Luiza
realizou o Estágio Supervisionado (de 14/09 a 26/10/1981). A cena retratada supõe uma
relação amistosa entre a aluna-mestra e alunas (os). Percebe-se, pelos movimentos de alguns
alunos e pelas mãos em V, ao fundo, um tom de brincadeira com forte indício de ausência de
hostilidade. A aluna-mestra, por sua vez, numa posição frontal, pelo abraço e pelo sorriso
discreto, denota que não havia tensão aparente entre ela e as (os) alunas (os). Ao contrário, a
postura e o semblante, dão pistas de estarem ali povoados de bem-estar.
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O Estágio Supervisionado, na formação docente, representava a culminância do
curso de Magistério. Findo o estágio, o caminho era a formatura. Para algumas, a solenidade;
para outras, só a colação de grau, o diploma nas mãos. Para Luiza, só a colação de grau. Não
participou da festa de formatura, nas falas de familiares por dois motivos: ela era evangélica
juntamente com a irmã com quem viveu até os últimos momentos de vida, e os princípios
religiosos que balizam a Congregação Testemunhas de Jeová não proclamam pelas
comemorações, mesmo de aniversário. Outro aspecto indicado trata-se das dificuldades
financeiras enfrentadas na época, mesmo trabalhando como professora na escola Vila Sésamo
e costurando de ganho.

Assim, no ano letivo de 1981, torna-se a Professora Luiza Carmo de Jesus. Ela foi
a primeira filha de Ana e Reginaldo a se “formar”, a ter diploma. Das (os) nove filhas (os), só
Luiza e uma irmã, mais nova dois anos, se “formaram”, ambas fizeram o magistério,
entretanto, só Luiza exerceu a profissão , a sua irmã também professora nunca lecionou,
trabalha como empregada doméstica na cidade de São Paulo. Todas as irmãs de Luiza não
deram continuidade aos estudos, realidade muito comum entre as famílias negras, e se
tornaram empregadas domésticas. A segunda geração da família de Luiza, as (os) sobrinhas
(os), aquelas (es) de que se tem notícia , só uma conseguiu concluir o Magistério, porém ,
como ocorrera com as suas tias,

também

trabalhou como empregada doméstica, hoje

trabalha numa clínica, no setor de serviços gerais.
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Imagem VII- “Ser professora para ela era tudo!” 22

O diploma de professora de Luiza Carmo de Jesus, recebido após ter concluído o Magistério em 1981.

Estudar, “se formar”, ter um diploma como o simbólico desta conquista é ter a
autenticação de que se apropriou de um saber valorizado pela sociedade; representa a
possibilidade de um trabalho socialmente reconhecido, sobretudo, para que o sujeito
reconhecido também o seja.
[...] enxerga-se nos certificados escolares (o diploma), o meio necessário para
escapar às condições mais precárias de existência. E a confiança depositada na
escola para esses fins não se esgota na busca de um posto mais qualificado na
divisão técnica do trabalho (e, portanto melhor remunerado) mas, expressa ainda a
aspiração a um lugar simbólico (ser alguém na vida) que afaste a ameaça da
desqualificação social(NOGUEIRA, 1991, p. 91).

22

Excerto extraído da narrativa de Flor do Campo sobre Luiza
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No excerto, os argumentos articulados por Nogueira contribuem para o processo de
compreensão sobre o lugar que a escolarização, simbolizada pelo diploma, representa no
percurso de formação do sujeito. O estudo é desejado, não só pelas possibilidades de ter
trabalho e renda, num patamar que garanta melhores condições materiais de vida, mas, ao
lado dessa importância, está a apropriação do conhecimento, que responde à necessidade de
“ser alguém”, que está amparado na realização de um sonho, de um projeto de vida e de ser
reconhecido pelo grupo ao qual pertence ou gostaria de pertencer. Ser alguém representa para
a população negra, sair da reificação imposta pelo racismo.

Guimarães (1998), no livro A cor da ternura, explicita com maestria o que
representa o diploma para uma família negra, a partir da sua própria experiência como mulher
negra que se tornou professora:

De novo, meu pai ficou em pé, desatou o nó da gravata e assumiu postura de rei [...]
Eu, princesa, entreguei meu certificado ao rei, que o embrulhou no lenço de bolso e
passou a carregá-lo como se fosse um vaso de cristal. [...] Em casa, tomados de
euforia, começamos a relembrar os acontecimentos da festa. [...] Determinada hora,
minha mãe interrompeu nossa sadia algazarra [...] Cutucou meu pai. - Mostra pra
eles Mariano. [...] Ele, fingindo brincar de mágico, retirou os sapatos dos pés e nos
mostrou: duas bexigas enormes desfiguravam seus calcanhares e algumas
escoriações marcavam toda a região nos peitos dos pés (GUIMARÃES, 1998, p.85).

No excerto a autora, a partir da narrativa da sua história de vida, destaca o
significado de estudar e “se formar” para as famílias negras, que assistem as (os) filhas (os)
serem obrigadas (os) a deixar os estudos, no meio do caminho, e, quando uma/um delas/deles
conquista o “diploma”, então, esta passa a ser uma conquista de toda a família. A solenidade
de formatura, pelo exemplo de Guimarães, é o ritual de passagem que confirma,
publicamente, que o sujeito tornou-se “alguém”. Isto merece comemoração e sacrifício, como
fizera seu Mariano, quase mutilando os pés com um sapato apertado, mas não deixou de
aplaudir quando sua filha recebera o diploma.

Com o diploma na mão, a professora Luiza Carmo de Jesus foi em busca de um
lugar onde pudesse exercer o magistério. Agora “era alguém”, era professora formada. No
ano seguinte à formatura, no mês do seu aniversário, o que deve ter sido um presente bastante
comemorado, em 13 de agosto de 1982, 12 anos após ter tirado a primeira Carteira de
Trabalho, teve, pela primeira vez, a carteira assinada. Foi admitida para exercer a função de
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professora pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, passando a fazer parte do quadro de
funcionárias (os) públicas (os) municipais.

À época da sua contratação, o ingresso no serviço público não estava vinculado a
nenhum critério legal, o que o tornava um concentrador de privilégios, espaço para
apadrinhamentos e barganhas político-partidárias. Para se constituir em funcionária (o)
pública (o), o critério que definia a capacidade ou probabilidade de empregabilidade, eram
muito mais as relações de amizade com pessoas ditas influentes. Nessas circunstâncias, tinha
valor maior o capital social do que o capital cultural (BOURDIEU, 2004) da família de
origem. Considerando o que se constituía em regra para conquistar um trabalho, Luiza
recorreu a uma família conhecida do seu pai, que possuía prestígio político na cidade, pois
fazia parte do empresariado local. Assim, foi admitida e reconhecida pela sua profissão.

Imagem VIII: Carteira de trabalho: assinada!

A carteira de trabalho assinada pela primeira vez, para assunção do cargo de professora.
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4.3 A MULHER NEGRA PROFESSORA, A PROFESSORA NEGRA NA ESCOLA

Luiza, durante os vinte e quatro anos que exerceu a função de professora na rede
municipal de ensino de Feira de Santana, atuou em três escolas apenas. A Escola Municipal
Maria Antonia da Costa foi onde atuou por mais tempo, aproximadamente dezessete anos. Lá
trabalhou até o ano de 2001, quando foi colocada à disposição da Secretaria de Educação
Municipal, sob a alegação de que não possuía formação adequada para lecionar no Ensino
Fundamental de 5ª à 8ª Série, uma vez que possuía formação de Ensino Médio e Curso de
Adicionais que, até então, lhe autorizava a lecionar até a 6ª Série do Ensino Fundamental. Não
conseguindo vaga no turno diurno, na referida escola, foi transferida para a Escola Municipal
Horácio Silva Bastos, em 14/02/2002, conforme informações constantes do Caderno de
Registro da referida escola.

Luiza realizou o sonho de ser professora, deslocou-se do lugar de doméstica,
porém outras dificuldades surgiram no seu caminho. Ser professora negra impunha-lhe
desafios. A professora Avenca, que trabalhou com a professora Luiza durante alguns anos na
Escola Municipal Maria Antonia da Costa narra:
Luiza era uma... excelente colega! Né? Já trabalhei até com ela assim na sala, nós
duas juntas. Já fizemos trabalhos juntos. E ela...era uma pessoa que conversava
muito pouco! Vivia suando... Suava muito... Chegava toda agoniada. Mas, sempre
houve aquele problema... (silêncio). Alguém sempre... cobra mais... cobra mais...
(silêncio) pela discriminação. Cobra muito, daquela pessoa, mais. Porque fulana...
é... onde outras se passam..né? despercebida é... e às vezes nem frequenta
direito...falta demais, e tudo, né? Ela não faltava (eleva a voz). Era um colega assim,
excelente! (fala enfaticamente) Sofreu sim! E muita! Como todas nós sofremos né?
Que sempre hoje em dia, se olha... É uma classe desunida. Olha mais é... é... se você
tem, não é,? Se você anda bem vestida. Olha sempre isso, eu acho que hoje em dia é
assim. Alguém que... que trabalhou com ela no colégio... no colégio que ela,
faleceu. Não é? Me disse que ela lá também ela sofria discriminação. Pela cor! Não
é?...Alguém me... me... me... Conversou isso, comigo. Que ela sofria muita
discriminação também!
A situação é essa: Houve uma... uma diretora negra, que ela não gostava. Ela só
gostava de branco. E ela falou com ela: aqui não tem... quando ela foi fazer o... o
horário , tudo aqui, ela disse: aqui não tem lugar para você! Eu fui atrás dela e disse:
Não! Você volte! Você... Seu lugar é aqui! (silêncio) Quem chega, não pode fazer
isso, com você. -Ah, não! Eu vou em embora porque eu já me aborreci . Saiu e foi
para outra escola. E levou um tempo. E lá... disseram... acontecia também.,
discriminação com ela. Porque sofre!Sempre há discriminação, sim! Forma aqueles
grupinhos, não é? Que tem o poder aquisitivo melhor. Então, tudo... às vezes, coisas
boas que acontecem...coisas boas que surgem, a gente vai saber por último.
Era excelente e boa professora! Ela só faltava em caso de doença. Ela não faltava!
Como tem muitas colegas relapsas que faltam aí, não dá em nada! Nem se comenta.
Ela gostava. Ela gostava muito! Era tanto que... era problema... hipertensa, né? E.
(silêncio) As pessoas conversaram com ela: Ah, Luiza!Por que você não para de
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ensinar e tal? Inclusive, médicos (pausa) que ela foi. (silêncio) E, ela disse: Não!
Mas eu gosto! (silêncio)
Os alunos gostavam muito dela. Era muito carinhosa! Tratava bem. Ele... Ela...
jamais ela... ela aumentava a voz pra... reclamar. Reclamava com educação. Os
alunos adoravam ela.
Ela contava de muitas dificuldades, né? Ela teve muitas dificuldades para chegar
onde chegou. Não é isso? E... para passar o que passou, não...não deveria, né?
Deveria se evitado, né... muita coisa( Avenca).

No excerto, Avenca alude sobre as dificuldades enfrentadas por Luiza. Enfatiza
sobre as cobranças, as exigências que eram feitas. O tratamento diferenciado é entendido com
discriminação em função da classe social. Avenca é uma professora negra também. Ao falar
da existência da discriminação na escola, exemplifica a partir dos privilégios de um grupo em
relação o outro e não estabelece uma relação mais explícita entre esse tratamento diferenciado
e o pertencimento racial da professora. Há indícios de discriminação racial num discurso
indireto, quando explicita sobre a atitude da diretora que, mesmo negra, supunha não gostar
de negro. Essa é uma concepção que coloca o negro na posição de gerador de racismo. Para o
fato de Luiza ter sido colocada à disposição da Secretaria, a narrativa de Avenca classifica
essa atitude como uma atitude de discriminação, motivada pela condição racial da professora
negra.

Imagem IX: A professora Luiza Carmo de Jesus

Foto tirada numa confraternização de final do ano letivo na Escola Municipal Horácio Silva Bastos, a última
escola onde atuou (2002- 2006).
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4.3.1A Luta pela Ampliação da Carga Horária

A professora Luiza atuou em outras escolas da rede municipal, ora substituindo
colegas em gozo de Licença Prêmio, ora por assunção de cargo de direção. Com vinte e
quatro anos de vínculo efetivo na rede municipal, continuava com a carga horária
correspondente a vinte horas, o que a levava a fazer as substituições para aumentar seus
rendimentos e conseguir vaga para ampliação da carga horária de trabalho, de vinte para
quarenta horas.

A professora fez várias tentativas para conseguir ampliar a carga horária, desde o
envio de solicitação ao prefeito, até trabalhar alguns meses sem remuneração, guardando a
vaga para poder efetivar a mudança de regime de trabalho.

Imagem X: Em busca do direito

Rascunho do oficio enviado ao prefeito da época, pois em 1998 ocorreu ampliação de carga horária
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O rascunho do ofício encaminhado à autoridade competente, somado a outras
atitudes, representam o investimento que Luiza fez para ampliar a carga horária. Na condição
de “arrimo” de família, o salário correspondente a vinte horas de trabalho impunha-lhe
dificuldades para suprir suas necessidades. As professoras Hortência, Madressilva e Petúnia
discorrem sobre a luta de Luiza pela ampliação da carga horária:

E também, nesse ano mesmo, ela trabalhou uns meses, 20 horas sem ganhar. Só: Ia
ganhar. Que ia ganhar que ia ganhar alguma coisa, que ia colocar ela no lugar e ela
trabalhando, e vinha... Só trabalhar e, sem ganhar rendimento nenhum e ela
precisando, né?[...] Prometeu a ela umas 20 horas. E nessas 20 horas, que a gente
passa, passa outros e vem até ,vem pessoas até, para ficarem com 20 horas e ela...
Essas pessoas que vieram, umas, que vieram receberam... E ela, que era da casa, não
é? Não recebeu [...]. Então, as meninas falavam e tudo. E o povo, as outras colegas:
Fulana, já que está passando uns meses e você não está recebendo, você, desista!
Mas, ela persistiu, persistiu... [...] E, vem outras, mais outras que não eram da
escola, que vieram para suprir aquele horário. Que até as meninas perguntaram: Por
que não bota? Por que não deixa? Não leva? E aí, ficou. Ficou e eu disse: Olha,
vocês... desiste,desiste, não está aguentando. Tu desiste. Ela disse: não! Vou ficar
mais um pouquinho. Vou ficar mais um pouquinho. Que de manhã, era sala de aula
mesmo! E de tarde, era substituição [...] Aí a gente veio descobrir logo, logo...
Deixa eu ver... Foi em julho parece... Nós viemos descobrir que ela não estava
recebendo nada. Foi em julho. Mais ou menos assim, que nós viemos descobrir,
porque, a gente procurando saber, procurando saber, aí, ela chegou e soltou que não
tinha recebido um centavo (Hortência).
Ela me chegava falava: por que, né? Por que só com ela, acontecia isso com ela? Ela
querendo o enquadramento, as 40 horas dela. Isso tudo. Tanto que passou até um
tempo, ela lecionando pra segurar uma vaga com outra colega. Que isso não existe!
Ela com mais de 25 anos, isso tudo. Ela me perguntava por que isso acontecia com
ela (Madressilva).
Que ela estava... que ela inda não era enquadrada. Que para ser enquadrada, foi até
uma coisa que eu aprendi com ela, precisaria estar há um tempo , substituindo
alguém. Então, ela estava substituindo [...] Ela substituía de manhã, aliás. E à tarde
ela era professora regente [...] E aí (eleva a voz), no ano seguinte é que ela ficou
aguardando a substituição. Aliás, essa foi uma queixa dela [...]. Ela reclamando pra
mim que ela não estava ainda enquadrada. Ela não estava... Ela estava indo pela
manhã e à tarde, os dois turnos, mas ainda não estava recebendo a substituição.
Então, os primeiros seis meses, que não seriam seis meses exatos, mas o primeiro
semestre do último ano da vida dela, ela não estava recebendo, né, mesmo indo pra
escola. É como se ela não tivesse ainda, numa substituição efetiva de alguém [...]
(Petúnia).

Nos excertos, as professoras sublinham o desejo de Luiza e a situação vivenciada
por ela. Hortência levanta alguns dados e questiona o fato de que professoras mais recentes no
quadro da escola tenham conseguido com muita rapidez o enquadramento e Luiza não. Diante
dessa situação, importante se faz destacar: Por que o tratamento diferenciado em relação à
professora Luiza? Qual justificativa é possível para explicar que uma professora próxima dos
vinte e cinco anos de carreira não tenha conseguido ampliação de carga horária quando, no
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quadro docente da rede municipal, professora com esse tempo de serviço, com apenas vinte
horas de trabalho se constitui numa exceção? E por que Luiza compunha essa exceção? Pelas
narrativas, as professoras enfatizam a existência de um tratamento desigual direcionado a ela.
O que teria motivado isso? Na época do seu falecimento, Luiza encontrava-se substituindo,
porém faleceu e não chegou a receber pelo trabalho desenvolvido. Como explicar essa
situação?
Ela sofreu! Ela sofreu! Como sofreu! Tudo nessa escola, as colegas rejeitarem, não
é? Ninguém nunca deu um abraço (Girassol).
O povo tem que saber o que passou... com o professor na sala de aula,
principalmente, não é? Uma, a pessoa que tem uma cor, que o nosso Brasil não tem
branco. Foi gerados assim, nos africanos as coisas e, tão discriminado. Tão
discriminado mesmo, indiretamente, tanto assim, ó. os alunos e algumas pessoas,
não é? Do composto. Sabe como é? E ela percebia! Ela ouvia! Ela comentava!
Assim, eu não me lembro bem, assim, mas ela falava se queixava. Tinha hora que
ela se queixava com uma e com outra... Todo mundo. Todas as colegas sabem o que
se passou![...] Assim, de ouvir algumas coisas e. Negra e não sei o que lá, aquela
coisa assim, né? Fica... A pessoa que tem uma cor e. Não, não... é? discriminação,
não é? Porque falando assim da cor da pessoa, já é discriminação (Hortência).
Comentava sim. Comentava que tinha muita dificuldade, desde quando ela chegou
lá até os últimos dias dela lá. [...] É como to falando. A dificuldade, eu creio que seja
o preconceito, mas não de cor, mas um preconceito que..., assim... tipo de rejeição.
Às vezes, você olha uma pessoa e julga pelo que você vê. Você julga e esse
julgamento vai até... Entendeu?[...] Como to falando, das indiferenças. Ela se sentia
uma pessoa indiferente. Eu acho que não tem uma coisa pior no mundo, a gente
chegar num lugar, num ambiente, ter a mesma função, entendeu? E uma só pessoa
ser tratada com indiferença (Flor do Campo).

As narrativas convergem no sentido de sublinharem que, no espaço escolar, a
professora Luiza sofreu discriminação. Assim, destacamos que esta aparece sob três aspectos
diferentes. No excerto da narrativa de Girassol, a discriminação é apresentada como rejeição.
A narrativa de Hortência refere-se, de forma direta, à discriminação racial sofrida por Luiza
na escola, uma vez que a sua cor, a sua condição de mulher negra era utilizada de forma
depreciativa. Fala dos insultos sofridos pela professora e também de que o fato era do
conhecimento de todos, porque a professora se queixava, entretanto, pelos indícios, havia um
silêncio sobre a situação, porque Luiza foi discriminada tanto por alunos, quanto por outras
pessoas que fazem parte da instituição, fato explicitado ao afirmar que alunos e o composto
discriminavam a professora. O “composto” representa uma forma indireta de dizer que as
colegas estavam incluídas nesse quadro de discriminação racial. Flor do Campo, também, traz
o indicativo do preconceito de cor, embora negue ao se referir à indiferença e à rejeição, ao
dizer que há um julgamento a partir daquilo que é visto. O preconceito racial é motivado
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justamente por esse olhar que julga inferior aquilo que vê: a imagem, o corpo. No caso da
professora Luiza, o fato de ser rejeitada por aquilo que era visto, indica que, o que se via era a
imagem de uma mulher negra.

Observa-se que há um silenciamento sobre a prática do racismo. Há identificação
do tratamento que discrimina a professora. Entretanto, não classificá-lo como racial é uma
forma de mostrar que as pessoas buscam atalhos e o racismo passa a ser apresentado sob o
conceito de rejeição e indiferença. Isso implica no não reconhecimento de práticas racistas.
Assim, apresentado o racismo de forma velada, dificulta a sua superação. Dessa forma, Luiza,
a mulher negra professora viveu no cotidiano escolar experiências de discriminação racial
tanto por parte de colegas, quanto de alunos.

4.4 RACISMO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL NA ESCOLA:
VIOLÊNCIA

Em 2003, Luiza substituiu uma professora durante três meses. Foi nesse período
que se deu o meu contato com ela. Em 2004, retornou à escola para substituir outra
professora, de modo que assumiu a classe o ano inteiro. Lecionou numa classe de 4ª série,
turno matutino, na Escola Municipal PMJDC, substituindo uma professora afastada das
atividades docentes, em virtude de ter assumido o cargo de Vice-direção. Essa classe era
composta por 33(trinta e três alunas (os), dos quais 11(onze) alunas e 22 (vinte e dois) alunos,
de faixa etária entre 10 e 15 anos, conforme distribuição na tabela que se segue:

IDADE

FEMININO

MASCULINO

10

-

02

11

04

09

12

04

01

13

01

07

14

02

02

15

-

01
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A classe era composta por um grande contingente de alunas (os) repetentes,
sobretudo meninos, os quais vinham de escolas diversas, sendo que alguns já eram alunos da
“casa” 23.

Essas/esses alunas (os), em sua maioria, são moradoras/moradores do bairro do
Caseb, localizado mais precisamente num espaço identificado como Rocinha, cujo significado
está associado à Favela do Rio de Janeiro, pelo flagrante da pobreza, bem como pelos índices
de violência e marginalização.

O bairro referido soma-se a outros espaços urbanos estigmatizados à luz dos
olhares da cidade. É constituído, em sua expressiva maioria, por negras (os) pobres, dentre as
(os) quais muitas (os) já cruzaram a fronteira da miséria.

Nesse contexto, as (os) moradoras/moradores do Caseb, em sua maioria, são
invisibilizadas (os), na sua cidadania, mas, contraditoriamente, são percebidas(os) como
ameaça à “harmonia” social, uma vez que são vistas (os) como marginais, preguiçosas (os),
não confiáveis, adjetivos que são associados ao seu pertencimento racial.

As (os) alunas (os) num contingente expressivo são oriundas (os) de famílias
recompostas. Muitos moram com os avós ou com as mães apenas. A vida familiar delas/deles
tem marcas contundentes de conflitos e agressões. Algumas/alguns convivem com pais ou
padrastos alcoólatras e quando tem pais separados, a ausência destes é comum. As mães,
majoritariamente negras, geralmente têm baixa escolaridade. Percebemos que, quando vão
matricular os filhos, sentem dificuldade em assinar o próprio nome. O serviço doméstico é a
principal ocupação. Muitas passam o dia cuidando dos filhos e da casa de outrem para gerar
recursos para a manutenção da família, enquanto as (os) próprias (os) filhas (os) são criados
na rua, sujeitos aos riscos, códigos e práticas educativas fortemente veiculadas na rua.

A violência é algo comum entre elas/eles. Quando retornam do final de semana,
na sala de aula narram cenas assustadoras de violência com propriedade, colocando-as num
lugar comum, não havendo sinais de estranheza. É assustador. A conversa é sempre quem
matou ou quem morreu, quem bateu e quem apanhou. As informações aqui registradas são

23

Expressão utilizada para indicar que a(o) aluna(o) já faz parte daquela comunidade escolar.
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resultantes do trabalho que desenvolvo como coordenadora pedagógica nessa escola, desde o
ano de 2003, tendo contato constante com alunas (os), mães, avós, pais e/ou outros
responsáveis.

Para essa população negra e pobre, a escola ainda é concebida, por muitos, como
via de acesso ao mundo dos incluídos. Há um esforço de grande parte dos familiares para
garantir a escolarização das (os) filhas(os). Nessa escola, há um registro pequeno de evasão
escolar, entretanto há um número bastante significativo de alunos repetentes, alguns da
própria escola e muitos que têm a sua matrícula efetuada depois de ter percorrido outras
escolas do bairro.

Nessa classe, a professora Luiza enfrentou conflitos e tensões. Esta era uma classe
considerada difícil e, ao chegar à escola, coube-lhe a responsabilidade de mediar a construção
do conhecimento. Desse período, a professora fez alguns registros sobre as atitudes dos alunos
frente ao processo ensino/aprendizagem, em relação aos colegas e também à professora.

Então, para a análise das tensões e conflitos vividos pela professora Luiza nessa
classe, triangulei os dados que emergiram de fontes diversificadas, a saber: registros no diário
de classe, registros do seu caderno de anotações e as entrevistas realizadas com alunas (os).

A professora Luiza, além do caderno de planejamento, tinha também um caderno
onde fazia anotações sobre as atitudes dos alunos frente à relação estabelecida com os colegas
e com a professora, bem como sobre o desempenho e responsabilidade quanto ao
cumprimento das atividades. Das informações constantes do caderno, destacamos alguns
registros. Neles os alunos serão identificados pela letra inicial do nome24. Aqui estão alguns
registros:

B: Não obedece, não faz as tarefas; jogou papel e pegou em mim
C: Este aluno não faz as tarefas; foi buscar o livro e não voltou
D: Foi embora sem falar, foi por conta própria; disse que vem para brincar
E: Saiu. Disse que só respeita a avó, a mim não.
24

Os registros foram digitados e não apresentados em documento digitalizado para preservar a identidade das
(os) alunas (os) porque os nomes destes estão registrados.
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J1: Este aluno não tem nenhum respeito na sala.
M: Disse que ninguém manda na boca dele.
J2: Só entra com a mãe.
J3: Desobediente. Fazendo gestos obscenos.
P: Não entregou a atividade. Está batendo no colega... Disse que bate mesmo; que eu devo ir na minha
casa para ver se ela está ocupada ou não.
T: Disse que não se importa se eu falar com a avó.

Os registros das atitudes dos alunos, feitos pela professora, revelam momentos
tensos na relação professora-alunos. A forma como os alunos se dirigem à professora expressa
um tom que aponta para a negação da professora, pois eles não a reconhecem como tal. Nas
observações sobre as atitudes dos alunos D, E, M, P e T, por exemplo, a professora é
considerada inexistente, Ninguém. O aluno T, ao expressar que não se importa, anuncia uma
desvalorização, uma vez que não considera importante aquilo que é dito, porque é proferido
por alguém que não tem importância para ele. Os alunos C e E reservam à professora o lugar
da invisibilidade. Nos registros, a professora refere-se à falta de respeito dos alunos E e J1. O
primeiro, ao afirmar que só respeita a avó, demonstra compreender a importância e o
significado do respeito na relação entre as pessoas, entretanto, a professora é excluída dessa
relação. Quanto ao segundo, a professora refere-se a um desrespeito generalizado. Em relação
ao aluno B, no registro, a professora utiliza a expressão: jogou papel e pegou em mim. Tal
expressão possibilita entender e/ou interpretar que a ocorrência desse fato não foi intencional.

Mas, a partir desses registros, diante do que está dito e do não-dito, do que é
revelado e do que é indizível, faz-se necessário problematizar: Quando a professora registra
que o aluno jogou papel, mas abre a possibilidade para o caráter não intencional da atitude,
por que fez o registro? Ao explicitar que o aluno não tem respeito nenhum, o que queria
comunicar a professora? Qual atitude poderia ser entendida como falta de respeito? O que
motivou os alunos a assumirem um comportamento dessa natureza frente à professora?

Quanto ao Diário de Classe, fonte aqui em análise, há um espaço destinado ao
registro do diagnóstico da aprendizagem das(os) alunas(os). Entretanto, a professora utiliza-o
para registrar atitudes dessas/ desses. O que isso pode representar? No diário, como
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documento oficial, cabem tais observações? Quanto ao caráter oficial dos Diários de Classe,
Alves (2003, p. 64) alude:
Naturalmente, por ser oficial, é entendido como aquele no qual não pode haver
erros, que não possibilita “desvios”, não aceitando qualquer uso diferente daquele
indicado, além de não possuir outros complementos comuns em outros documentos.
Mas entendemos que vale perguntar [...] é mesmo?

Ao abordar o caráter oficial do Diário de Classe, a autora apresenta-o para além
dessa perspectiva, uma vez que é composto de possibilidades. A partir dessa abordagem, é
possível compreender que, talvez, a professora Luiza tenha pretendido, através desse
documento oficial, revelar mais do que as palavras dizem.
Imagem XI: Diário de Classe: o dito e o não-dito

Diário de Classe da 4ª Série, do ano letivo de 2004, da EMMJDC
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Ao referir-se a comportamento agressivo manifestado pelo aluno, não
exemplifica. A agressividade apresentada de modo abrangente fica na fronteira, porque diz,
mas não revela, ou seja, o dito representa o não-dito, porque para comportamento agressivo,
necessário se faz indagar: é agressivo por quê? Em que tipo de atitude a agressividade está
representada? O que está nas entrelinhas desse comportamento agressivo, que mereceu
registro em Diário de Classe, cuja concepção ainda prevalece a de que cabe apenas registro de
notas, conceito, desempenho da aprendizagem, frequência dos alunos, conteúdos e
comparecimento docente?

Os registros feitos por Luiza apresentam uma característica muito peculiar quanto
ao dito que não revela, havendo sempre algo que ficou por ser dito.

Imagem XII: Diário de Classe II: o (in) visível

Fragmento do Diário de Classe da 4ª série, matutino, do ano letivo de 2004, da EMMJDC
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Imagem XIII: “Sinto-me frágil”

Caderno onde a professora registrava o comportamento dos seus alunos da 4ª Série, 2004, EMMJDC
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No registro intitulado Sinto-me frágil a professora Luiza faz uma avaliação das
(os) alunas (os), mostrando-se preocupada por causa do baixo desempenho delas/deles,
sobretudo das (os) repetentes. Explicita certo incômodo por não conseguir diagnosticar as
causas das dificuldades de aprendizagem, com ênfase para o processo de letramento
destas/destes. Sublinha estar enfrentando dificuldades, porque não há interesse e, mais uma
vez, refere-se à falta de respeito, sem fazer nenhuma caracterização deste quadro. Nesse
registro, a professora se expressa em tom de desabafo. Expõe sobre a fragilidade que a toma
de assalto em alguns momentos, sobretudo pela falta de respeito.

As tensões enfrentadas por Luiza nessa classe são reveladas nos registros e,
especialmente, através do desmaio ocorrido em sala de aula, o que assustou as professoras e o
corpo administrativo da escola. Esse episódio obrigou a professora a se ausentar das suas
atividades por uma semana. Até o seu retorno, sabia-se muito pouco sobre as causas que
desencadearam tal reação. Ao retornar às atividades, a professora expôs sobre as tensões
vividas com as (os) alunas (os), pois ela havia se transformado em alvo de insultos de cunho
racista. Muitos apelidos eram colocados na professora, e o alvo era sempre a sua condição
racial.

Diante do exposto, reflexões são suscitadas e relações estabelecidas, abrindo
campo para a compreensão dos ditos circundados de não-ditos, porque “entre o dito e o nãodito é irremediável que haja um espaço de interpretação” (ORLANDI, 2007, p. 146). Neste
caso, havia as marcas dos registros, aqui apresentados. Assim sendo, é imprescindível
problematizar: A falta de respeito, o comportamento agressivo das (os) alunas (os) e o olhar
destes que a invisibilizavam, apresentam que tipo de aproximação com os insultos de cunho
racista e o desmaio?

Desse modo, para compreender a origem dos insultos, os ditos, os não-ditos e o
indizível nos registros feitos pela professora Luiza, realizei entrevista com alunas (os) dessa
classe os quais receberam o pseudônimo de Jasmim, Gérbera, Jacinto e Lírio. Apresento as
entrevistas textualizadas como fonte para análise das tensões raciais vividas pela professora
negra, no cotidiano escolar, triangulando com os dados constantes das outras fontes.
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Jasmim
A professora trabalhava... Ah, Ela trabalhava bem! Porque ela era uma professora
calma. Os alunos não se comportavam com ela. Aí os alunos ficavam xingando ela,
rumando bola de papel, fazendo um bocado de coisa feia. Ficava dizendo que ela
parecia que era uma macumbeira, chamando de bago de betume. Um bocado de
apelido.
Ficava chamando ela de carvão, de saci, de macumbeira, um bocado de coisa.
Colocavam esses apelidos porque ela era uma professora que quando tava, quando
ela achava que tava na hora de reclamar, ela reclamava; e quando ela achava que não
tava no momento de reclamar, os alunos pongavam em cima.
Os alunos botavam esses apelidos, eu acho porque pensavam que ela era besta ou
por causa da cor. Racismo. Porque na minha sala quando eu estudava aqui, tinha
muita criança racista, xingar a pessoa. Não considerar a pessoa, falar coisas que a
pessoa não é, que eles acham que são na lei deles, mas eu acho que não é assim não.
E isso era só com a professora Luiza.
A professora Luiza ser uma mulher negra representava na sala Representava....
Representava racismo... Representava várias coisas. (silêncio) Falta de respeito,
porque os alunos que estudavam comigo, na época que eu estudava aqui, pensava
que só porque ela era negra, porque ela se vestia de um jeito respeitoso, eles
achavam que a professora era louca ou era doida.
Ela usava saião, blusa que não mostrava os braços e outras roupas, não usava argola.
No dia que a professora desmaiou, eu tava na sala. Ela pegou, desmaiou e os alunos
foi tudo para cima dela... mas, antes do desmaio os meninos ficaram xingando ela.
Foi por isso! Xingando de bago de betume, de carvão, um bocado de coisa.
A professora não respondeu nada. Ela ficou comendo a dor quieta! Calada! Aí, ela
desmaiou.
A professora ficou uns dias sem vim pra aula
Quando ela retornou, eles fingiram que estava bom, mas, não tavam. Depois eles
pegaram, começaram a mesma coisa.
Na hora do recreio eu ia pegar a merenda e ia ficar na sala, aí os povo pegava, falava
que ela era muito chata, além de ser preta e feia, era muito chata. Muito, muito...
Disse que queria pegar muito no pé da pessoa.
A professora Luiza em momento algum ela desrespeitou ninguém.
A professora pegava muito no pé. Eles achavam que a professora tava errada e quem
tava certo era eles, mas a professora só queria o bem pra gente...Os alunos não
tratavam as outras professoras assim, tratavam com respeito.
Eu acho que uma professora, que uma professora negra é como uma
guerreira!Porque a pessoa negra é um vencedor de ta ali naquele cargo que a pessoa
ta. Porque já venceu tanta luta, o racismo e outras, outras lutas.
Eu me considero considera uma guerreira, porque eu já lutei tanto para vencer e tô
vencendo até agora. Porque racismo foi o que mais me marcou na sala de aula Todo
mudo dizia que eu era feia!(chora).
Eu não falava nada para ninguém, mas eu sofria por dentro (continua chorando). Eu
só queria mostrar que eu não era feia (continua chorando). Para os outros eu era feia,
mas para mim eu não sou feia (continua chorando). E na sala de aula a professora
Luiza sofria a mesma coisa.
E hoje mudou que eu sou que eu vim ver que eu não sou feia (choro). Para os outros
eu posso ser feia, mas para mim eu não sou feia.
A professora Luiza sofreu racismo. Ela não respondia nada! Quando as pessoas me
tratavam com racismo eu não respondia! Porque, se eu não sou, se eu não acho que
sou o que eles falam!
Eu não respondia porque se eu respondesse eu ia dar corda a eles. (silêncio) Eu
ficava calada! Eles podiam falar o que fosse! Ficava calada na sala. E depois que
saia da sala eu não falava nada para ninguém. Nem em casa.
E hoje estou falando. Foi porque a professora Luiza já sofreu o que eu sofri (fala
embargada). Então, eu falando dela, é a mesma coisa de eu me espelhar em mim
(silêncio).
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Gérbera
A professora Luiza era uma boa pessoa! Aprendi muitas coisas com ela. A maioria
dos alunos tratava ela mal, alguns bem. Como, ela já caiu até da cadeira (risos), por
causa dos alunos, que foi na 4ª Série, caiu (voz muito baixa).
Ficava falando coisa com ela, que ela passava até mal, como ela desmaiou na sala,
que ela caiu da cadeira.
Falam várias coisas... Porque ela ficava reclamando por causa das aulas, que os
meninos ficavam bagunçando... Correndo na sala. Um bocado de coisa! Eles diziam
que a professora era chata, que não gostava da professora. E várias outras coisas...
que eu não lembro (risos).
O ensino era bem! (silêncio) Tinha uns que gostavam de fazer, outros não (fala
incompreensível).
No dia que ela desmaiou tava todo mundo assim na sala bagunçando, ela foi
reclamar. Aí ela foi e desmaiou. Caiu da cadeira. Aí ela ficou nervosa, aí foi e
desmaiou. Ficou nervosa, porque os meninos ficaram reclamando com ela. Ficou
falando... Que ela era chata, que não gostavam dela, que não ia fazer dever
nenhum... e outras coisas (risos).
Tinha alunos que comentava que ela era uma boa pessoa, que ela ensinava bem.
Tinha uns que gostavam e tinha uns que não. Porque ela tratava bem. Gostava da
gente.
E quem não gostava, deve ser porque das atividades, não gostava de fazer, não
gostava de assistir aula.
A professora não faltava. Quando eu estudava com ela, não faltava! Também não
chegava atrasada.
Ela tratava os alunos bem! Mas, só que tinha uns alunos que não gostavam. Todo
mundo era tratado do mesmo jeito.
A professora sempre anotava as coisas. Quando os meninos tavam... Não, tinha,
tinha vez que ela passava a mão na cabeça dos meninos, né? (risos) Que os meninos
faziam as coisas erradas, ela não levava para secretaria não! Tinha uns que ela
levava.
Na sala não lembro de xingamento não! Que eles xingavam na sala, não!
E aquela turma gostava de colocar apelidos (risos) e brincadeiras. Chamava de
beição (risos)... Beição (risos). Como é mesmo meu Deus? É... Tinha até apelido na
professora que os meninos botaram. Agora não lembro não.
A professora também tinha seu apelido. Não lembro não. Tinha vários apelidos na
sala. Tinha um que era ridículo, tinha um (risos) que era beição. Tinha vários
apelidos, os meninos que sabem, que estudaram com ela também. Eu já ouvi falar de
macaco, agora urubu, não. (risos) Macaco era um menino lá da sala. Eu não lembro
dele mais não.
A professora, não lembro. Sei que ela tinha um apelido também. Agora, não lembro
não.O que lembro da professora é que ela era alegre, gostava dos alunos.
Quando os meninos faziam as atividades, não ficavam bagunçando, não ficava
jogando bola de papel, não botava apelido nos alunos.
Tinha uns alunos que falavam da cor da professora, falava da cor dela. Agora eu não
lembro o que foi que falavam. Só sei que os alunos falavam lá. Tinha uns que
falavam dela. Tinha uns que falavam que a cor é bom, outros que não era não. Tinha
uns que não gostavam da cor dela, tinha uns que gostavam, porque tinha uns
morenos, também na sala que falavam que não tinha nada a ver a cor da pele.
Também tinha uns brancos que também tinha coisa, né? Lá na sala, racismo com a
cor da pele.
Tinha racismo na sala de aula. Com a professora também! Que o povo usava
também.
Eles falavam escondido, entre nós mesmos... falava que a professora era muito preta,
falava um bocado de coisa da professora Não tem nada a ver a cor da pele.
Os alunos... acho que os alunos tinham assim um... a professora, por causa da cor da
pele. Achava que (silêncio). Sei não. Sei lá, escravo. Sei lá (risos) o que é.
Ela falava que não gostava de brincadeira, esse tipo de brincadeira besta com ela.
Quando a professora desmaiou, quando ela voltou para trabalhar a turma ficou do
mesmo jeito ainda.
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Jacinto
Eu... O que eu me lembro dela, é que ela era uma pessoa gente boa, ensinava as
pessoas, é... Com sinceridade, não queria brincadeira. (silêncio) Deixa eu ver...Os
colegas também era tudo gente boa, mas tinha alguém, tinha gente que não queria
estudar, tinha gente que queria bagunçar, aí, teve uma vez que até ela desmaiou
ainda lá com, dos meninos, que os meninos enraivou ela. Aí, a gente saiu correndo
para chamar até, a diretora na hora. Aí, quando chegou lá, ela já estava levantando,
já tava melhorando já. Que eu me lembro a sala... Agora, ela tava assim, sentada na
cadeira... Eu não entendi! Ela explicou um negócio, daqui a pouco, caiu sozinha! Aí,
todo mundo saiu assim, todo mundo doido, saiu da sala correndo.... (silêncio)
Alguns alunos não queriam estudar e que bagunçavam. Era enraivando a professora.
Abusando, é... não deixava a professora explicar direito os deveres.Ficava... Deixa
eu ver... Tinha alguns que, ficava falando... falando um bocado de coisa um bocado
de coisa com ela lá. Agora eu não me lembro assim, direito não!
Não lembro direito não. (silêncio) não dá para lembrar não.
É. Enraivava. Não sei... Sei lá! Eu acho que a raiva.... Mas eu acho que não era
raiva não.
Alguns diziam que a professora era gente boa; outros diziam que a professora
tinha... Deixa eu ver... raiva deles, sei lá... Um negócio desses assim. Alguns, que eu
me lembre assim, de vez em quando que eu via eles xingando. Mas, eu acho que não
xingava ela não. Xingava os outros lá. Aí,tinha alguém ,nesse negócio de xingar e,
acho que ela ficava com raiva porque ela era cristã. Aí, aconteceu isso. Só foi nessa
vez que ela desmaiou, no chão.Todo mundo doido! Querendo chamar.... Levantou
ela, pegou, botou ela na cadeira. Chamou Néa também , todo mundo, a diretora, aí
veio, deu chá.
As atividades... Era bom!Era alegre! Boa atividade!
Como ela ensinava a pessoa? Era na calma. Não tinha ignorância como algumas
professoras têm assim. (Silêncio)
Comentário porque ela era negra, não. que eu visse, não!(silêncio)
Nenhum momento, que eu... quando eu tava, eu não via nada disso.(silêncio)
A lembrança mais forte que tenho da professora, é quando ela explicava a pessoa, as
deveres e ela dar risada também. Dava de vez em quando. (silêncio) Na hora que a
pessoa brincava com ela assim, aí ela gostava da brincadeira, ela aí, dava risada. Isso
ficou marcado (silêncio). O que eu me lembro é só essas coisas.
Os xingamentos que as pessoas xingavam ela era de macaco, é...picolé de betume.
Agora, eu não sei por que eles fizeram isso! Parece que era... Tinha raiva da
professora... Não sei... Chamava a professora de picolé de betume, é... um bocado de
coisa... macaco, urubu... É... parece... Sei lá... Só porque parece que ele era branco,
eles ou elas, sei lá...
Ficava calada! Ela, talvez nem ligava direito, mas só foi nessa vez aí que ela
desmaiou. Que os povo começou a falar um bocado de coisa com ela mesmo, aí, ela
retou. Xingava ela desses nomes: de macaco... Desse negócio.
Na sala de aula ela passava as atividades, alguns faziam. Eu mesmo fazia, o dever
dela.
Jogaram bolinha de papel na professora. Não sei... Parece que os meninos tava...
tava doido nesse dia aí. Aí tava... começou a rumar bola na professora. Foi uns dois
ou uns três que rumaram nela. Ela de costas, aí os caras começaram a rumar as
bolinhas de papel..
Ela ficou calada. Aí, depois ela foi e sentou. Eu acho que aí, nessa hora que ela
sentou aí ela foi falar um negócio, não me lembro o que foi.... Foi falar um negócio,
aí, nessa hora ela desmaiou... (Silêncio).
Na sala de aula tinha muita brincadeira entre os colegas de xingamento. Umas, uma,
uma vez só que me xingou de, de... Daqueles nomes feios... Fila da mãe.
Na sala de aula alguns tinha preconceito, né? Chamava a pessoa de preto. Eu
também nem ligava. Oxe! Se eu sou preto mesmo, eu vou ligar para quê? (Silêncio)
É assim mesmo! É a vida!
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Lírio
A professora Luiza era uma professora calma, sabe?Que ensinava bem!Mas, só que
ela tinha... (silêncio) Como era... Ela era meio doente, sabe? Aí, tinha vez que ela
desmaiava na sala. Uma vez mesmo eu, do tempo em que eu fui no banheiro e
voltei, ela desmaiou na sala. Eu acho que, foi a pressão dela, sabe?Que ela tinha
problema de hipertensão e os meninos perturbavam muito ela na sala. Era constante,
sabe? Gritava na sala, rumava papel, xingava ela de Fumo Maratá, pó de café, aí ,
ela não gostava. Eu acho que ela não se sentia bem, sabe? Porque no meu lugar eu
não ia me sentir bem. Ela só falava que era para parar de brincadeira.
E os apelidos era esses: Fumo Maratá, preta, picolé de betume. Eram esses. Urubu,
urubu batuteiro.
E os comentários que faziam na sala de aula, ou no recreio é que ela... Era... Que
hoje ela não explicou bem o dever. Que os meninos sempre falavam isso. Mas, só
que eles sempre não prestavam à atenção, sabe? Aí ficava falando que ela não sabia
explicar o dever, que ela era professora ruim, que era para tirar ela.
E, eles falavam porque ela reclamava e também anotava na caderneta, sabe? No
caderno dela também, inclusive, o que os alunos aprontavam: Brincando na sala.
Ato de vandalismo.
Quando a professora desmaiou na sala, quando voltei, ela estava no chão, caída e
todo mundo em cima. (silêncio)
Não fizeram nada! Vieram chamar a diretora para ir lá.
Os meninos ficaram assustados: Êta! E agora se a diretora vir perguntar a gente!
Foi... Ficaram tudo preocupado.
Na sala, jogavam bola. Bolinha de papel rumavam, assim um no outro, às vezes
agarrava nela. E. Ela era calma demais! Ela mandava sempre parar porque ela
sempre foi calma.
O que mais me faz lembrar dela é a sinceridade dela.:Era muito sincera. O que ela
tinha para falar, ela falava assim com você. Ela chamava você para conversar, se
tivesse com alguma dificuldade. Os alunos que ela via, sabe? que pudesse, que ela
pudesse ajudar. Ela tentava também, conversar com os outros que bagunçavam.
As atividades que a professora passava, (silêncio) eram boas!
O tratamento que os alunos davam à professora Luiza, não era o mesmo que eles
davam às outras professoras. Por que, eu acho que, era assim, muito calma. Aí eu
acho que o povo falava: Ah, ela é besta! Sabe? Aí, eles não tratavam como tratam a
professora Edinalva. Ali sempre quieto, sabe? Quando ela fala vem, eles vêm;
quando fala para, todo mundo para.
Eu acho que esse tratamento era só porque a professora era calma E ela assim,
sempre, não, não fazia nada, não trazia... às vezes, de vez em quando que ela trazia.
Não era sempre que ela trazia aqui na direção. Era. Tentava conversar com eles.
E os apelidos, eu acho que por causa da cor dela. Que os meninos ficavam falando
que ela era um pouco moreninha sabe? Aí, os meninos ficavam perturbando ela.
Muito bom, ter sido aluno da professora Luiza porque ela... Eu também não era
santo, santo, santo na sala, sabe? Mas ela me tratava muito bem. Tentava conversar
comigo se eu entendia, se eu entendia aquele assunto que ela deu.

As narrativas de Jasmim, Gérbera, Jacinto e Lírio sobre a professora Luiza abrem
vários caminhos para a compreensão e reflexões acerca das tensões raciais materializadas em
atitudes racistas engendradas no espaço escolar, como uma prática compartilhada, porque a
sua aprendizagem se dá no âmbito do coletivo, como sublinha Silva (2002, p. 103), o racismo
não pode ser concebido simplesmente como uma questão de preconceito individual. O
racismo é parte de uma matriz mais ampla de estruturas institucionais e discursivas que não
podem simplesmente ser reduzidas a atitudes individuais.
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A prática do racismo na sociedade brasileira é uma das mais nocivas, pois é
exercida na sutileza, em que o seu ruído é quase imperceptível em vários momentos e, quando
se torna impossível invisibilizá-la, é tomada como ação isolada de sujeitos. Mas,
configurando-se como ideologia, espalha-se, incorpora-se como uma segunda pele. É
importante, nesse ínterim, refletir sobre a existência de uma estreita relação entre o individual
e o coletivo, entre as subjetividades e intersubjetividades, entre estrutura social e estrutura
educacional. Logo, se a escola tem sido espaço fértil para fomentação de racismo, preconceito
e discriminação, geradores de desigualdades, significa dizer que fazem parte desta, porque a
escola é uma parte da sociedade que, tanto pode disseminar desigualdades, quanto fomentar
resistência e reconstrução de suas bases em princípios equânimes.

Desse modo, as narrativas dessas/desses alunas(os) dão pistas para significar e
compreender os registros feitos pela professora. É possível deduzir alguns aspectos que
aparecem nos registros feitos no Diário de Classe, nos cadernos, aqui apresentados, a partir de
sua triangulação. Assim, para as indagações feitas sobre o sentido e o significado destes,
destaco alguns aspectos constantes das narrativas das (os) alunas (os):

No dia que a professora desmaiou, eu tava na sala. Ela pegou, desmaiou e os alunos
foi tudo para cima dela.. mas, antes do desmaio os meninos ficaram xingando ela.
Foi por isso! Xingando de bago de betume, de carvão, um bocado de coisa
(Jasmim).
No dia que ela desmaiou tava todo mundo assim na sala bagunçando, ela foi
reclamar, Aí ela foi e desmaiou. Caiu da cadeira. Aí ela ficou nervosa, aí foi e
desmaiou. Ficou nervosa, porque os meninos ficaram reclamando com ela. Ficou
falando... Que ela era chata, que não gostavam dela, que não ia fazer dever
nenhum... e outras coisas (risos) (Gérbera).
Jogaram bolinha de papel na professora. Não sei... Parece que os meninos tava...
tava doido nesse dia aí. Aí tava... começou a rumar bola na professora. Foi uns dois
ou uns três que rumaram nela. Ela de costas, aí os caras começaram a rumar as
bolinhas de papel (Jacinto).
Uma vez mesmo eu, do tempo em que eu fui no banheiro e voltei, ela desmaiou na
sala. Eu acho que, foi a pressão dela, sabe?Que ela tinha problema de hipertensão e
os meninos perturbavam muito ela na sala. Era constante, sabe? Gritava na sala,
rumava papel, xingava ela de Fumo Maratá, pó de café, aí, ela não gostava. Eu acho
que ela não se sentia bem, sabe? (Lírio).
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As atitudes dos alunos frente à professora Luiza, a partir do comportamento da
classe descrito pelas (os) alunas (os) entrevistadas (os) podem ser classificadas como atos
violentos. Como base para este argumento, utilizo o seguinte conceito de violência25:
Muitas vezes, o tratamento desumano tais como rejeição, depreciação, indiferença,
discriminação, desrespeito, punições (exageradas), podem ser consideradas graves
tipos de violência. Esta modalidade, muitas vezes não deixa (inicialmente) marcas
visíveis no indivíduo, mas podem levar a graves estados psicológicos e emocionais.
Muitos destes estados podem se tornar irrecuperáveis em um indivíduo, de qualquer
idade.

Balizada no conceito de violência aqui apresentado, é possível aventar a
existência de relação entre o comportamento dos alunos, caracterizado como violento, a
concepção da professora sobre tais posturas, concebendo-as como falta de respeito e o
desmaio, sobretudo porque está expresso nas narrativas das (os) alunas (os) que o
desfalecimento da professora em sala ocorreu em meio a um quadro que apresenta e expressa
atitude de rejeição, depreciação, discriminação e desrespeito, desencadeadores de graves
estados psicológicos e emocionais, a exemplo do desmaio?

Pelas marcas de violência, que são contundentes nas narrativas das (os) alunas
(os), interpreto e evidencio que a professora Luiza experenciou, no cotidiano da sala de aula,
“um estado de violência” produzido pelo efeito letal do racismo, materializado pela
discriminação racial e rejeição das (os) alunas (os), dentre as (os) quais muitas (os) são
negras (os).

O racimo tem efeito letal sobre as pessoas, porque ao hierarquizar, inferioriza e
produz esterótipos que alimentam a rejeição e auto-rejeição dos sujeitos negros. Nesse
contínuo Silva (2004, p. 50) acentua:
[...] a pior das conseqüências da ação do esterótipo é a auto-rejeição ao seu outro
igual, é esse ódio contra si próprio que a ideologia coloca no oprimido, um tipo
incidioso de inferiorização que resulta em desagregação individual e desmobilização
coletiva.

Diante do exposto, o contexto da sala de aula mostra-se fértil para a produção e
reprodução de estereótipos sobre negras (os), que podem ser extensivos às (aos) aluna (os) e

25

Conceito extraído da Wikipédia que é uma enciclopédia multilíngue online livre, colaborativa, conforme
definição encontrada no site pt.wikipedia.org.
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também à professora. Nesse ínterim, as narrativas em análise expõem sobre as representações
feitas sobre a professora Luiza, percebidas como representações que podem ser extensivas ao
conjunto das professoras negras.

No estudo das narrativas, emergiram algumas representações sobre a professora
negra, das quais destaco:

1. Animalização, coisificação e demonização:

Sobre mulheres e homens negras (os), geralmente, recaem estereótipos
diversificados e causadores de danos aos sujeitos que estão implicados nessa trama. De
acordo com Silva (2004, p.47), para estereótipo articula-se o seguinte conceito:
O estereótipo é uma visão simplificada e conveniente de um indivíduo ou grupo
qualquer, utilizada para estimular o racismo. Ele constrói idéia negativa a respeito
do outro, nascida da necessidade de promover e justificar a agressão, construindo
um eficaz instrumento de internalização da ideologia do branqueamento.

Os insultos de caráter racista utilizados pelos alunos, explicitados nas narrativas,
incidem sobre a imagem da professora, depreciando-a na sua humanidade ao associá-la a
coisas e animais como “bago de betume” “carvão”, “picolé de betume”, “fumo”, “pó de café”,
“macaco”, “urubu batuteiro”. Outro traço do racismo é apresentado a partir da demonização
da religião de matriz africana, através do trato maniqueísta que vincula a macumbeira, como
pessoa praticante da macumba, às coisas ruins, ao mal. No imaginário da nossa sociedade de
base católico-cristã, a macumbeira que é a incorporação do mal, pelo pecado que carrega,
deve ser castigada. Outro aspecto da demonização aparece quando a professora é comparada a
um saci, descrito como ser imaterial, preto, ardiloso, que prepara armadilhas, qualidades que
foram associadas às (aos) negras (os) desde a escravidão .

Essa representação negativizada se constitui numa “faca não amolada”, cortando a
carne de quem está sob o olhar que filtra os estereótipos. Os insultos, as brincadeiras racistas,
por exemplo, são exercitados no cotidiano escolar, na sala de aula, na fila da merenda, no
recreio, estão naturalizadas e sobre estas recaem um silêncio consentido, muitas vezes, porque
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cumpliciado. Consequentemente, o lugar comum das práticas racistas na escola precisa ser
problematizado. Nesse sentido,
são, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizadas que
precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questionamento e, em especial, de
desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é
tomado como “natural” (LOURO, 1997, p. 63).

As brincadeiras e os insultos racistas, preconceituosos e discriminatórios, quando
são tomados como naturais pela comunidade escolar, implicam na supremacia de uns sujeitos
em concomitância com a construção da inferiorização de outros. Então, como destaca Louro
no excerto aludido, é imprescindível desnaturalizar essas atitudes. A intervenção da escola
deverá enfatizar o respeito ao diferente, tomando por base a sua singularidade e não a
diferença como sinônimo de falta, de deficiência ou de impossibilidade.

2.A feiura como atributo da pessoa negra

O racismo como ideologia que postula a existência de uma raça superior,
concentra, nessa premissa, a justificativa de que aquelas (es) que a ela não pertencem são
inferiores, portanto devem ser subjugadas (os).

Esse pertencimento é definido pelos modos incorporados, pelas verdades
compartilhadas e pelo corpo concebido como sacrário da superioridade, mediante as marcas
que o compõem. Nesse corpo, onde repousa o imaginário da superioridade, se constrói o belo
como princípio a partir daquele que o fundou. Entre nós, pela colonização portuguesa e
escravização dos povos africanos, os elementos culturais e marcas corporais daquela se
sobrepuseram como valor sobre estes. Logo, a beleza se concentra na brancura da pele, no
cabelo “bom”, no nariz delgado, nos “lábios finos”. Um corpo que a esse perfil não atende,
porque diferente o é, tem a sua diferença transformada em defeito, em anomalia. É nessa outra
ponta do vetor que está o corpo negro estigmatizado, pois “é na sua corporeidade que se
atinge o negro” (FANON, 1983, p.134). E na antonímia inferiorizante, a sua presença é um
corpo estranho em oposição ao modelo construído pela “crença de que é possível hierarquizar
os sujeitos e seu corpo” (GOMES, 2006, p. 149). Então, a pele é negra, o cabelo é “ruim”, o
nariz é grande e os lábios são “grossos”, são “beiços”. Assim, a equação se apresenta: a beleza
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está para o branco como a feiura está para o negro. As pessoas expostas a essa concepção que,
no corredor da história se consolidou, se brancas incluídas, rejeitam; se negras excluídas,
praticam a auto-rejeição. Sobre esse processo gerador de tensões, Munanga prefaciando a
obra de Gomes (2006) argumenta:

Por uma pressão psicológica visando à manutenção e à reprodução dessa ideologia
que, sabe-se, subtende a dominação e a hegemonia “racial” de um grupo sobre
outros, os negros introjetaram e internalizaram a feiúra do seu corpo contra eles,
enquanto os brancos internalizavam a beleza do seu corpo forjada em seu favor
(MUNANGA, 2006, p.15).

Munanga, ao chamar a atenção para a postura de internalização da feiura por parte
do negro sobre seu corpo, contribui para a reflexão sobre os seus desdobramentos, porque
estes produzem um duplo movimento, ou seja, ao internalizar a concepção negativa sobre seu
corpo, porque é templo da feiura, a pessoa negra irá rejeitar a si, ao tempo em que rejeitará ao
“outro assemelhado” (SILVA, 2004, p.77).

A rejeição que sofreu a professora Luiza por parte das (os) alunas (os) caracteriza
esse quadro, porque as (os) protagonistas da rejeição direcionada a ela, majoritariamente eram
negras (os). A rejeição estava direcionada à pessoa negra: a professora, as (os) colegas, como
pode ser exemplificado pela narrativa de Jasmim que, ao narrar sobre o tratamento racista
recebido pela professora, narra-se também.
Porque racismo foi o que mais me marcou na sala de aula. Todo mudo dizia que eu
era feia! (chora)
Eu não falava nada para ninguém, mas eu sofria por dentro (continua chorando). Eu
só queria mostrar que eu não era feia (continua chorando). Para os outros eu era feia,
mas para mim eu não sou feia (continua chorando). E na sala de aula a professora
Luiza sofria a mesma coisa.
E hoje mudou que eu sou que eu vim ver que eu não sou feia (choro). Para os outros
eu posso ser feia, mas para mim eu não sou feia (Jasmim).

O excerto da narrativa de Jasmim expõe, de forma flagrante, o quanto hostil é o
espaço escolar para a criança negra ao rejeitá-la, através da atitude dos assemelhados,
depreciando o seu corpo. Essa experiência poderá deixar marcas profundas no sujeito, como
enfaticamente registra Santos (2004, p. 60):
A criança negra, a menina negra, vive constantemente situações em que sua beleza é
negada e em que é desvalorizada e em que é desumanizada. Essa violência que
marca o período de formação da personalidade feminina, marca também todo o
processo de identificação desse ser como mulher.
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Mas, é necessário ressemantizar o corpo negro na diáspora. Isto significa
reinterpretar o corpo para que este, ao invés de lugar onde habita a inferiorização e a opressão,
constitua-se em lugar não só de resistência, mas de cuidado, beleza e amorosidade.

3. A pessoa negra estigmatizada como escrava

A pessoa negra escravizada foi a única história que a sociedade e a escola
contaram sobre esta, décadas após décadas, de modo que essa narrativa

oficializou a

inexistência de outras histórias. Pelo argumento da inferiorização das raças, a servidão era o
“lugar” naturalmente definido e socialmente ocupado por negras (os). Era, portanto, a
escravidão um desígnio. Nesse argumento, as pessoas nascem predestinadas: umas são
escravizadas, outras escravizam. Essa visão racista, logo determinista, sedimentou a
construção, no imaginário social, de uma imagem estereotipada das mulheres negras quanto a
sua capacidade intelectual, à sexualidade, à beleza, à capacidade ocupacional etc. Essa
narrativa construiu o lugar da ocupação profissional destas, o trabalho doméstico. Esse
imaginário aparece na narrativa de Gérbera, ao falar do tratamento que as (os) alunas (os)
dispensavam à professora Luiza:
Os alunos... acho que os alunos tinham assim um... a professora, por causa da cor da
pele. Achava que (silêncio). Sei não. Sei lá, escravo. Sei lá (risos) o que é (Gérbera).

A partir do excerto da narrativa de Gérbera, possibilidades são criadas para
discernir que o tratamento recebido pela professora estava estreitamente vinculado à condição
de mulher negra e que, portanto, deveria estar na cozinha e não na sala de aula. A mulher
negra estava deslocada da sua “origem”, ocupando um lugar que historicamente não lhe
pertencia, porque, sob a sua imagem, ainda está o estigma que lhe imputa lugares subalternos.

Desse modo, a postura das (os) alunas (os) apresenta a premissa de que as
mulheres negras não possuem competência para exercer uma profissão que, para o seu
exercício, seja exigida competência na apropriação e produção do conhecimento, o que, pela
ideologia racista, elas não possuem.
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4.Professora negra guerreira

A mulher negra, vista como guerreira, o único dos quatro eixos representacionais
positivos, apresenta o sujeito “mulher negra” reagindo, lutando conta a opressão; dá pistas de
que esse binômio está combinado com referenciais de opressão e exclusão e que, portanto, ser
guerreira revela uma postura que deve ser construída para o enfrentamento dos desafios
cotidianos e para superação das assimetrias, opressões e determinismos impostos pelo
racismo, conforme ressalta Jasmim:
Eu acho que uma professora, que uma professora negra é como uma guerreira!
Porque a pessoa negra é um vencedor de tá ali naquele cargo que a pessoa tá. Porque
já venceu tanta luta, o racismo e outras lutas.
Eu me considero uma guerreira, porque eu já lutei tanto para vencer e tô vencendo
até agora. Porque racismo foi o que mais me marcou na sala de aula Todo mudo
dizia que eu era feia! (chora) (Jasmim).

Ao conceber a professora negra como uma guerreira, Jasmim reflete sobre as
dificuldades geradas pelo racismo e enfrentadas pela professora Luiza. Enfática ao afirmar
que “a pessoa negra é um vencedor de tá ali naquele cargo que a pessoa tá”, pode-se
reconhecer através da fala de Jasmim um determinismo que incide sobre o lugar destinado às
mulheres negras na sociedade e que estas são vitoriosas ao deslocarem-se, ao ocuparem um
cargo. Esse argumento denota tanto o reconhecimento de que o racismo produz desigualdades
e exclui, quanto indica a resistência e luta da mulher negra para ultrapassá-lo.

Assim, são negras: uma é mulher, a outra menina; uma é professora, a outra, é
aluna. Jasmim e Luiza, pelas marcas nos seus corpos, suas experiências são caminhos que se
cruzam, são gerações que se interseccionam pela contundência da rejeição vivida. Mas Luiza,
a aluna negra que se tornou professora, é, para Jasmim, ainda aluna, modelo positivo, porque
representa a mulher negra para além das impossibilidades e determinismos impostos pelo
racismo. Isso se anuncia como evidência, quando a aluna reconhece na professora a mulher
guerreira que venceu tantas lutas contra o racismo, o que enfatiza ser ela, também, uma
guerreira. Nos seus 13 anos (época em que a entrevista foi realizada) diz já ter lutado tanto. É
a mesma luta enfrentada por Luiza contra o racismo.
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4.5 O RACISMO NA ESCOLA: OS EFEITOS DAS RELAÇÕES
CONFLITUOSAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS SUJEITOS

RACIAIS

Mulheres negras professoras, pela formação, simbolizam conquista e ampliação
do acesso à escolarização de um grupo historicamente marginalizado e aviltado nos seus
direitos. O acesso a outros e elevados níveis de escolarização não é garantia de inserção no
mercado de trabalho, considerando a formação alcançada. A categoria ocupacional nem
sempre corresponde à formação, dessa forma, saliento que mulheres negras que concluíram
cursos de formação de professora estão alocadas em outras áreas. Em se tratando do antigo
curso de Magistério, do Ensino Médio, como parte de minhas memórias de professora no
Instituto de Educação Gastão Guimarães, situado no município de Feira de Santana- BA de
1996 a 2002, concluíam o curso, tornavam-se professoras na formação, mas continuavam
domésticas na profissão, como também ocorreu com a irmã e a sobrinha de Luiza. Assim, há
dificuldades enfrentadas para alcançar a formação, entretanto o exercício da profissão é
alcançado somente por algumas.

Então, ser professora na formação e na profissão não significa que os embargos
sociais foram todos vencidos. Ao contrário, começa aí outra etapa da luta das mulheres negras
professoras, que é a consolidação da condição de mulheres negras professoras na escola,
porque terão de enfrentar as dificuldades oriundas da imagem estigmatizada e estereotipada
da mulher negra, predestinada para as atividades domésticas. E, fortemente consolidada no
imaginário da sociedade brasileira a presença destas na escola, ainda está vinculada a
atividades ocupacionais que correspondem ao serviço doméstico: merendeiras ou alocadas em
serviços gerais, a faxineira da escola e sua presença na sala de aula só para fazer a limpeza.

As mulheres negras professoras na formação e na profissão enfrentam
questionamentos quanto a sua qualificação e sua competência profissional. O cotidiano das
professoras negras é marcado pela vivência de discriminações, em função da sua condição
racial que desencadeia outras formas de exclusão, humilhações e constrangimentos, como
expõe Silva (2008, p, 6):

Os constrangimentos vividos com a discriminação racial, no decorrer de suas
trajetórias profissionais, ocorrem porque são mulheres negras que estão expostas às
imagens estereotipadas [...] verdadeiros estigmas, ou seja, como cicatrizes fixadas
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no corpo e visíveis por meio das características físicas, tidas como sinônimos de
inferioridade, incapacidade e depreciação moral, como é o caso da cor da pele.

Desse modo e, de acordo com o que explicitam as narrativas que compõe as
entrevistas, foi esse o cotidiano tenso vivido por Luiza Carmo de Jesus, professora na
formação e na profissão, destacando que ela foi imolada pelo racismo praticado na escola por
alunos de idades diversas e por outras professoras também.

A partir dos excertos destacados, as (os) colaboradoras (es) enfatizam que a
professora Luiza sofreu discriminações, as quais apresento sob a classificação de
discriminação interseccional, ou seja, discriminação que ocorre a partir da combinação de
vários eixos de subordinação: gênero, cor/raça, classe, religião, qualificação profissional.
Antes, porém, algumas pontuações sobre interseccionalidade e as perspectivas de reflexão que
são possibilitadas a partir deste conceito, são necessárias.

Crenshaw (2002), problematizando sobre aspectos da discriminação racial, chama
a atenção para o fato de que esta, com grande frequência, vem “marcada pelo gênero” e que,
portanto, mulheres e homens são atingidos de forma diferenciada tanto pela discriminação,
quanto por intolerâncias correlatas. Enfoca a autora que, além das desigualdades de gênero,
outros fatores atingem as mulheres, a saber: “fatores relacionados a suas identidades sociais,
tais como classe, casta, raça, cor, etnia,religião, origem nacional e orientação sexual, são
diferenças que fazem diferença na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a
discriminação” (CRENSHAW, 2002, p. 3).
Assim, é importante destacar, que as situações de desigualdade tanto pela
ocorrência, quanto pela diversidade de formas, bem como pela relação de interdependência,
são classificadas como discriminações subordinadas. Mas, para enfatizar a ocorrência e
enfrentamento das discriminações é imprescindível a atitude de abordá-las para além da
análise destas de forma compartimentalizada, pois analisar os eixos de discriminação
isoladamente implica numa compreensão fragmentada dos impactos, das vulnerabilidades e
violências produzidas por estas, sobre a vida daquelas que por estas são atingidas. De acordo
com os argumentos de Crenshaw ( 2002, p. 5), por interseccionalidade entende-se:

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as
consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o
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patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças,
etnias, classes e outras.

A interseccionalidade, na análise das reverberações das discriminações no tocante
à produção de desvantagens sociais, é apresentada como um conceito significativo para a
compreensão e reflexão sobre as implicações da existência e ocorrência concomitante de
eixos de discriminação. Esta ocorrência eleva a índices altíssimos o impacto, para a vida dos
sujeitos, da vivência da discriminação racial combinada a múltiplas formas de geração e
manutenção das desigualdades.

O princípio da interseccionalidade torna possível compreender a coexistência de
vários fatores desencadeadores de assimetrias, bem como as limitações ocasionadas pela
reflexão isolada desses fatores/eixos: gênero, raça, classe etc. A reflexão isolada desses eixos
compõem uma perspectiva que dilui os impactos das discriminações, sobretudo de gênero e
raça. Nesse sentido:
A utilização da perspectiva da interseccionalidade permite compreender e enfrentar
de forma mais precisa a articulação entre as questões de gênero e raça, uma vez que
estes não se desenvolvem de modo isolado nem afastam outros fatores passíveis de
produzir desigualdade e injustiça da vida cotidiana das pessoas. E mais, a presença
concomitante de outros fatores potencializa os efeitos de ambos (AMNB, 2007, p.
4).

Por isso, considero pertinente analisar, a partir das narrativas, que apresentam de
forma contundente como o racismo, o preconceito e discriminação se constituíram em
experiências vividas por Luiza na sua trajetória de mulher negra professora, que buscou
escrever a sua história a contrapelo dos determinismos e interditos prescritos por uma
sociedade de racismo exacerbado, como estas experiências podem ter contribuído, a partir da
combinação dos seus efeitos como fatores potencializadores da rejeição, auto-rejeição,
morbimortalidade e desigualdades sociais.

Assim, destaco os eixos de subordinação e a intersecção com os excertos das
narrativas das (os) colaboradoras (os):
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a)Discriminação racial:

Como... é... é... toco preto, é... urubu. Teve um dia que eu, eu vi, um aluno chegou
na secretaria e, ela na hora do recreio ela não foi, ficou com a turma e pediu pra ir, o
colega (aluno) pegasse um cafezinho para ela , aí ele chegou na sala e disse assim,
na secretaria: Aquela professora preta tá pedindo um, um cafezinho para ela[... ]Aí
eu: Como é o nome da pró? Aí ele: É uma que só anda com o cabelo amarrado e de
saia. Aí foi que [...] E era aluno dela[...] O preconceito e a discriminação com
relação ao negro não acabou com a Abolição. Ele está camuflado. Quem sente não
só com Luiza, mas outros negros também. Sempre vem à tona alguma coisa, para
revelar que está ainda muito impregnado no povo brasileiro essa coisa da
discriminação com relação ao negro (Acácia).
Veja só. Eu falei no início sobre a, o abaixo assinado, talvez não por Luiza não saber
ensinar, porque Luiza ensinava. Talvez por preconceito surgia nessa, etapa aí. Como
é o nome? Dela, da diretora querer tirar ela por ser negra (Tulipa).
É... ele ... O menino, ele disse que não ia entrar na sala, porque ele... que a
professora parecia um bruxa [...] Ele disse: Eu não quero entrar na sala dessa
professora preta. Eu não quero estudar com ela. Eu disse: Por que você fala que ela
parece uma bruxa?Aí ele: Tá, por causa do cabelo dela [...] Ele disse que não queria
estudar com a professora porque a professora era feia, que a professora era... preta e
que parecia uma bruxa (Anêmora).
Teve um aluno que falou que professor devia ser branco e não negro. Um dos alunos
dela, e pequeno! (Magnólia).
Aconteceu um fato de um aluno não aceitar a professora Luiza pelo fato dela ser
negra (Orquídea).
(silêncio longo) Bom, é... Ela chegou em determinado lugar, certa vez e ela foi, é...
mal recebida por causa do... porque ela era negra. (Flor do Campo).

Nos excertos em destaque, a professora não tem nome, é a professora preta; é feia
porque é preta, logo se parece com uma bruxa, cuja imagem certamente deve estar associada à
representação desta nos contos de fadas. Aqui temos a imagem da mulher negra corroída,
desfigurada.

A professora Luiza, compulsoriamente, por ser negra, experimentou a hostilidade
do racismo caracterizado pela rejeição sofrida, exemplificada pela recusa dos alunos de
entrarem na sala, de terem uma professora negra. Quando um dos alunos da professora Luiza
disse que professor deveria ser branco e não negro, mais uma vez a concepção de que a
mulher negra ao tornar-se professora está fora do seu lugar é ratificada.
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As narrativas de Acácia, Tulipa, Anêmora, Magnólia, Orquídea e Flor do Campo
revelam o flagrante do preconceito e da discriminação racial sofridos por Luiza, marcas do
racismo tão fortemente presente na sociedade, com elevado destaque para a sua prática no
âmbito escolar, que aponta para a urgência da implementação de políticas e práticas
pedagógicas voltadas para a reeducação das relações raciais.

b)Discriminação de classe: por ser pobre/as roupas que usava

Assim, Luiza não, si lá... O jeito dela assim, se vestir, eu acho que ela se sentia
menor! Menor do que os outros [...]. Talvez por ela, sei lá... achar assim... as roupas
mais inferiores. Ela vinha assim, com as roupinhas bem surradinhas, mais inferiores,
talvez até por, por, sei lá, por... sustentar, ou então por gostar (Tulipa).
Porque ela se vestia de um jeito respeitoso, eles achavam que a professora era louca
ou era doida [...] Ela usava saião, blusa que não mostrava os braços e outras roupas,
não usava argola (Jasmim).

As classes populares, em sociedades estruturadas sob elevados índices de
desigualdade social, vivem, em sua maioria, em condições de insalubridade crônica; e os
sujeitos que a estas são vinculados vivem em estado de privação e, quando não ocorre na sua
inteireza, os bens e serviços dos quais se têm acesso apresentam baixa qualidade. Direitos e
necessidades essenciais são negligenciados em virtude da estrutura segregacionista que
mantém a ordem, o controle, as relações de poder e hegemonias consolidadas. Segrega-se pela
condição econômica, que é definida não apenas pela posse de bens e serviços, mas pelas
condições materiais objetivas de acesso a estes, também. E mais, dados do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicados em 2005, revelam a estreita
relação existente entre posição socioeconômica, gênero e raça. Sobre essa questão,
discutiremos em capítulo posterior. Assim, a população que vive entre a pobreza e a miséria é
composta majoritariamente por mulheres negras.

Ser pobre significa acumular perdas de direitos e transitar nas margens; é viver na
exclusão. Além do estado de privação impingido às camadas populares da sociedade, visto
como uma responsabilidade dos sujeitos, cuja ausência de competência os conduziu às
condições abjetas, passam por experiências de discriminação, são rejeitados, por exemplo,
pelo lugar onde moram, pelas roupas que usam, pois que a “verdade dos atos”e a “verdade
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dos fatos” estão amparadas em pressupostos que segregam, como se pode observar nos
slogans: o mundo trata melhor quem se veste bem, porque a lógica é levar vantagem em tudo.

Desse modo, a professora Luiza pertencente à camada popular da sociedade, pelas
condições históricas do grupo racial ao qual fazia parte, sofreu os embargos, discriminação
por sua condição econômica, que era um determinante para a definição das condições de vida
sua e de seus familiares.

c)Discriminação pela religião:

[...] Prejudicou Luiza no falar, no... é... Se Luiza não... Não respeitava a religião de
Luiza. Eu acho que a gente deve respeitar a religião de todo mundo. Se Luiza não
fazia festa, porque Luiza não cantava na sala, isso dava o direito de eu chegar, de eu
chegar lá e entregar uma pessoa na Secretaria de Educação? Por ela ser, do jeito que
era? Por, pela religião dela? (Tulipa).
O fato de ser mulher... de ser negra e de ser diferente, principalmente por expressar
uma religião diferente das outras, então, todas essas situações é... causam impacto.
[...] Ser uma pessoa religiosa. Então, tinha determinados tipos de... de eventos assim,
comemorativos que ela não participava ... entendeu? [...]Por uma questão até... o
preconceito religioso[...]Que é uma coisa que fica... é... é... oculto. Por que fica
oculto? (Violeta).

Nos excertos, registra-se mais um eixo de subordinação desencadeador de
discriminação, a religião. Membro da Religião Testemunhas de Jeová, a professora Luiza
conduzia a vida sedimentada nos valores e princípios professados por essa religião. Na escola,
eram feitas observações quanto ao modo de vestir-se, e o pouco envolvimento nas atividades
festivas da escola em virtude do cumprimento das prescrições desta religião. Observa-se que a
professora Luiza sofreu discriminação religiosa, embora assegurado aos sujeitos o direito de
ter uma crença, professar uma religião e não ser privado de direitos em função da crença
religiosa, conforme o prescrito na Constituição Federal de 1988 no TÍTULO II Dos Direitos e
Garantias Fundamentais, Capítulo I dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5º e
inciso VIII, bem como a previsão de pena de reclusão ou multa, conforme o Decreto-Lei nº
2.848. Código Penal – 1940, Art. 208 – Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de
crença ou função religiosa [...].
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d)Discriminação pela formação/qualificação e competência profissional:

Eu acho assim, que ela chegando na universidade, eu acho que outros iriam olhar ela
com outros olhos, né? Porque ela teria um grau superior e, que passaria , acho até, a
respeitá-la mais, né? Que quando a pessoa tem assim, um, se acha menor, até mesmo
porque às vezes até, até as pessoas de lá (Escola Horácio Bastos), todas têm a
faculdade, a maioria e ela queria tá no meio. Através de... Ser vista com outros
olhos. Os olhos de alguém que, tem capacidade, né? De mostrar que era também
igual aos outros (silêncio)[...] Acho que Luiza estava lutando por uma igualdade,
igualdade, porque para ela chegar e fazer essa faculdade, com tantas formações que
ela tinha, na idade que ela já estava, quase perto de se aposentar, foi para que
olhassem ela com outros olhos. Vissem ela como uma mulher também, de estudo.
(Tulipa).
[...]Ela não tinha formação acadêmica... Então, isso aí já é uma questão de
preconceito, da pessoa, é... porque ela...só fez o magistério, então aí já vai, já é
excluída, mesmo... o município permitindo que professor que tenha, ensino de
Magistério, a nível de 2º grau, trabalhe[...] Questionou e até... questionou falando,
é... sobre a... a questão da prática pedagógica dela. Entendeu? É... a diretora tava
falando. Só que a pessoa a qual falou essa pessoa também, ela não tem essa
formação, não tem esse cacife para poder julgar. Mas, às vezes, esse julgamento não
é, nem é por causa... não era... é, exatamente pela prática pedagógica. Porque ela se
empenhava muito, ela... ela tomava os cursos e, às vezes isso era...é...basicamente
por ela ser uma pessoa diferente., entendeu? (Violeta).

As narrativas de Tulipa e Violeta, respectivamente, sublinham o preconceito e a
discriminação sofridos por Luiza por ser professora com formação em Magistério, nível
médio. Havia um tratamento que a inferiorizava, segundo o que observam. Por isso, a
professora Luiza fez muito investimento na sua formação para ter a sua competência
profissional reconhecida.

e)De gênero: a mulher solteira

Foi uma pessoa também que foi... injustiçada, né? Injustiçada porque existia o
preconceito entre as colegas, a discriminação[...] É... preconceito (silêncio)
Preconceito, muitas vezes , muitas vezes... pela cor, né? De muitas pessoas
discriminar pela cor. E outro preconceito, muitas vezes por ser uma mulher solteira.
Que isso também é um preconceito, né? Mulher solteira... (Azaléia).

Ser mulher, numa sociedade de base patriarcal, representa viver e conviver com
práticas e atitudes de preconceito e discriminação; se mulher negra, então os efeitos destes são
ampliados, pelo acréscimo de outras estereotipias e estigmas.
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Pela estrutura ideológica que sustenta a sociedade patriarcal, às mulheres estão
associados e definidos papéis sociais, culturais e afetivos estruturados sob a égide dos
argumentos da subalternidade, da incapacidade para a gestão de bens e serviços nos espaços
públicos, da competência natural para a procriação e os cuidados a ela vinculados, bem como
a vocação para as atividades pertinentes ao lar. Espera-se então que estas se casem, tenham
filhas (os) e cuidem bem da casa e da família, assim estariam cumprindo o seu papel social, o
seu desígnio. Logo, as mulheres que não foram desposadas nem tiveram filhas (os) não
cumpriram a missão para a qual foram designadas: ser esposa, ser mãe e ser dona de casa.
Então recai sobre estas o estigma da incapacidade de ser mulher e são obrigadas a conviver
com observações e zombarias quanto ao seu estado civil, porque mulheres solteiras passam à
condição de “encalhadas”, “moças velhas”, ”titias” etc.

Desse modo, Luiza na condição de mulher solteira foi, em muitos momentos da
sua trajetória, questionada sobre o seu estado civil e alvo de zombarias, ocorrência que se
caracteriza como prática de discriminação e preconceito.

A partir dos excertos, percebe-se que as experiências de discriminação vividas
pela professora Luiza não eram somente vinculadas ao gênero e à raça, porque outros eixos de
discriminação compunham esse quadro. A ocorrência simultânea de eixos de discriminação
avolumam os impactos das desigualdades sociais para a vida daquelas/daqueles que estão no
centro desse processo. As percepções sobre os efeitos da discriminação sofrida pela população
negra, sobretudo as mulheres negras, geralmente miniminizam os seus efeitos pela análise
isolada destes e, em muitos casos, nem são considerados como desencadeadores de
disparidades sociais, como enfatiza Lopes (2005, p. 3):
No entanto, excetuando-se poucas experiências, alguns fatores constitutivos dos
processos de organização e hierarquização social são, continuamente,
desconsiderados em estudos e pesquisas sobre desigualdades, disparidades ou
iniqüidades em saúde. O sexismo, o racismo, o etnocentrismo e outros integram a
lista de fatores descartados ou descartáveis.

A vivência de discriminações interseccionadas potencializa as experiências de
exclusão, que se desdobram em prejuízos de ordem social, política, afetiva, física e
emocional. Sujeitos que, cotidianamente, vivem as tensões das assimetrias de raça, gênero e
outros geradores de desigualdades, estão vulneráveis aos seus efeitos e consequências para a
formação da identidade, o reconhecimento do pertencimento racial, a prática da rejeição ao
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seu assemelhado e a autorrejeição. A exposição dos sujeitos ao racismo, aos preconceitos e às
discriminações podem motivar a internalização de estigmas e estereótipos que fomentam a
inferioridade e, consequentemente geram a assunção de posturas subalternas, a naturalização
das desigualdades e dos determinismos que poderão implicar em agravos para a saúde. Esse
estado de coisas pode forjar o nascimento do sujeito de fronteira: ora habita a crisálida,
silencia; ora é beija-flor, se empodera, assume “a voz de sujeito de si” (STOER, 2004, p, 95) e
voa.

Imagem XIV: A Crisálida

Foto referente à culminância do projeto Escola, racismo, preconceito e discriminação: é preciso escrever outra
história, desenvolvido na Escola Municipal Maria José Dantas Carneiro em 2004, ano em que ocorreu o desmaio
da professora Luiza na escola.
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4.5.1 A Crisálida: Postura Frente ao Racismo

O racismo apresenta efeitos perversos sobre as pessoas vistas e tratadas sob a
lógica que o compõe. A atitude racista compara, inferioriza, sentencia e exclui. O diferente
passa à condição de desigual e os seus atributos físicos se constituem em defeito visível na
cor, cabelo, nariz, lábios. Desse modo, colide sobre o corpo e a consciência o peso do
racismo, que impinge à pessoa negra a imagem deteriorada. Assim, a ideologia que
hierarquiza alimenta-se de idéias pré-concebidas que, perigosamente, tornam-se verdades que
norteiam as atitudes dos sujeitos. Nesse contexto, “muitos negros são induzidos a acreditar
que sua condição inferior é decorrente de suas características pessoais” (MENEZES, 2002, p.
6), por isso são culpados. Esse discurso, quando incorporado, impõe ao sujeito a declinação
da sua imagem, que compromete a autoestima, o olhar sobre si. Daí nasce o ser humilhado,
entendendo que:
Ser humilhado é ser atacado em sua interioridade, ferido em seu amor próprio,
desvalorizado em sua auto-imagem, é não ser respeitado. O humilhado se vê e se
sente diminuído, espoliado de sua autonomia, na impossibilidade de elaborar uma
resposta, atingido em seu orgulho e identidade, dilacerado entre a imagem que faz de
si e a imagem desvalorizada ou difamante que ou outros lhe infligem [...] O
indivíduo humilhado se sente como tendo sua afirmação vital negada, rejeitada,
destruída, se sente excluído da relação de reciprocidade, experimentando vergonha
de si mesmo (ANSART, 2005, p.15).

As experiências racistas, a que são submetidas as pessoas negras, causam
sofrimento. Por isso, o racismo provoca uma dor que silencia, porque humilha. Segundo
Ansart (2005), a humilhação ao negar o sujeito, limita-o ao silenciá-lo, a subtrair-lhe as
possibilidades de resposta às iniquidades geradas por atos humilhantes, e o racimo é um deles.

4.5.1.1 Racismo, Discriminação e Preconceito: Silêncio!

Nos excertos, Jasmim e Jacinto, alunos da professora Luiza, negros também,
falam da dor provocada pela humilhação que acompanha quem é alvejado pelo racismo.
A professora não respondeu nada. Ela ficou comendo a dor quieta! Calada! Aí, ela
desmaiou (Jasmim).
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Eu não falava nada para ninguém, mas eu sofria por dentro (continua chorando). Eu
só queria mostrar que eu não era feia (continua chorando). Para os outros eu era feia,
mas para mim eu não sou feia (continua chorando). E na sala de aula a professora
Luiza sofria a mesma coisa.
A professora Luiza sofreu racismo. Ela não respondia nada! Quando as pessoas me
tratavam com racismo eu não respondia! Porque, se eu não sou, se eu não acho que
sou o que eles falam!
Eu não respondia porque se eu respondesse eu ia dar corda a eles. (silêncio) Eu
ficava calada! Eles podiam falar o que fosse! Ficava calada na sala E depois que saia
da sala eu não falava nada para ninguém. Nem em casa (Jasmim).
Na sala de aula alguns tinha preconceito, né? Chamava a pessoa de preto. Eu
também nem ligava. Oxe! Se eu sou preto mesmo, eu vou ligar para que? (Silêncio)
É assim mesmo! É a vida! (Jacinto)

Diante do que expressam as narrativas e entendendo que o silêncio é plural no
sentido e no significado, por isso polissêmico (ORLANDI, 2007), e simbolizados de formas
diversas. Em relação ao racismo e seus desdobramentos, há o silêncio astuto, produto de quem
oprime e o silêncio do oprimido. Assim “o silêncio tem razões complexas” (POLLAK, 1989,
p. 6) porque quem o pratica deixa invisível ou revela o que deseja, mas também o que lhe
escapa. O silêncio do oprimido é um esforço para esconder a vergonha do que aquilo que há
em si é rejeitado; no opressor, o silêncio intenciona a reprodução da opressão.

4.5.1.2Racismo, Discriminação e Preconceito: Deixa na Mão de Deus!

Diante do racismo algumas pessoas revelam atitudes de impotência, muitas vezes
de resignação. Demonstram acreditar que o racismo, a discriminação e o preconceito existem
num plano que parece indicar características metafísicas, e que, portanto, aos mortais esta
seria uma barreira intransponível sem o auxílio do ser supremo, a quem confiam a superação
desse problema. Para o racimo, só a providência, a justiça divina:
No assunto de... Ser, de todos nós termos o mesmo tratamento e o mesmo carinho
um pelo outro. (silêncio) Aí foi meio difícil falar da pró Luiza [...] (silêncio) Sim!
Senti dificuldade! Porque, nem tudo, no setor de trabalho, que a gente vê, a gente
pode falar. Era bom se, se pudesse! Mas, vamos entregar a Deus, que a justiça de
Deus é a maior (Crisântemo).
Eu dizia a ela que quando chegasse lá na escola, ela orasse quando botasse o pé no
batente. Que ela orasse a Jeová para que ela pudesse se confortar lá, e não dá ouvido
à indiferença que uma ou outra estava fazendo com ela (Magnólia).
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Meu Deus! Não é possível, Deus, que isso vai fica em vão! Eu estou pedindo à
Deus! Meu Deus!Isso não pode ficar em vão não [...] É, porque de nome, ela
também não citava o nome. Ela não citava o nome! Dizia que ela era: Sua Negra!
Que era negra. Dizia aquelas coisas todas, que eu no, no caso, assim, eu não sou
muito ligada a essas coisas porque eu nem ligo! Quando eu, coisa assim... Eu nem
ligo! Mas, ela tava falando assim, eu disse: Olhe Luiza, a gente não liga isso não! A
gente tem Deus! A gente tem que ir em frente (Hortência).

O racismo fragiliza as pessoas. Isso também fora demonstrado por Luiza, no
registro em destaque, porque aviltada na sua humanidade e, rememorando Maria Conga, a
opressão do racismo prende o corpo, enclausura-o na inferioridade, muitas vezes destrói ou
posterga a realização dos sonhos. Mas em Maria Conga não alienou a consciência de mulher
negra; em Luiza não implodiu a esperança.

Imagem XV: Um desabafo

4.4.1.3 As Crisálidas no Caminho

O racismo produz recalques e deixa as suas marcas por onde passa. “É o racismo
que cria o inferiorizado” (FANON, 1983, p. 7), impõe ao sujeito através da negação do seu
corpo, a legitimação dos valores inferiores que lhe são associados. A inferiorização que o
racimo produz violenta o sujeito que ao se conflitar entre a aceitação/rejeição, priva-se do
convívio social. Por isso, o corpo rechaçado ausenta-se, invisibiliza-se para não ser visto,
acredita que está protegido dos olhares, dos apelidos, das classificações pejorativas e da
exposição pública daquilo que o racismo transformou em anomalia: a sua negritude.

Ao refletir sobre a corrosão que o racismo provoca na autoestima das mulheres
negras em que a sua imagem é apresentada de forma transfigurada, aparece o sujeito
recalcado que faz da crisálida a sua morada. É o casulo, o invólucro que as protegem da
vergonha que tem de si e da depreciação dos outros.
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Entre o percurso da investigação e a escrita da história de vida da mulher negra
professora, revelada no registro que fez da sua escolarização, Luiza ressalta ter encontrado
outras Malvinas, referindo-se à sua primeira professora. Fazendo um trocadilho, digo que, no
caminho da investigação, encontrei casulos repletos de mulheres negras ainda crisálidas. Por
exemplo:
Magnólia
Eu sou... Eu acho que não sou simpática, assim bonita não. Eu sou... Tenho os lábios
grossos. Não queria. Se eu pudesse eu faria uma plástica em mim.
Eu tenho o corpo feio. Sou magrinha, mas mesmo assim eu fico, eu não me
discrimino não, sabe? Mas eu queria ter... Eu não queria ter esses lábios grossos não.
Eu acho muito grosso. Tu não acha não?
Eu às vezes não fico assim, em lugares muito assim, à vontade porque pra mim todo
mundo olha pra mim e ri. Eu tenho isso comigo. Eu sou assim. Eu tenho... Como é
que se chama? Não é eu querer me discriminar, é porque... Eu não me acho assim...
à vontade quando eu estou num lugar. Às vezes eu não vou.
Não vou porque não me acho bonita. Eu não vou, me discrimino. Não falo isso com
ninguém. Ninguém aqui dentro de casa sabe disso. Ninguém sabia disso, que eu não
falava. (silêncio) Aí, eu, tenho vergonha. (silêncio) De ser feia. De ser meio assim,
um... Não sou uma... Assim, uma pele assim, meio encardida. Queria ser um pouco
mais clara, sabe? Que é... A gente que é assim... escuro e tem o cabelo, crespo, não é
muito ....não é muito visto não. Você sabe que não é, né? Não precisa você fazer
apologia. Você sabe que não é. Que não é eu me discriminando não (voz baixa).
Mas eu sinto na pele isso,viu? Também não alimento...
Às vezes assim... Nos lugares assim... Por exemplo: Se eu for na feira, eu não entro
no supermercado. Nunca entrei. Não, não entro!
Para eu comprar um sapato para mim, eu não vou. Quem compra é minha sobrinha.
Tenho vergonha de chegar na loja para entrar, porque para mim todo mundo olha e
ri. Por que eu, sou... Não sou bonita. Sou negra. Nunca disse nada disso, estou
falando com você agora [...] Porque ... Eu não quis... falar. Não queria falar. Agora
que estou falando. (silêncio).

Diante do que revela a narrativa de Magnólia, busco nos argumentos de Gomes
(1995) subsídios para refletir e compreender o processo de negação e exclusão que acomete as
mulheres negras:
A auto-imagem da mulher negra está em permanente confronto com o imaginário
social. É compreensível que sua construção seja um processo tão conflitivo. É
compreensível que muitas mulheres negras não consigam equacionar devidamente
esse permanente conflito e terminem legitimando o racismo presente no imaginário
social, tão negativo e tão excludente (GOMES, 1995, p.134).

Assim, as crateras abertas na autoestima das mulheres negras, pela autoimagem
estereotipada, alargam as suas dimensões. Logo, “enquanto não compreendermos essa
evidência, ignoraremos muitos problemas” (FANON, 1983, p. 73) e o silêncio não será o
corpus da resistência, mas a multiplicação dos casulos, aumento das vulnerabilidades e
exacerbação das desigualdades.

151

4.5.2 Beija-flor: a Contrapelo do Racismo

Há casulos ainda repletos de mulheres negras crisálidas. Mas a contrapelo dos
determinismos e da inculcação dos valores e saberes práticos da subalternização, o sujeito,
mesmo que habitando em certa medida na fronteira, faz-se beija-flor e voa:
Porque, ela desafiou. Certo, É... Ela se preservou, ela guardou, mas ela mostrou que
ela era capaz. Ela não resistiu, mas ela mostrou que era capaz, de chegar aonde ela
queria. Não chegou, mas, só isso, só o fato dela determinar o que ela ia fazer, ela nos
deu uma lição de vida muito grande (silêncio) (Tulipa).
Então, nessa história de vida da pessoa de Luiza, e mesmo... é como eu já falei , pra
mim... foi... é superimportante porque, independente de qualquer coisa que não é...
Ela era digna e tinha superação. Tinha força e vontade de vencer. Que, mesmo com
o preconceito, isso não foi barreira para ela (Flor do Campo).

Nos excertos em destaque, Tulipa e Flor do Campo narram a professora Luiza do
outro lado da fronteira, nos movimentos sutis onde foi reinventando o lugar de mulher negra.
Como afirma Tulipa, ela desafiou o que era estabelecido, o que se constituía como regra para
as mulheres negras. Como enfatiza Flor do Campo, era a vontade de vencer, que se
transformou em força para superar o racismo.

Como marca desde o começo da sua história, Luiza fez da educação o lugar da
reinvenção de si. Estudar se constituiu na ação que fazia a Crisálida sair do casulo e Beijaflor, de curso em curso, construir as bases para a superação dos estigmas e estereótipos a ela
imputados pela sua condição de mulher negra professora, que a empurrava para o casulo. Os
excertos ilustram os movimentos feitos para superar o racimo.

E eu acho assim, que Luiza se comprometeu muito, assim, de tomar muitos cursos
devido à rejeição, por parte de colegas (Tulipa).
[...] É porque, é... a... a imagem... aí... mas, já vem de uma forma já... positiva,
entendeu? Perante aquelas que não são professoras. Já vem de forma positiva. Por
quê? Aí ,ó! Não sei quem, aí, ó, é uma pessoa formada (eleva a voz) em professora,
né. Sempre as pessoas falam assim, de forma positiva, admirando a pessoa por ser...
é... negra, por ter conseguido num mundo assim, tão opressor, num mundo tão é...
que veio... que ela... quando ela faleceu ela estava com 55 anos, então a criação
dela, da época que ela nasceu, já foi diferente, né. Já... coisa... Uma educação mais
tradicional, tal, diferente (Violeta).
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Verdade! Exatamente! Ela falou isso comigo. Falou assim: Olha, eu vou estudar!
Estou estudando sem condições! Foi isso que ela falou. Eu estou estudando sem
condições, para mostrar que eu tenho condições de estar numa sala de aula! Tenho
capacidade! Foi isso que ela falou!
Como ela me falou mesmo, que estava na universidade, para estudar mais, para
mostrar as pessoas que ela tinha capacidade. Tinha capacidade! [...] Porque
estudava, ensinava de manhã, de tarde, ainda de noite. Ainda ia estudar para poder
se aperfeiçoar mais! Tinha que fazer os trabalhos [...] Ela chegava, falava: Eu estou
estudando. Fazendo até particular mesmo. Que tava passando privação porque
estava fazendo particular, para mostrar que ela tinha competência. Antes dela
morrer, ela estava comentando essas coisas, mesmo assim (Hortência).
Sentia muito humilhada. Ela chegou a dizer assim... Tanto que ela... tanto que tava
no momento tomando vários cursos, né? Pra vê se ela era mais valorizada. Um
bocado de curso. Ela tinha terminado o de Libras. Depois do de Libras, ela tava no
PROEI, que eu estava com ela, mas tava muito cansada; eu desisti. Depois do
PROEI, ela tava agora no Gestar e na Faculdade, né? (Madressilva).
Porque ela tava... ela queria sempre ta, é... como fala? Aumentando na... na profissão
dela. Se alargando na profissão dela. Então, por isso que ela, é... todos os cursos que
tivesse, ela tava... tava participando(Flor do Campo).

4.5.2.1.1A hora da estrela: das bifurcações do caminho ao reencontro depois do rio: o sonho
de fazer universidade

A professora Luiza depois de ter vivido os hiatos e intermitências na sua
escolarização e formação, chega à sua hora de estrela. O sonho escrito, narrado, simbolizado
pelo pergaminho Imagem I - A caneta, o livro e o pergaminho: o sonho de uma vida inteira, o
sonho de fazer universidade, lá escrito, que se ratificava em outros registros.
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Imagem XVI: O sonho de uma vida inteira

Acervo da família da professora Luiza Carmo de Jesus
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Em 2005, depois de já ter feito vestibular algumas vezes na Universidade Estadual
de Feira de Santana (UEFS), foi aprovada para curso Normal Superior da Universidade Norte
do Paraná (UNOPAR).

Ao ingressar na faculdade, estava realizando um sonho que se manteve aceso.
Apesar dos muros e das cercas, das farpas e cicatrizes deixadas pelo racismo, a estranha
mania de ter fé na vida a acompanhou em sua trajetória de Mundo Novo a Feira de Santana;
não desistiu do sonho de fazer universidade. Aos quase 55 anos, quando muitas professoras já
estão “sonhando” com a aposentadoria, Luiza era “caloura” na faculdade, experiência que é
vivida por pessoas que ocupam lugares de cidadania, aos 18, 19 e 20 anos, aproximadamente.
Isso não se efetiva na realidade da população negra, considerando que a maioria está fora da
universidade, conforme enfatiza Queiroz (2004, 2004b, p. 10),

a exclusão se exacerba à proporção que se elevam os graus de escolaridade,
ampliando-se, deste modo, a desigualdade entre os segmentos sociais[...]O ensino
superior mostra-se, deste modo, um ponto privilegiado para examinar a atuação do
sistema de ensino na reprodução das desigualdades sociais.

Pessoas que conviveram com a professora Luiza referem-se ao seu ingresso na
faculdade como um divisor de águas para a sua vida, pois uma mudança substantiva na sua
postura foi observada:
[...] Quando, quando... Ela, ela, ela, ela fazia, estava na universidade, na mesma
universidade que eu estava fazendo, na UNOPAR. E, às vezes quando eu a
encontrava, ela sempre falava comigo já sorrindo, mais contente... Mais aberta,
né?[...] Ah, ela ficou mais solta. Ela ficou assim... é... mais olhando cara a cara pra
gente... Não ficou cabisbaixo mais. Como, como, como se dissesse assim: Poxa! Eu
agora sou gente! Eu agora estou podendo... encarar as pessoas! Ela se libertou de
alguma coisa. Mudava alguma coisa que ela sentiu né? Não totalmente. Mas, para
quem conhecia Luiza antes e passou a conhecer Luiza novamente, agora na... na...
quando estava fazendo universidade, a mudança foi extraordinária (Orquídea).
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Imagem XVII: O beija-flor

Foto tirada em dezembro de 2005, na festa de encerramento do ano letivo, no prédio alugado em que estava
funcionando a Escola Municipal Horácio Silva Bastos, onde em agosto de 2006 viera a falecer. A professora
Luiza é a primeira da esquerda.

Ó, ela era muito calada. Às vezes... Teve a última reunião que ela levantou, falou
mesmo! Desabafou! Conversou! Mostrou... Aí, pronto! E a gente ficou alegre! De,
ela se levantar, depois que estava na universidade, falar, porque era muito tímida!
Tímida demais! Aí , falou, conversou... Mostrou como é, e. E a gente até... Só não
aplaudiu porque (riso), para não fazer, coisa. Mas, gostei mesmo da fala dela, que
ela tinha, que ela era uma pessoa, que ela era uma pessoa que era formada e tinha
condições e estava fazendo universidade. Da forma que ela falou, explanou o
assunto, ela falou isso mesmo! Deu o recado certeiro! Certeiro! Que ela tinha
condições de estar [...] Ela estava indo bem mesmo! Estava fazendo os trabalhos,
estava se desenvolvendo. Depois dessa universidade, que ela teve esse impulso de
levantar e falar! (Hortência).
Tava fazendo faculdade. Por sinal, já estava no 2º ano... no 2º semestre... é... e o
sonho dela era fazer... sempre o... o sonho dela foi fazer isso. Só que... que ela não
tinha oportunidade... Quando a oportunidade chegou... não deu tempo de concluir.
É... Acrescentou assim... porque ela ficou mais dis... mais disposta (eleva a voz). Eu
acho que ela começou até a falar mais um pouquinho (risos) É que ela falava menos.
E teve pessoas lá, na própria faculdade mesmo, onde ela estudava que falou que ela
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tinha um... que chegava, ficava quietinha no canto, mas depois ela foi se abrindo.
É... Então eu acho que essa... a faculdade mudou um pouco a vida dela nesse sentido
(Flor do Campo).
E a gente já tava até notando... um... uma melhora na disciplina dos alunos... Depois
que ela entrou na UNOPAR, sem dúvida, ela começou a ter novos contatos, a ler
mais, a buscar mais. Ela tava assim... Eu mesmo, já estava me surpreendendo... que
ela estava participando mais com as crianças... já levava pro recreio, já... Ela não
gostava de cantar, já tava cantando (risos). E, eu achei que uma... uma melhora...
muito boa depois que ela entrou na faculdade (Palma de Santa Rita).
Só que Luiza também, lá no curso, ela também caladinha... nunca opinava em nada,
aí uma vez, o que me chamou a atenção foi quando ela levantou e se pronunciou.
Que, disse que ia ter inclusão nas escolas e que... Aí, ela se levantou e se, começou a
falar assim: Certo, eu aceito a inclusão! Foi a primeira vez que eu vi Luiza, dar
assim aquela... levantar, dar, e... e... falar, bonito. Bonito, não, que ela sempre falou
na sala dela. Assim, ter aquela posição de levantar e, e... Questionar (Tulipa).

Fazer universidade pelas narrativas das pessoas que conviveram com Luiza, as
minhas colaboradoras, provocou uma mudança, conforme enfatiza Orquídea, extraordinária!
Porque começara a se posicionar, o que demonstrava uma postura não subalterna.

A

universidade conferia poder, como sublinha Acácia:
É... E o, o estudo, uma graduação, lhe coloca assim, de uma forma... com, um certo
poder. E as pessoas vão lhe olhar, de maneira diferente (silêncio) (Acácia).
Por ela ser calma demais, tinha pessoas que achavam que ela não tinha nem
competência. (silêncio) Mas, eu passeia a entender... depois que ela veio trabalhar
aqui no Horácio... aqui no... no anexo da Juiz de Fora... que ela era uma pessoa
calma. Era uma pessoa que queria o bem... dos alunos (Palma de santa Rita ).

Estar na faculdade para Luiza significava a realização de um sonho, que não era
apenas o de estudar pelo prazer que a atividade proporcionava, mas para responder aos
questionamentos sobre a sua competência, que estão diretamente vinculados à dúvida quanto
“a capacidade da professora negra em exercer tal profissão” (SILVA, 2008, p.3) e pela
esperança de que a qualificação vista como sinônimo de competência profissional
possibilitasse-lhe a conquista das quarenta horas, do respeito ao seu trabalho e da superação
da rejeição.
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CAPÍTULO 5
CRISÁLIDA: A HORA DO CREPÚSCULO

Tá lá o corpo estendido no chão [...]
E um silêncio servindo de amém [...]
Olhei o corpo no chão e fechei
Minha janela de frente pro crime
João Bosco

5.1 O CHÃO: LUGAR DE VIDA E MORTE

O lugar era o fundo de uma casa, mais precisamente a área de serviço. Lá
estavam, à direita, uma lavanderia com alguns copos e recipientes outros, utilizados no
preparo da merenda escolar; um bequinho entupido de quinquilharias, de cacarecos, uma
verdadeira área de despejo de coisas que perderam a utilidade. O telhado, coberto por telhas
de cimento de amianto anfibólio 26, encontrava-se enfeitado com bandeirolas feitas com papel
de seda, ornamento característico dos Festejos Juninos. As paredes pintadas de branco, há
muito desbotadas, estavam transmutadas em tons de marrom, ferrugem, lodo e lama. No alto
da parede frontal, encontrava-se um enfeite confeccionado com papel camurça colorido: era
uma bola que compunha o cenário em homenagem à Copa do Mundo.

Estes seriam os vestígios de que ali era uma área de serviço enfeitada, não fosse o
objeto retangular, um pouco abaixo da bola, que se encontrava sobre duas cadeiras, era uma
lousa. Na parede lateral, do lado esquerdo, alguns materiais confeccionados pelas (os) alunas
(os) e afixados, em exposição, compondo o que seria, numa concepção sociointeracionista,
um ambiente alfabetizador.

26

O seu calor é irradiado na forma de raios infravermelhos para o interior do ambiente. As telhas de cimento de
amianto anfibólio, quando escurecidas pelo tempo, podem atingir uma temperatura superior a 70oC, que deixa o
ambiente superaquecido, tornando-o insuportável, implicando em consequências muito graves para a saúde
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Desse modo, dizer do chão como um lugar de vida e também de morte aponta
para a limitação das palavras para a sua expressão, para a descrição dos elementos que o
singularizam. Então “ao que é impossível descrever, torna-se indiscutível a prioridade da
imagem visual” (LEITE, 2004, p.44). Amparada nesse entendimento, ao texto verbal associo
o texto visual, abrindo possibilidades para uma leitura polissêmica e interpretativa, que amplia
a compreensão daquilo que nos circunda, por isso busco nas imagens o indizível que as
palavras não comportam para dizer do lugar que fora utilizado como sala de aula.

Imagem XVIII- O indizível I

Local onde a professora Luiza Carmo de Jesus ministrava aulas.
Foto tirada no dia do falecimento da professora (02/08/06). Fonte: Jornal Tribuna Feirense
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A lousa, amparada em duas cadeiras e também pela parede, foi o suporte onde a
professora Luiza registrou as atividades ao longo dos meses, em que este ambiente tornou-se a
sua sala de aula.

Imagem XIX: O indizível II

Foto publicada na Edição de 10/08/06. Fonte: Jornal Tribuna Feirense

O chão? Era um tapete de cimento tão desgastado pelo tempo e pelo uso que
estava cheio de buracos. Eram muitos, que davam até para formar imagens diversas. Só que,
ao contrário das nuvens, lá as imagens não se dispersavam nem formavam carneirinhos,
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algodão doce, nem anjos, como as que são observadas por crianças de 4 e 5 anos, na mesma
faixa etária daquelas que transitavam nesse chão como o seu lugar de aprendizagem, onde a
disposição desses buracos, ironicamente, formava a imagem de um corpo estendido no chão.

Imagem XX: Um corpo estendido no chão

Fonte: Acervo particular de Luciana Nascimento dos Santos- Dez/2006

Eram buracos no chão como as crateras abertas na autoestima de quem vive o
silêncio, o estigma, a humilhação. Não era uma sala engraçada, tinha um teto superaquecido,
paredes sujas, chão carcomido. Em dia ensolarado, ficava completamente tomada pelo sol; em
dias chuvosos, os buracos viravam poças e a água da chuva invadia aquela área de
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aproximadamente 2x3 m², tornando-a intransitável. A diretora da Escola Municipal Horácio
Silva Bastos à época assim o descreve:
Quando não é chuva, é poeira. Quando não é poeira é sol. Quando não é sol, é lama!
Às vezes de a gente carregar e só deixar as crianças, carregar daqui pra cá, porque
isso aqui tudo é um rio. Na hora que chove, a água bate lá.

Então, os olhos que viram esse lugar, encheram-se de exclamações:
Que lugar deprimente! Nossa Senhora! Um pedaço de parede assim (mostra com a
mão o que seria uma meia parede). A sala, ela ficava ao sol, o quadro apoiado com
duas cadeirinhas e as cadeirinhas assim tudo em fileira e do lado assim, aquelas
lavanderias velhas, duas panelas cheias de mosca. Mas, tanta mosca! Mosca,
horrível! Aquelas moscas assim... Um negócio assim, horripilante! (Girassol)

Imagem XXI: Nem sombra nem água fresca

Fonte: Acervo particular de Luciana Nascimento dos Santos- Dez/2006
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Continua a professora Girassol fazendo a descrição do lugar que se transformara
em sala de aula da professora Luiza e de seus alunos de 4 e 5 anos:
Era tipo um quintal. O quintal de uma casa velha. Não passava de 2 metros de
largura por três metros de comprimento. Era um quintal. Um pé de, uma mangueira
ao meio, entendeu? Uma lavanderia, daquelas velhas de mármore, nem mármore era,
era de cimento ao fundo, onde eram colocadas as panelas, que faziam a merenda dos
alunos, para lavar. E cheio de mosca, de copo de aluno e tudo lá. E ela ali, no meio,
né? E do lado assim, no canto assim, com a esponja, no canto da pia assim, com a
esponja em cima. Quer dizer que o suporte dela era aquela lavanderia velha, cheia de
panela de mingau e ali ela apoiava o giz, apoiava a esponja. Muito horrível! Ave[...]!
É... É horripilante aquele lugar, viu?

Imagem XXII: O indizível III

Fonte: Acervo particular de Luciana Nascimento dos Santos- Dez/2006
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À descrição do lugar feita por Girassol, somam-se outras impossibilidades que
aparecem descritas por Magnólia,
Não muito, ela não era de conversar muito. Luiza não era de conversar, a única coisa
que ela conversou comigo, só era isso mesmo (voz baixa). Que trabalhava e era
muito sol, muito calor, sol muito quente (aumenta o tom da voz) e..., ela não tinha
água para beber. Ela levava água e... comprou o ventilador para levar, mas não teve
lá como... montar o ventilador (Magnólia).

Essa área reunia todas as condições que a tornavam imprópria para o
funcionamento de uma sala de aula. Além do teto superaquecido e do chão carcomido,
também faltava água para alunas (os) e para a professora.

Descrever esse lugar nos remete à reflexão de que a cozinha, a área de serviço,
tornou-se lugar comum, tão experimentado pela maioria das mulheres negras e permeado pelo
estigma do desprestígio social que o acompanha, em virtude das aproximações feitas entre o
trabalho doméstico e o trabalho escravo, um desdobramento da relação senhorial. Assim, o
trabalho doméstico desvalorizado, estigmatizado em nossa sociedade, tornou-se o lugar
“natural” da presença negra.

A cozinha constituiu-se em espaço de referência para dizer da pertença do sujeito,
como podemos constatar. Quando pessoas querem se referir à ascendência/descendência
africana/negra utilizam o adágio: “fulano tem o pé na cozinha”, o que, certamente, inclina
muitos sujeitos a atitudes de autorrejeição racial como estratégia para se desvincular da
representação social negativa que incide sobre o labor doméstico. A cozinha, sendo o lugar da
“graxeira”, como é alcunhada a empregada doméstica, significa entre outras coisas, “grande
caldeirão onde se fervem os ossos e mais detritos da rês carneada, para extrair a matéria
graxa; lugar nos matadouros, onde se acumulam as partes não aproveitadas das reses”
(FERNANDES, 1996)27 Então, ser “graxeira” significa ocupar, estar no lugar onde são
despejados os restos, resíduos, o que não tem valor, sendo ela mesma parte dessa sentença do
não-valor. Esta é uma compreensão que aparece de forma bastante enfática na fala de uma das
entrevistadas, a professora Tulipa:
[...] a pessoa negra é muito assim, marginalizada. Parece que... Parece que a pessoa
negra não tem valor nenhum! O valor é... Como é o nome? É... Cozinha, é casa dos
outros. É isso. Não tem valor!
27

Conceito extraído do Dicionário Brasileiro Globo, 42ª edição. É importante observar que o dicionário não
apresenta páginas numeradas.
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Ademais, podemos nos reportar a outro exemplo, ao refletirmos sobre o para quê,
e para quem se destina o acesso ou uso, nos prédios, do elevador de serviço. Ali está posto
como um lugar de acesso a animais, coleta do lixo, transporte de móveis e também de negras
(os), que exercem funções, cuja representação configura-se como subalternizadas naquele
espaço. Esse ainda é um exercício muito presente nas relações cotidianas, como enfatiza
Guimarães (2004, p. 25):
Quero apenas chamar a atenção para o fato de que existem também privilégios de
tratamento, legais ou regulamentares, que permanecem fartamente utilizados no
Brasil de hoje, tais como uso de elevadores e prisões especiais para certos grupos
sociais.

O tratamento desigual que recebem as (os) negras (os) no Brasil define o lugar do
não-direito destes sujeitos, como podemos observar na discrepância entre o que reza a lei e as
atitudes correntes entre nós, embora a Lei de nº 7.716, de 05 janeiro de 1989, ainda em vigor,
aponte como crime a ação de impedir o acesso às entradas sociais, em edifícios públicos ou
residenciais, em elevadores ou escada de acesso aos mesmos, expresso no Artigo 11, cuja
sanção prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos.

Não há determinações escritas quanto à proibição de uso de elevador social pelas
empregadas domésticas, mas há nas relações uma hierarquia social amparada na tradição e
construída a partir da importância e prestígios atribuídos à determinadas posições sociais, que
amparam os privilégios, que destituem os sujeitos dos seus direitos civis e que ainda estão
muito efetivas em nossa sociedade. Sobre essa questão, reafirma Guimarães (2004, p. 25) que,
ora, a importância das diferenças de status (posições sociais) no Brasil tem se
reproduzido desde a colonização, através do sistema de castas escravistas e, mais
tarde, do clientelismo rural ou urbano, resistindo à espantosa urbanização e
industrialização do país nos últimos cinqüenta anos [...].

Com base nessas reflexões feitas sobre lugar, prestígio social, hierarquia social,
que olhar nos cabe? Qual posicionamento e/ou relação é possível e pertinente estabelecer
entre a “sala de aula”, o chão, o lugar de vida e morte da professora Luiza e a área de serviço
agregada às representações e expressões simbólicas a ela associadas? Essa relação apresenta
coincidências insólitas? A partir do que experenciou a professora Luiza quais reflexões
podem ser feitas quanto ao lugar ocupado pelas mulheres negras e professoras na escola? Que
tipo de tratamento a elas é destinado?
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Quanto ao lugar onde trabalhava a professora Luiza e onde ocorreu o seu
falecimento e as condições, Hortência posiciona-se entre reticências, exclamações e muitas
interrogações:
Na situação que... Nem propriamente, quem estava presente lá, viu que nem numa
sala de aula ela estava no dia que ela morreu. Estava num lugar onde? De lavanderia
ali que, fizeram uma sala de aula. Foi isso que aconteceu! Quem estava lá, viu!
Jornal viu coisa tudo que veio ainda o... O carro para poder botar ela no caixão, para
poder ir fazer o coisa, não é? Eu disse: Meu Deus do Céu! Como é que uma pessoa
funcionária, ainda tinha que ir num caixão daquele? Para poder ir para lá?
(Hortência).

Hortência, que também é professora, explicita sobre o sentido e significado do
lugar destinado à professora Luiza, pela estrutura física e representação simbólica que o
significa, enfatiza ser este um lugar longe do que representaria uma sala de aula. Revela-nos
um quadro característico de expropriação de cidadania. A indigência é a marca que se percebe
nos argumentos da professora, ao dizer do lugar onde a colega faleceu, bem como dos
procedimentos para a remoção do corpo.

Que foi um local parecendo pior do que um chiqueiro. É... para uma pessoa ta... E
levou... Demorou ali, estirada, não é? (murmura) [...] Foi triste o lugar que Luiza
faleceu! Triste e desumano! Muito desumano! (Madressilva)

A voz da professora Madressilva ratifica a ideia e, consequentemente a
compreensão de que o lugar é muito mais do que a sua definição como local associado à
geografização física da ocupação do espaço. Aventa para a caracterização lúgubre do lugar
que diz da representação do sujeito e do lugar por ele ocupado numa sociedade em que as
hierarquias de raça, gênero, classe e outros eixos de subordinação estruturam desigualdades
múltiplas entre os sujeitos.

As pontuações feitas pelas professoras revelam um cenário protagonizado pelo
sujeito humilhado, diminuído e desumanizado, mesmo na morte a humilhação consuma-se
numa situação de impotência, pois inerte, o corpo é habitado pela impossibilidade de
modificar a situação que nega a sua condição de gente. Assim, “o acúmulo de humilhações
chaga a destruir a pessoa e a suprimir a questão do sentido de sua existência” (ANSART,
2005, p. 18), confinando-a, ainda em vida, a um estado de morte pelo apagamento social para
o qual não lhe é facultado o direito de recusa, quando está associado à discriminação
interseccional.
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5.2 A CENA: “UM SILÊNCIO SERVINDO DE AMÉM”

O lugar descrito e registrado pelas imagens, nas páginas que se seguiram, que fora
utilizado como sala de aula de Educação Infantil para o atendimento de aproximadamente 20
crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, é o lugar onde, na tarde de 02 de agosto de 2006 chega à
sua hora crepuscular a professora Luiza Carmo de Jesus, aquela menina, aluna de tantas
Malvinas, que atravessou pastos, venceu lonjuras, chuva e sol para ir à escola, que trabalhava
durante o dia e à noite, mesmo cansada, estudava, mas o grande sonho não abandonou.

Queria ser professora e desse caminho ninguém, nem dificuldade alguma a
desviou. Zinha, como era chamada pelos familiares, professora com diploma na mão, na
escola pública ensinava. Naquela tarde de agosto o que para aqueles e aquelas professoras,
funcionários, alunas (os) que estavam na escola, parecia um desmaio, um súbito mal-estar, na
verdade era um enfarte, tão fulminante quanto as experiências que subtraem das pessoas a sua
condição de gente, como podemos observar no excerto da narrativa da professora Girassol,
referindo-se à cena e à condição de indigência que permeia o falecimento da professora:
Um negócio assim, horripilante! E aí, quando eu olho, vejo Luiza naquele estado
assim, aquele chão todo esburacado e na mão de Luiza, estava um pedacinho de giz,
o lenço assim, meio saindo, com uma lágrima. E toda assim, o corpo coberto com
TNT28 [...] óculos, caído para um lado. Até o lenço, jogado assim, para cima com
aquele desleixo todo. E aí eu fico assim, imaginando que nós não somos nada
(Girassol).

Estava agora, “um corpo estendido no chão” pálido e frio como o racismo, o
preconceito e a discriminação. O corpo estendido e coberto por um tecido que antes servia
como toalha, agora mortalha da professora, estendida naquele chão; os óculos ao lado da
cabeça; uma lágrima, a derradeira de toda uma existência, a última vertida nos escombros da
indiferença, das assimetrias. Um pedaço de giz na mão, a marca cabal da paixão de ser
professora, da fidelidade ao sonho que lhe oxigenara a vida, impulsionando-a de Mundo Novo
a um novo mundo, reinventando-se nas adversidades, a contrapelo dos determinismos que
dizem do lugar que a mulher negra deve ocupar; na lousa, uma atividade incompleta.

28

TNT significa tecido não tecido, feito a partir de fibras aglomeradas e fixadas, dispensa o processo de
tecelagem e fiação.
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[...] É... Ela... É, por sinal, tinha né? Ela tava.... Tinha coisas escritas no quadro.
Que ela estava ensinando, e ali ela deu o ataque. Veio a falecer na sala de aula. Em
um lugar inadequado! Um lugar inadequado [...] (Madressilva).

Madressilva, professora da rede municipal de ensino, traz na sua fala o registro de
três significantes: a escrita, a morte em sala de aula e a leitura desta como um lugar
inadequado, o que seria o não-lugar, porque “o espaço do não-lugar não cria nem identidade
singular nem relação,” como sublinha Auge (2007, p.95). Afirma, ainda, este autor, que “os
não-lugares criam tensão solitária” (p. 87). Assim, o não-lugar que é lugar de passagem
porque a transitoriedade é uma forte marca, nele não se cria laços, identidade ou
pertencimento. O não-lugar é passagem, não é enraizamento. Daí decorrerem possibilidades
de relacionar o lugar onde a professora ministrava as suas aulas com as representações sobre
as mulheres negras e o “seu” lugar construído no imaginário social. Por isso a escola seria o
não-lugar para essa professora. Desse modo, aquela “sala de aula” pode revelar que a escola
estava/está para a mulher negra como as vias estão para os transeuntes: apenas um lugar de
passagem. Mas o que seria o não-lugar, a transitoriedade, foi lugar para a professora Luiza
passar as tardes, lugar para a construção da travessia do não-lugar para a escola, um lugar “de
construção de uma rede de significados e sentidos [...] produzindo a identidade [...] porque é o
lugar da vida” (CARLOS, 1996, p 29). Sendo assim, a escola era vista como um lugar de
pertencimento, de construção de laços onde o sujeito se reconhece.

A professora caiu no momento em que escrevia. Era a última linha. A lousa,
conforme a imagem XXIII registra a última atividade feita para os seus alunos: o cabeçalho,
registrando a data que não seria de um dia qualquer, mas aquele que seria inscrito na sua
lápide. As vogais escritas e a marca de giz, retratam o momento da queda. O giz vai riscando
a lousa, compondo o desenho, no movimento da mão que vai acompanhando o corpo que cai.
“Faleceu exercendo a profissão, fazendo o que ela mais gostava que era ensinar”, conforme o
que explicitou Flor do Campo.
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Imagem XXIII: A última escrita

Foto tirada no dia do falecimento da Professora Luiza (02/08/06) .
Fonte: Jornal Tribuna Feirense

O lugar desejado por Luiza como Chão de vida, que era a sala de aula, o cenário
da sua práxis pedagógica, consumara-se como o Chão da morte.
Aí, quando eu cheguei lá, fui né, falar com a irmã. Aí eu falei com a irmã: Ô, cadê o
corpo? Quando eu olho, aí ela falou: Ta aí! Quando eu olho, estou de junto do
corpo! Eu quase desmaio! Com aquele povo tudo, aquela coisa toda. Aquele
desespero. Então, aí, ela caída. Eu quase piso no pé dela. Foi uma lástima! Eu na
hora, eu fiquei tão... Eu não sei se não desmaiei... na hora. Eu disse: Meu Deus!
Será... Eu vi Luiza ali, eu disse: Meu Deus do Céu! Se eu tivesse ali, naquele lugar!
Naquela situação difícil, que o jornal, e as pessoas que estavam presentes,
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presenciaram. E o professor estuda para poder se aperfeiçoar, para poder passar
alguma coisa e, e morrer numa situação como ela morreu (Hortência).

O falecimento de Luiza é apresentado, na narrativa de Hortência como uma
“lástima” porque a professora que estudara tanto morrera em “sala de aula”, sobretudo por
causa daquela área improvisada. Ao falar da morte, mostra não o evento da morte, mas as
condições que a circundam como o motivo do espanto: o corpo estendido no chão, a imprensa
e uma multidão em desespero. Outro aspecto suscitado por Hortência é que aquele lugar não
era concebido como pertinente para alguém que tenha estudado tanto. Isso pode significar o
contrário? Com baixa escolaridade pode morrer em qualquer lugar?

Então, a professora Luiza, como disse Hortência: “Então, ela aí, caída”, morrera
no lugar que sempre quisera manter-se distante, que rejeitara: a área de serviço, o espaço do
trabalho doméstico. Para Luiza afastar-se desse lugar tornara-se o desejo, o projeto de uma
vida inteira, conforme o explicitado na narrativa de Rosa:

Não queria! Ela Não queria... Ela não queria [...]. Ela, ainda chegou trabalhar numa
casa [...]. De arrumadeira (risos) [...] E ela, chegou a ir trabalhar nessa casa. Eu dou
risada porque ela ia com raiva, chorando (risos). Ela não gostava não! Era mocinha
ainda... E aí, ela ia... trabalhou nessa casa, até achei fotos dessas meninas dessa casa,
né? [...] mas ela foi... mas depois que ela arrumou esse... Essa mulher ensinou ela a
costurar, não teve quem fizesse ir. Ela não foi para lugar nenhum fazer mais nada.

Estava lá, inerte “e um silêncio servindo de amém”. A vida ausentara-se na
mulher negra professora Luiza Carmo de Jesus e o texto, que começara a escrever há 55 anos,
distante apenas 26 dias dos 56, cheio de vírgulas que marcavam as pausas entre a realização
de um sonho e outro; ponto e vírgula, que marca

um intervalo maior para tornar-se

professora; pouquíssimas interrogações, muitas reticências que marcam os silêncios, o nãodito, o velado; pontos parágrafos, que teceram a infância, seu desejo de estudar, o medo da
professora Malvina, a aventura de atravessar o lamaçal para ir à escola; a juventude, seus
projetos e esperança, a caixa de costura e o diploma de professora, a escolinha construída e
que alfabetizara boa parte da vizinhança; a maturidade pela busca da ampliação da carga
horária de trabalho de 20 para 40 horas, a sede por qualificação para ser profissionalmente
respeitada, os primeiros acordes na universidade, quatro semestres apenas; a biblioteca em
construção, o cuidado constante com a família; faltarão as marcas da terceira idade. O que,
aliás, é muito comum entre negras (os), acometidas (os) pela mortalidade precoce, vitimas de
mortes por causas externas (ARAÚJO, 2007) e agravos à saúde.
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Quanto a tal aspecto, entre negros e negras de todas as idades, registra-se uma
esperança de vida inferior a 7 anos em comparação aos brancos e brancas, gravando-se ainda
mais quando se trata das mulheres negras. Segundo dados apresentados por Benevides (2005),
as mulheres negras apresentam uma esperança de vida de 66 anos contra 71 anos para as
mulheres brancas. E o potencial das discriminações raciais, de gênero e de classe social que
circundam o processo saúde/doença compromete a identidade pessoal, a imagem corporal, o
autoconceito e autoestima das mulheres negras.

Ao texto de Luiza, outros sinais de pontuação foram acrescidos: o parágrafo, que
diz da morte e que conclui mais um capítulo da sua vida, o dito/escrito por ela mesma, é uma
vida que dá uma história; a exclamação, que revela o espanto diante da cena, em que as
cortinas se fecham e “sem pressa foi cada um pro seu lado”(BOSCO). As notícias corriam,
especulações e explicações eram dadas e muitas delas convergiam para o fato de que a
professora Luiza era só mais uma vítima da predisposição genética, distorcida em
determinismo e fatalismo genético e das precárias condições físicas da escola, sobretudo da
sua “sala de aula”, da precarização do trabalho docente, sem que outros fatores pudessem ser
observados como potencializadores de problemas.
.
O que se comentou foi que foi infarto e que, eram as condições precárias da escola e
pronto! Ficou por isso mesmo! E ela hoje que vai pra... Vai fazer um ano, não? Da
morte de Luiza. Só isso. E a gente que já conviveu com ela que sabe o que foi.
Foram mágoas. Muitas mágoas. Talvez até carregadas desde a infância [...] (Tulipa).

A fala da professora Tulipa ultrapassa a limitação das concepções que agregam
determinismo e fatalismo genéticos como explicação para causa mortis, mas também
funciona como omissão de cuidado e atendimento, uma vez que, ao refletir sobre as
observações que circundaram a morte da professora Luiza, faz referência à opressão,
traduzida aqui como “mágoa”, que se confirma em outra fala, quando apresenta outros
elementos desencadeadores de tensões que provocam apreensão, que conduz o sujeito a uma
situação para além do limite, do que pode ser considerado normal no que tange o equilíbrio
emocional, que implica em comprometimento da saúde:
A morte, eu acho assim, que Luiza se trancou. Luiza se trancou assim, como um
casulo. Ela, talvez até pudesse ter comentado em casa, mas com a gente ela não se
abria. Eu acho que, ela começou a... a cortar o casulo. E isso vai magoando, vai
criando feridas, magoando e chega um ponto que nosso corpo não aguenta. Aí
pronto, enfartou por... devido a essas coisas, essas feridas, essas marcas, essas
marcas grandes que ela, guardava (fala enfaticamente) em si e não compartilhava,
porque, eu acho que quando a gente tem marcas, que compartilha essas feridas,
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cicatrizam mais rápido. E, acho que o fim da picada foi, quando ela soube que ela
estava sendo devolvida na Secretaria de Educação. Eu acho que foi isso que mais
marcou ela, a perseguição. Eu acho que foi porque, ela não esperava [...] (Tulipa).

Tulipa fala sobre a professora Luiza como uma pessoa reprimida, recalcada,
utilizando a metáfora do casulo para narrar os impactos das mágoas acumuladas, as feridas
que foram abertas e o corpo que não aguentou. Desse modo, a professora Tulipa destaca uma
experiência vivida pela professora Luiza, ao ser colocada à disposição da Secretaria de
Educação, como um ponto limite desencadeador de tensão, dito por esta como o “fim da
picada” que contribui, sobremaneira, para a ocorrência do enfarto.

Diante do exposto por Tulipa, o dito imbricado no não-dito, que acompanha a sua
narrativa, indica que algumas indagações são necessárias: Quais marcas seriam essas de tantas
feridas não cicatrizadas? Quais feridas são essas que não cicatrizaram? Quais experiências na
trajetória da professora Luiza podem ter se constituído em nascedouro de tantas mágoas? Ao
falar de perseguição, quer associá-la a quê?

No excerto da narrativa da professora Madressilva, encontramos algumas
respostas às indagações aventadas:
[...] Foi como ela veio passando esse tempo todo. Se sentindo, se sentindo
humilhada. Humilhada por muitos... Porque eu venho a dizer que eu acho, não é?
Pela conversas... Acho que pela sua cor[...] Pelas conversas dela mesmo. Ela
própria, pelas coisas que aconteciam com ela. Ela vinha... vinha... perguntava: Por
que será? por que uma pessoa boa, não fazia mal a ninguém. Nunca fez nada.
Desde que eu conheci que eu não... nada a ninguém e sempre ouvindo tratar , do
jeito que tava ouvindo tratar, tanto que ela entrou em vários cursos que acabou
morrendo (silêncio). Não é? [...]Assim, de ouvir algumas coisas e... negra e não

sei o que lá, aquela coisa assim, né? Fica... A pessoa que tem uma cor e...
não, não...É discriminação, não é? Porque falando assim da cor da pessoa, já
é discriminação.

Está anunciado, na fala de Madressilva, o preconceito racial vivido por Luiza, que
pode ser associado às magoas, às feridas abertas enfatizadas por Tulipa como um forte
agravante em sua vida e morte. O que se percebe, também, na narrativa da professora
Hortência, pelo tom de denúncia que a sua fala suscita:

O povo tem que saber o que passou... com o professor na sala de aula,
principalmente, não é? Uma, a pessoa que tem uma cor, que o nosso Brasil não tem
branco. Foram gerados assim, nos africanos as coisas e, tão discriminado. Tão
discriminado mesmo, indiretamente, tanto assim, ó... os alunos e algumas pessoas,
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não é? Do composto. Sabe como é? E ela percebia! Ela ouvia! Ela comentava!
Assim, eu não me lembro bem, assim, mas ela falava se queixava. Tinha hora que
ela se queixava com uma e com outra... Todo mundo. Todas as colegas sabem o que
se passou!

Necessário se faz repensar o processo morbimortalidade da população negra e
agregar à discussão outros elementos, tais como: opressão de gênero e raça, além da
predisposição genética e das condições materiais de vida. Por isso, urge discutir, como
enfatiza Oliveira (1998, p. 90),
compreender como de fato ocorre o processo sanidade/enfermidade, o que nos
possibilitará o entendimento de como a vivência do racismo e as demais condições
sociais e materiais nas quais a pessoa vive, por exemplo: sexo/gênero e a inserção
nas classes sociais têm repercussões importantes na manutenção da saúde e no
aparecimento das doenças.

Portanto, o entendimento de que pessoas expostas às experiências de
discriminação racial e formas correlatas são sumariamente obliteradas, porque negligenciados
direitos e garantias fundamentais à vida saudável, impõe à sociedade no conjunto das suas
instituições e nos princípios que balizam as relações entre os sujeitos, o reconhecimento e
assunção da responsabilidade compartilhada no exercício e efetivação de uma sociedade que
seja a favor da vida, do direito e da equidade. A vida para além das margens do preconceito,
do racismo e da discriminação. Esse processo exige o reconhecimento da necessidade de
questionamentos acerca
das relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e
salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, velada ou
explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos
negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual (PARECER CNE/P
003/2004, p.12).

Por isso, faz-se mister que nos reeduquemos porque nos tornamos sujeitos à luz
dos escombros das desigualdades e da naturalização e ou invisibilização das opressões de
gênero, raça e classe e outros eixos de subordinação. Fazer e refazer a vida, a forma como
olhamos o outro, cruzando todas as fronteiras que excluem sujeitos da cidadania e,
consequentemente da autoria da história, se constitui no grande desafio de cruzarmos as
fronteiras que internalizamos, que nos fazem perder a capacidade de espanto e de nos
indignarmos.
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Tal postura nos conduz à naturalização do “inaturalizável”: o preconceito, o
racismo, a miséria, a violência e tantas outras formas de opressão ossificadas nos escombros
de uma sociedade das assimetrias múltiplas que outorga aos escolhidos, o lugar da vida e, aos
outros – los olvidados (os esquecidos), o aniquilamento.

5.3 ECOS: SONS DE UMA SINFONIA CREPUSCULAR

“Quem cala sobre teu corpo
Consente na tua morte
Talhada a ferro e fogo
Nas profundezas do corte que a bala riscou no peito
Quem cala morre contigo
Mais morto que estas agora
Relógio no chão da praça batendo avisando a hora
Que a raiva traçou”
Milton Nascimento/Ronaldo Bastos

A professora Luiza, quando do seu falecimento, ministrava aulas na Educação
Infantil na Escola Municipal Horácio Silva Bastos, situada no Bairro do Caseb, em Feira de
Santana, Bahia. A escola estava funcionando desde o ano de 2005 num imóvel alugado29,
localizado na Rua Juiz de Fora, nº. 336, em virtude da reforma do prédio.

Em julho de 2005 quando se deu o início da reforma, os 587 alunos, de acordo
com informações da diretora, foram deslocados para dois imóveis adaptados para o
funcionamento desta, onde os cômodos passaram a servir de sala de aula e até mesmo a área
de serviço, sem, contudo, atender às exigências e oferecer as condições necessárias para se
constituir em espaço escolar, pois os imóveis foram construídos com o objetivo de servirem
de instalações comerciais: um seria uma padaria; o outro, um mercadinho.
Eles foram selecionados... É o seguinte: Eu ia à casa do proprietário, olhava o
tamanho do imóvel e depois me dirigia à Secretaria de Educação, comunicava ao
29

É uma prática comum da Prefeitura Municipal de Educação alugar imóveis para o funcionamento de escolas
quando há reforma do prédio e em alguns casos quando o número de matriculados pelas escolas excede a
capacidade da escola, daí então passando a funcionar com anexos. A Escola Municipal Horácio Silva Bastos é
um exemplo disso, pois ao longo da sua história, como nos informou, em entrevista, a diretora à época Marilucia
Alexandre.
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secretário ou secretária da época e, a secretaria mandava um fiscal do setor de
manutenção para averiguar se dava certo. E ali, ele fazia as adequações necessárias
(Marilucia Alexandre).

O imóvel onde ficava a “sala de aula” da professora fora construído para
funcionar um mercadinho. Nele encontrava-se um salão, que foi dividido com madeirite,
transformando-se em duas salas e, ao fundo, encontrava-se uma casa que também fora
utilizada. Entre o mercadinho e a casa estava a área de serviço – a sala da professora Luiza:

Houve sim! Houve muita dificuldade, porque a gente... a gente se encontrava em
anexos, prédios não adequados, passando os piores momentos....Porque, quando
chovia (risos) os anexos viravam uma lagoa; quando era sol, era poeira que a gente
engolia. Não é isso? Isso, sem contar o barulho contínuo das salas, porque não eram
salas construídas para escola (Marilucia Alexandre).

Neste imóvel (Imagem XXIV), a Escola Municipal Horácio Silva Bastos
funcionou de julho de 2005 a dezembro de 2006, mesmo sendo considerado inadequado para
o funcionamento de uma escola, como enfatiza a Diretora dessa escola à época.

Imagem XXIV: Uma escola improvisada

Fonte: Acervo particular de Luciana Nascimento dos Santos
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Trabalhar em um imóvel alugado que não atendia aos critérios exigidos para o
funcionamento de um estabelecimento de ensino, pela precariedade deste, em função da
estrutura física com destaque para o estado de conservação, constituiu-se em desafio, observa
a diretora:

[...] Então, mesmo com essa precariedade toda, nós enfrentamos muito desafio, a
ponto de uma colega é... se sentir mal na escola e morrer. Ela, realmente já tinha
problema cardíaco, já tinha acontecido duas mortes na família dela, súbita como
aconteceu a dela. Só que a dela aconteceu na escola. Isso aí assombrou a
comunidade, tanto escolar como a comunidade do bairro e, que serviu até... motivo
de crítica. Tanto para a Secretaria de Educação como para nós professores que não
tínhamos nada a ver com a morte da colega. Aconteceu! Isso poderia ter acontecido
comigo, com outra colega (Marilucia Alexandre).

A narrativa da diretora apresenta aspectos significativos sobre as condições
estruturais da escola e o falecimento de Luiza. À princípio, relata sobre os transtornos
enfrentados, considerados por ela um desafio. Para exemplificar a intensidade dos percalços,
refere-se à morte da professora. Isso possibilita pensar que há nessa narrativa um indicativo de
que as condições de trabalho desta professora tiveram implicação para o seu óbito, entretanto,
a diretora refaz o argumento, direcionando-o para o quadro clínico da professora e o
indicativo de herança genética, ao citar óbitos ocorridos na família com características
similares. Pela relação estabelecida entre os óbitos, há indícios que podem sugerir que a
reflexão feita pela diretora ampara-se na concepção de que a predisposição foi determinante
para o falecimento, contradizendo o que fora anunciado nos argumentos inicias da narrativa.
Um outro aspecto, que emerge da narrativa, está relacionado aos impactos que a morte da
professora causou, pelos comentários sobre as condições em que esta trabalhava.

Nesse cenário, a notícia do falecimento da professora Luiza provocou ecos e
ruídos no Município de Feira de Santana. A morte em sala de aula foi o primeiro impacto, o
que conduziu ao local emissoras de TV e Rádio, diversos Jornais e populares; o segundo
decorreu das condições físicas do lugar onde a professora ministrava aulas para crianças de 4
e 5 anos de idade.

A Rua Juiz de Fora foi ocupada por um número expressivo de pessoas. A
professora Madressilva, que esteve no local, fala emocionada sobre do que vira:
[...] tava, tinha muita gente, muita, né? Curioso, né? o pessoal querendo ver, né, que,
que nem todos tiveram acesso, né? Que proibiram a entrada Como a gente... Aí,
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entramos , os professores, a gente entrou, ele, o... quem tava lá, tava liberando
alguns.[...] Muita gente! Muita, muita gente!Até... Tinha muita gente!

Madressilva narra em tom de pesar a cena do falecimento da colega e a
aglomeração de pessoas tanto nas dependências, quanto nas imediações da escola. Segundo a
análise de Madressilva, muitos dos presentes estavam ali, motivados pela curiosidade de ver
“o corpo estendido no chão”. Estaria na atitude da multidão uma intenção especulativa?
Curiosa? Para a população daquele bairro, cujo cotidiano é marcado pela violência, pela
pobreza e pela exclusão, a morte teria se constituído em espetáculo? Elas eram pessoas
residentes do mesmo bairro das (os) alunas (os) da 4ª série, do ano letivo de 2004, onde a
professora desmaiou. Houve tumulto, pois todos queriam ver a cena. Por isso foi necessário
interditar o local para evitar que fosse invadido.

A professora Hortência, que também testemunhara a cena, alude:

Marcou! Marcou, e da maneira que... Não é? Realmente foi posto, foi em jornal... Eu
estou mentindo em alguma coisa? Todo mundo viu! Delegada, é... Todas as pessoas
da sociedade... encheu ali. Ali não tinha mais lugar de... Ninguém passava! Para
passar foi um sacrifício! Eu como colega... né? Para eu poder passar tive que me
identificar... Para eu poder entrar. Porque de gente que tinha... Todo mundo, viu?

A fala de Hortência ressalta que a morte da colega deixou marcas em função da
maneira como esta se deu, chamando a atenção para a repercussão notada a partir da multidão
que se fizera presente, da imprensa e autoridade policial.

No excerto da narrativa, Hortência demonstra uma preocupação em afirmar que
não está mentindo, pois todos viram. O que essa preocupação anuncia? Essa indagação pode
conduzir à compreensão de que o falecimento da professora, nas condições em que se deu,
beira o inacreditável, assim como a impossibilidade de não falar sobre o assunto, uma vez que
o fato tornou-se de domínio público, portanto, subtraindo a possibilidade de construção de um
discurso que escamoteasse as evidências do fato.

Em Feira de Santana, nunca antes havia acontecido óbito de professora ou
professor em sala de aula, no exercício da profissão, conforme as manchetes jornalísticas da
época.
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A morte da professora foi noticiada nos Jornais A Tarde e nos jornais locais:
Folha do Estado e Tribuna Feirense, na edição de 03/08/06 dos respectivos órgãos de
imprensa, com destaque para este último que divulgou matéria, também, nos dias 04 e
10/08/06.

No jornal A Tarde (Anexo 1) no Caderno 1, p. 12, Sucursal de Feira de Santana,
num espaço minúsculo na margem direita, intitulado Curtas, a morte de Luiza Carmo de Jesus
foi noticiada com o título PROFESSORA MORRE NA SALA DE AULA. A matéria traz
informações sobre a idade da professora, identificação da escola onde ocorrera o óbito, faixa
etária dos alunos, declaração de uma funcionária sobre o fato de a professora ter dito que
estava com dor de cabeça e finaliza: Luiza era hipertensa e tinha problemas cardíacos,
informou a polícia. Nesta abordagem, a concepção explícita da causa mortis, parece estar
ancorada no entendimento de que o diagnóstico de um quadro hipertensivo e cardíaco explica
a morte. Isto indica uma visão fatalista, sobre a morte, concepção também presente na
narrativa da diretora, anteriormente analisada.

No jornal Folha do Estado (Anexo 2), no Caderno Segurança, p. 7, sob o título:
PROFESSORA MORRE QUANDO DAVA AULA EM ESCOLA MUNICIPAL, a morte de
Luiza foi anunciada em dois curtos parágrafos, trazendo informações sobre a idade, local do
óbito, a classe onde ministrava aula, bem como referência à presença de peritos do
Departamento de Policia Técnica (DPT) e delegada da Delegacia de Atendimento Especial à
Mulher. A matéria é finalizada com a informação do encaminhamento do “corpo da
professora” ao DPT “para saber a causa da morte”. Não fez qualquer outra referência.

O jornal Tribuna Feirense, dá um enfoque diferenciado dos outros jornais para a
morte da professora, em matéria publicada no dia 03 de agosto de 2006, em que a notícia foi
apresentada como matéria principal. Na capa (Anexos 3), a manchete PROFESSORA
MORRE EM SALA DE AULA ilustrada pela imagem da lousa acompanhada da legenda:
Última aula da professora Luiza, que morreu enquanto ensinava às crianças. O texto da capa
destaca que a professora sofreu infarto fulminante, em plena sala de aula, morrendo no local,
antes que fosse possível qualquer tentativa de socorro e o impacto que a cena causou nos
alunos: A cena abalou os alunos.
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A página 3 (Anexo 4), ocupando aproximadamente a metade desta, traz a
reportagem completa e preserva o estilo textual da capa: Professora infarta e morre na frente
dos alunos de 4 anos. A composição do texto remete à cena, o que provoca um choque no
leitor ao tratar da morte que arrebatara a professora diante de crianças de apenas 4 anos.

A reportagem registra o depoimento da funcionária da escola, que prestou os
primeiros socorros, o de uma mãe de aluno e da Secretária Municipal de Educação, a qual,
segundo as informações constantes na matéria, mostrou-se chocada com a morte da
professora, além do destaque para a sua fala: Ela tinha histórico de hipertensão. Argumento
que parece soar como justificativa e ou explicação para o óbito em sala de aula. A matéria é
concluída com a retomada da última escrita: Ficou registrado no quadro negro as últimas
letras escritas pela professora para os seus alunos: a-e-i-o-u.

No dia seguinte à primeira reportagem, 04 de agosto, o Jornal Tribuna Feirense
(Anexo 5) apresenta, em página inteira, a manchete PROFESSORA FREQÜENTAVA
CARDIOLOGISTA HÁ 14 ANOS, além de novas informações, ampliando a discussão sobre
a morte em sala de aula, cujo enfoque direciona-se para os temas: trabalho docente e saúde. A
matéria apresenta informações resultantes das entrevistas realizadas com a irmã da professora,
Hormezinda Carmo de Jesus, o dirigente do Sindicato Associação dos Professores
Licenciados da Bahia (APLB), Germano Barreto e Alberto Emanuel, cardiologista.

Pelo direcionamento dos argumentos, a matéria intenciona problematizar o que
fora dito pela Secretária de Educação, ao ressaltar o histórico de hipertensão arterial da
professora, como justificativa para o infarto fulminante. A composição do texto jornalístico
possibilita a reflexão de que frequentar um cardiologista ou apresentar problemas cardíacos,
necessariamente, não implicaria em infarto, pois a matéria traz alguns destaques que enfocam
o cuidado que a professora tinha com a própria saúde, bem como o depoimento da irmã da
professora: Não sei o que aconteceu com ela, porque sempre se cuidou da pressão e tomava
os medicamentos na hora certa. Suscita-nos aqui a interpretação, pelos indícios textuais, que
há uma inquietação que motiva a intenção de buscar outras respostas, explicações para o fato
lamentável e inusitado, como o explicitado na matéria do dia 03/08/06. Ainda apresenta como
destaque na entrevista de Hormezinda: Ela era muito calada. Tal afirmativa pode provocar no
leitor inúmeras indagações sobre os motivos que levariam a professora ao estado de
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silenciamento, bem como inclinações a estabelecer relações entre o infarto e o fato de ser uma
pessoa calada.

A fala do dirigente sindical revela a compreensão de que os problemas de saúde
são resultantes das más condições de trabalho, rotina estressante e falta de cuidado com a
própria saúde, porém a matéria destaca: As salas de aula não têm a mínima estrutura em sua
maioria. Isso é péssimo, pois além de diminuir o rendimento dos estudantes e a motivação
dos profissionais, reflete diretamente na saúde.

Então, as relações de tensão, conflito, opressão de gênero, classe e raça e outros
eixos de subordinação, não aparecem como problemas que comprometem a saúde de
professoras e professores, sobretudo porque as tensões raciais se alargam num país
transversalizado pelas desigualdades sócio-raciais. O Magistério é assim, uma profissão
fortemente marcada pelo gênero, pela classe, propiciando serem considerados os argumentos
sobre feminização, proletarização, precarização e desprestígio social do trabalho docente.

O professor Germano Barreto, conclui a sua entrevista: Quem deixa a saúde de
lado não trabalha bem . O caso de quarta-feira foi o primeiro, mas, não se assustem se outros
acontecerem. Estes comentários dão pistas de que o sindicalista concebe os agravos à saúde
docente como uma consequência das más condições de trabalho a que estão submetidas (os)
as (os) docentes e alerta para a possibilidade de ocorrência de novos “casos”.

Outro aspecto significativo desta reportagem é o pronunciamento do Cardiologista
Alberto Emanoel. Este enfatiza que além do histórico de hipertensão, o stress pode ter sido
um dos motivos que levaram a professora Luiza ao infarto fulminante. Destaca o médico que
no Brasil cerca de 300 mil pessoas morrem por ano em virtude de doenças cardiovasculares,
das quais 80 mil são vítimas de infarto. Acrescenta ainda que a hipertensão, o colesterol alto,
a diabetes, o excesso de peso podem provocar infarto.

O cardiologista apresenta informações outras que são relevantes nesse contexto,
uma vez que não baliza o seu argumento na concepção de determinismo/fatalismo genético,
pois se refere ao stress como um fator de impacto negativo para a saúde, o qual pode
contribuir para o processo doença/morte, conforme o enunciado: “Além disso, o médico
acredita que, no caso da professora, o stress pode ter provocado o ataque”. Este dado faz
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emergir a compreensão de que o infarto da professora não pode ser explicado a partir do
histórico de hipertensão isoladamente, pois há elementos do ambiente, traduzidos como stress,
que podem ter concorrido para o infarto.

A morte da professora motivou outros desdobramentos. Em 10/08/06, o Jornal
Tribuna Feirense volta a publicar outra matéria, abordando as condições de funcionamento de
algumas escolas municipais de Feira de Santana. A reportagem ganha destaque com manchete
de primeira página (Anexo 6): É CAÓTICA SITUAÇÃO DE ALGUMAS ESCOLAS DA
PREFEITURA, acompanhada de imagens que retratam as condições das escolas e o seguinte
texto:
O quadro é preocupante. Algumas escolas da rede municipal de ensino, em sua sede
própria ou em imóveis alugados devido a reformas, visitadas pela equipe da Tribuna,
estão funcionando precariamente. Salas sem as mínimas condições para professores
e estudantes.

A matéria ganha espaço de página inteira, Sessão Geral localizada na página 03
(Anexo 7), o que indica a relevância do tema, numa reportagem que denuncia as condições de
funcionamento de unidades escolares mantidas pela prefeitura, definidas como péssimas. A
reportagem expõe as fragilidades do sistema municipal de ensino, indicando a ausência de
políticas públicas voltadas para a garantia do funcionamento das escolas e destacando as
condições imprescindíveis ao atendimento dos direitos constitucionalmente garantidos as
(aos) cidadãs (os).

O texto introdutório da matéria enfatiza que escolas da rede municipal de ensino
encontram-se num quadro desolador, sobretudo aquelas, em sua maioria, que estão
localizadas em bairros da periferia. As imagens das escolas retratadas são mais do que
ilustrações de uma escola em “ruínas”. Metaforicamente podemos inferir que lá, encontra-se
soterrado o direito à educação pública, gratuita, socialmente referenciada, a qual deve se
estruturar em bases que assegurem a qualidade dos conhecimentos. A educação pública deve
ser capaz de contribuir para a formação do sujeito que se compreende incompleto, por isso
sempre aprendiz, carregado de cognoscência, que cria e recria o seu espaço com passos
outros, diferentes dos seus. Faz e refaz conceitos pela compreensão da imutabilidade como o
hermético, que fechado em si, exercita o etnocentrismo como caminho e verdade; produz e se
autoproduz pela responsabilidade de construir uma sociedade pautada na equidade, na justiça,
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no reconhecimento da alteridade e na coexistência como ética da vida. E aprendiz, se
reinventa como o rio que se renova pelo movimento das águas que levam as marcas da foz, do
leito para o mar que também não é o mesmo, é o rio e também quem se banhou nas águas
agora suas, até que, pelo movimento dialético, desemboque num oceano de marcas e
possibilidades que reinterpretam as fronteiras, a partir dos conceitos de intersecção e
singularidade. Intersecção quando o que é em mim, é também no outro; singularidade, pela
compreensão das marcas que fazem dos sujeitos únicos.

A escola apresentada nessa reportagem corresponde a uma prática antagônica aos
princípios ora expostos, por ser uma escola voltada para o atendimento das classes populares,
compostas majoritariamente por negras (os), sob a insígnia da inclusão, da garantia do direito
ao acesso e permanência dos sujeitos no espaço escolar, o que se tem é uma escola que
exercita formas que perpetuam as desigualdades de classe, gênero e raça. Aos “excluídos no
interior” (BOURDIEU, 2004), são destinadas instituições de questionada qualidade de ensino,
uma vez que estão incluídos nos setores escolares mais desvalorizados.

Assim, as discussões promovidas sobre a saúde, as condições que permeiam o
trabalho docente, o flagrante do abandono de escolas públicas da rede municipal de ensino em
Feira de Santana, conteúdo das matérias jornalísticas, foram motivadas pelo óbito da
professora Luiza. Questões foram colocadas sobre a causa da morte, para as quais foram
formuladas respostas várias, a exemplo do histórico de hipertensão e o stress.

Convém indagar: Quais situações vividas pela professora podem ter desencadeado
o stress, concebido como uma das prováveis causas da sua morte? A sua condição de mulher
negra professora teve qual implicação para o processo de morbimortalidade? A predisposição
genética da professora por si só justifica o óbito? Qual leitura da trajetória da professora Luiza
podemos fazer, a partir do seu falecimento? A vivência de discriminações subordinadas de
raça, gênero, classe, religião e formação profissional, por exemplo, pode se constituir em
argumento sobre o óbito ter sido resultante da combinação do quadro cardíaco-hipertensivo
com a discriminação interseccional? O desmaio da professora em sala de aula, pelas
circunstâncias que o envolveu, pode ser tomado como indicador de que a vivência de
experiências de cunho racista contribui para o processo morbimortalidade?
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Desta forma, torna-se necessário, pelas indagações apresentadas, reflexões outras
sobre racismo, saúde e desigualdade, com vistas à construção do entendimento sobre o
impacto da articulação desses três eixos para a vida dos sujeitos.
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CAPÍTULO 6

RACISMO: EFEITO ESTUFA SOBRE A SAÚDE

Muitas perguntas não silenciam mais,
nem são silenciadas.
Outras estão em construção;
algumas, é possível que não sejam feitas.
Mas, que as perguntas venham a cântaros e
possibilitem passos para além do aparente
Luciana Nascimento dos Santos

A morte da professora Luiza Carmo de Jesus abre espaço para debates e reflexões
sobre o sentido e o significado da saúde, no contexto social contemporâneo, capitalista,
assimétrico, excludente. Por isso, é condição ‘Sine qua non’ problematizar, analisar como as
desigualdades sócio-econômico-raciais incidem sobre a saúde da população negra. Vale rever
os prejuízos abertos pelo hiato entre o direito à saúde, assegurado através do acesso universal
aos serviços, legalmente instituído e o vivido por negras (os), as desigualdades reveladas nos
e pelas cores dos números que apontam para o desnível de desenvolvimento humano (DH)
entre: população negra e população branca; a herança genética, prevalência de doenças e as
contribuições do ambiente (condições de vida) para o processo sanidade/enfermidade e, em
especial a saúde das mulheres negras e a sua relação com a opressão de gênero, raça e classe,
outros eixos de subordinação e práticas correlatas que vivem cotidianamente.

A professora Luiza engrossa as estatísticas dramáticas, referentes à mortalidade
das mulheres negras no território nacional, desencadeada pela combinação de inúmeros
fatores, eixos de discriminação subordinada, dentre os quais destacamos o racismo e formas
correlatas como um “efeito estufa” para a saúde. Entretanto, há inúmeros argumentos que
enfatizam veementemente que o processo morbimortalidade é desencadeado pelo
determinismo biológico, em que adoecer ou morrer explica-se a partir da concepção de
predisposição genética.
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Sobre essa questão, Oliveira (1994) sublinha que tal concepção está envolta numa
perspectiva reducionista e determinista, uma vez que a constatação da existência de uma
predisposição, não implica necessariamente na sua expressão, presumindo para tal a
combinação com o meio circundante físico e cultural. Explicar saúde/doença/mortalidade pelo
viés do fatalismo biológico, sem dúvida, é promover um desvio no caminho, é sobremaneira
manter submerso nos escombros das ideologias que investem em tais explicações para
naturalizar e invisibilizar os impactos do racismo para o desencadeamento de tal processo,
pelas restrições aos direitos de acesso e de assistência de qualidade.

Nesse contexto, interpelações são necessárias e investimentos são imprescindíveis
para a implementação de investigações, com a urgência requerida, para a formulação de
políticas de promoção da igualdade racial desencadeadoras de ações que superem os limites
da existência de uma ciência subordinada ao principio sobre o qual se sedimenta a concepção
da vida como privilégio marcado pela raça, pelo gênero e pela classe. Nesse sentido:
Precisamos saber, então, qual o papel do racismo na produção desse quadro. Qual a
influência do ambiente segregado com uma realidade adversa de violência,
contaminação e poluição, no adoecer da população negra? Quais as repercussões do
comportamento segregado sobre o sistema imunológico, ou, em última análise,
sobre a saúde e a vida dos seres humanos? (WERNECK, 1994, p.48)

O argumento interpelativo formulado por Werneck abre fronteiras para a
desnaturalização de uma ciência universalista, a qual serve de instrumento nas tramas que
elevam ao poder, que comandam e decidem quem deve viver e beneficiar-se da organização
hierárquica da sociedade, que contribui para a hegemonização de uma raça.

Explicar sanidade/enfermidade à luz do fatalismo/determinismo biológico
apresenta uma equação que nega a existência de fronteiras de exclusão impostas à população
negra, tendo a predisposição como álibi. Assim, é condição irrevogável para superarmos a
asfixia que circunda o racismo e suas implicações para a saúde, que novos conceitos sejam
estruturados e novas práticas sejam sedimentadas, uma vez que “precisamos, sim, de respostas
urgentes aos males que nos atingem. Temos a anemia falciforme, tão invisibilizada e grave
entre nós; temos a hipertensão arterial sistêmica; temos a diarréia, as doenças respiratórias e
temos o medo da morte” (WERNECK, p.48).
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No tocante ao falecimento de Luiza e a sua inserção numa discussão que a situa
no conjunto da população negra, temos o posicionamento da diretora da escola, quanto à
causa mortis, ao afirmar que:
Ela não se queixava, mas esse problema já é da família dela. Porque estava com
quatro meses que uma irmã dela, ela mesma achou morta dentro de casa, brincou
com todo mundo, assistiu televisão, tomou banho e foi dormir. Deu o horário do
serviço de manhã e ela não levantou. Então, Luiza, que também levantava cedo, que
trabalhava de manhã também. (conversa com outra pessoa) Então, Luiza foi lá no
quarto e a irmã estava morta. Um irmão tinha morrido há um ano e pouco, no
caminho do hospital, saiu da firma, se sentiu mal também. Então a gente já sabe que
esse problema de Luiza era uma coisa genética, era da família [...]. Também a irmã
disse que era um problema de família. Que todo mundo é condenado a morrer assim.
Que o pai morreu assim, que a avó morreu assim, um tio morreu assim e que Luiza
morreu no local.

Outro posicionamento que converge com a compreensão da diretora é o assumido
pela Secretária de Educação do Município ao declarar ao jornal Tribuna Feirense que
algumas colegas informaram que Luiza tinha histórico de hipertensão arterial.

Nesses dois exemplos, está posto como verdade que o sujeito nasce com um
programa de doenças, logo condenado à morte como enfatiza a diretora, sem que outras
relações sejam estabelecidas.

Segundo Oliveira (1994), compreender que pessoas nascem programadas para
desenvolver doenças, como algo inevitável, apresenta uma reflexão ignorando que há
interação e integração psicossomática, o que exclui a existência de influência das vivências e
das histórias de vida na manutenção da saúde ou adoecimento.

No caminho dessa discussão, também Azevedo (1994, p. 32) argumenta, com
propriedade, desmontando o conceito de fatalismo genético construído por profissionais da
saúde e tão competentemente incorporado pela sociedade, ao pontuar:

Relembro que o modelo genético de determinação das características hereditárias
demonstra que o gene é necessário, mas não é suficiente para causar a doença
genética. Estando o gene anormal presente no DNA, para que ele realmente cause a
doença é necessário que tenha “penetrância”, isto é, que manifeste seu efeito, e, em
manifestando seu efeito, que o faça em intensidade tal – “expressividade” – que
caracterize a doença clinicamente. Assim, não existe espaço no modelo genético
para admitir-se o conceito de fatalismo genético, ou seja, de que o que cada um será
já está escrito em seu DNA. A expressão do DNA depende, fundamentalmente, do
ambiente no qual a pessoa se desenvolve, desde o momento da fertilização.

186

Balizada nessa concepção, a interação existente entre a predisposição biológica, as
condições de vida, a opressão de gênero e raça, como pontua Oliveira (1994), estão imbicadas
no processo que desencadeia o desenvolvimento de enfermidades.

A professora Hortência sublinha:

[...] É difícil uma pessoa ter pressão alta. Ô! Não ter pressão alta! Desculpe! É
difícil uma pessoa não ter pressão alta. Não ter algum problema. Que todo mundo
tem seus problemas, mas o decorrer agravou o caso... o quadro mais agravante foi
isso! E também, nesse ano mesmo, ela trabalhou uns meses, 20 horas sem ganhar. –
Só ia ganhar... Que ia ganhar, que ia ganhar alguma coisa, que ia colocar ela no
lugar e ela trabalhando, e vinha... só trabalhar e, sem ganhar rendimento nenhum e
ela precisando, né? E ela estava numa situação difícil mesmo! Ela disse: Olhe, eu
estou passando uma situação difícil e ninguém compreende! Eu disse: Minha filha,
você fale! Ou você fala ou então você desiste! Desiste mesmo! Ela disse: Ah! Mas
eu vou ver! Vou aguentar uns tempos. Vou ver se consegue... Terminou, ela
morrendo, não é? E. Não conseguiu nada! Eu, realmente, eu fiquei assim: Meu
Deus! (Hortência)

A fala de Hortência pontua a relação entre a predisposição genética e as condições
de vida da professora Luiza, marcada pela opressão e a possibilidade da sua relação com a
morte em sala de aula.

6.1 A SAÚDE ENTRE O INSTITUÍDO E O INSTITUINTE: O VIVIDO, O HIATO E A
NOTA SUBTONADA

Saúde!!! Essa é a grande expressão quando pessoas se encontram e comemoram.
Até um leve espirro é motivo de saudação. Acostumamos-nos a ouvir, nessas ocasiões, um
esfuziante SAÚDE!! Mas, algumas indagações nos saltam aos olhos, nos provocam:
SAÚDE!!? Desejar saúde para alguém é apenas a expressão do mecânico comportamento
operando, como se estivéssemos na plenitude da relação estímulo-resposta, como uma ação
completamente destituída e/ou esvaziada de sentido, eco e significado social e político?
Deseja-se saúde! Apenas isto, basta?

Quantos SAÚDE!!!

já

nos desejamos

mutuamente entre próximos e

desconhecidos? Será que perdemos há muito o real sentido do que seja saúde, ser saudável ou
em tempo algum este sentido fora construído? Indagações nesse âmbito são inúmeras,
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cabendo-nos ampliar a reflexão em torno dos aspectos que se constituem relevantes para a
saúde dos sujeitos. Na sociedade contemporânea, saúde é um problema de ordem pública!

Como entender a saúde, viver a saúde numa sociedade marcada por assimetrias
“gritantescas” em relação aos direitos? Temos saúde? Somos saudáveis quando não nos
comprometemos com a garantia de uma saúde coletiva, quando não nos comprometemos com
a garantia do viver plenamente a efetivação dos direitos?

É saudável uma sociedade do acúmulo, do consumo exacerbado? É saudável uma
sociedade pautada na exploração do outro, da mão de obra, do corpo, do sonho do outro?
Quando se pensa e se trabalha as consequências do desejo do consumo ilimitado fomentado
na sociedade? Quando se trabalha o desejo do poder e da dominação? O que é saúde? O que é
estar saudável? A invisibilidade das diferenças, a imposição da homogeneidade, prática
comum entre nós, é sinônimo de saúde?

Partindo do princípio de que não há neutralidade nas palavras, porque elas têm
explicações no campo da semântica, da semiótica e da gnosiologia, há necessidade de refletir
sobre os meandros semânticos e políticos do termo saúde, originário do Latim “Salute”.

De acordo com o dicionário Aurélio (2004, p.663), ao termo saúde aplicam-se os
significados: 1. “Estado daquele cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em
situação normal. 2. Brinde à saúde de alguém, vender saúde: ter ótima saúde”. Em Silveira
Bueno (2000, p. 701): “Estado do que é são ou de quem tem as funções orgânicas no seu
estado normal; vigor, robustez; brinde, saudação”.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008, p.1), está difundido o
conceito de saúde, assim explicitado no preâmbulo da sua constituição: “é um estado de
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença”. Ainda, no
preâmbulo, encontramos a extensão política deste conceito, apresentado como direito
constituído aos cidadãos e cidadãs: “Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir,
constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de
religião, de credo político, de condição econômica ou social”.
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A OMS (2008, p.1) ampliando a extensão do conceito e do seu alcance, indica que
a saúde de todos configura-se como necessária à garantia da segurança aos povos: “A saúde
de todos os povos é essencial para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita
cooperação dos indivíduos e dos Estados”.

Ademais, está posto pelos princípios da OMS que o desenvolvimento e a
promoção de saúde, bem como o combate às doenças constituem em perigo comum e
compromete a integridade das sociedades, no tocante à seguridade de seu direito à vida.

Diante dos significados aqui apresentados, refletimos sobre os pilares sobre os
quais se sustenta o significado da Saúde. Enfatizamos que este não se constitui num
entendimento de difícil alcance, por isso a questão nodal que a envolve está na aproximação
entre o sentido/significado e a consumação, o exercício do que os termos indicam e
evidenciam.

A preservação da saúde se apresenta como algo tão importante para a sociedade
que inúmeros discursos, de organizações antagônicas inclusive, convergem ao anúncio de sua
defesa e compromisso de esforços envidados para assegurar tais preceitos. Leis, Decretos,
Declarações, Cartas de Princípios, definições e defesas quanto ao tal direito se arregimentam,
têm acento nas esferas público-jurídico-administrativas do Estado Democrático. Organizações
Civis das mais diversas composições e bandeiras apresentam-se como pano de fundo para tal
relevância, porém é necessário indagar: Que importância a circunda? Em que reside e resulta
a dicotomica entre o instituído e o vivido?A Constituição Brasileira, promulgada em 5 de
outubro de 1988, destaca, em seus artigos, a saúde como um direito do/da cidadão/cidadã e
dever do Estado Republicano e Democrático, ao estabelecer no seu Título III, Da Ordem
Social, Capítulo II Da Seguridade Social, Seção I, disposições Gerais, Artigo 194 que: “A
seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”.

Mais uma vez está posto o direito à saude como princípio basilar da sociedade e
que se desdobra na legalização deste, associado à obrigatoriedade da sua garantia, conforme
explicitado no Título III, Da Ordem Social Capítulo II Da Seguridade Social, Seção II, Artigo
196, proposição que corrobora o discurso da OMS:

189

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicos que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda transitando nos meandros constitucionais, o Título III, Da Ordem Social,
Capítulo II Da Seguridade Social, Seção II, Artigo 196, inciso II traz como garantia às (aos)
cidadãs (os) o princípio do atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Dois elementos singulares são
destacados: o atendimento integral, que nos permite entender a referência ao atendimento na
totalidade da necessidade do sujeito; o atendimento integral como extensivo ao inteiro, o todo
da sociedade, sem privilégios de qualquer natureza.

A Constituição Brasileira é bastante enfática – Título II, Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, Capítulo II Dos Direitos Sociais, Artigo 6º, no que tange aos direitos sociais,
ao lado da educação, do trabalho, do lazer, da segurança, da previdência social, da proteção à
maternidade e à infância, da assistência aos desamparados, a saúde torna-se aspecto recidivo.
A recorrência nos leva ao questionamento: ao fenômeno se atribui um grau de importância
relevante ou este evento representa apenas um “artifício retórico” que dissemina um suposto
direito para uma suposta intenção, construindo um também suposto atendimento integral, que
traz no seu bojo o conceito de igualdade? Em qual premissa este se sustenta?

De acordo com os argumentos de Gomes (2002), a noção de igualdade, como
categoria jurídica, emerge nos meandros das revoluções do final do século XVIII. Nessa
época, esse conceito, consolidado a partir de experiências consideradas revolucionárias nos
Estados Unidos e Europa, amparava-se na concepção de igualdade perante a lei. Significa que
a lei deve ser igual para todos, sem distinção ou privilégio e aplicada seguindo o eufemismo
da neutralidade. Entretanto, o conceito de igualdade, assim construído, caracterizado pelo
postulado da neutralidade estatal, deu sustentação jurídica ao Estado liberal burguês. Nesse
aspecto, o autor sublinha que “à luz da cartilha liberal oitocentista, a igualdade jurídica não
passa de mera ficção” (GOMES, 2002, p. 127).

Também, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tece considerações sobre
a saúde como um direito, conforme o que institui o Artigo 25: ”Toda pessoa tem direito a um
padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive
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alimentação, vestuários, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis
[...]” (CESE, 2003, p. 40).

É válido atentar que o evento exige compreender não só que existe um abismo
amplificado entre as prerrogativas legais e aquilo que é oferecido como política de saúde à
população, como as implicações desse desencontro. Assim, necessário se faz articular os
discursos prementes e a ratificação da saúde como direito e o cenário onde este se insere.

A sociedade contemporânea, ainda inspirada nos princípios iluministas,
fundamenta-se na libertação do homem do reino da escassez, do reino da necessidade a partir
da garantia de condições materiais de sobreviver com dignidade. Para tal fim, meios variáveis
deveriam ser concebidos: mercado livre ‘laissez-faire’ e propriedade social dos meios de
produção. A defesa veemente da tríade Liberdade, Fraternidade e Igualdade, configura-se
como ilustrativa da concepção de sociedade e de direito das pessoas.

Entretanto, o que se observa aponta para uma sociedade, cujas bases são pilares de
desigualdades sociais, que avançam horizontal e verticalmente. São desigualdades de classe,
gênero, raça que se desdobram em outras desvantagens sociais, que mostram o tecido
fracionário dos direitos dos sujeitos.

Na verticalização das desigualdades, os direitos são transformados em frações
aparentes e impróprias. E a vida, que seria um direito inalienável e compreendido para além
da capacidade de respirar, restringe-se a direito de uma minoria, composta por escolhidos,
cidadãs (os) herdeiras (os) da nação. Então, o que seria para o bem viver de todas (os),
sustentado pela liberdade de escolha, pela inter-relação fraterna e igualdade nas condições de
existir com qualidade, restringe-se a grupos hegemônicos. Ao invés de condições dignas para
o conjunto da população, o que temos é a instituição de privilégios. Assim, há um estranho
mecanismo posto, que aumenta o hiato entre cidadã (o), saúde e direito. Há uma significativa
distorção entre direito, acesso e política pública de saúde.

A desigualdade que acompanha a distribuição de recursos em relação ao acesso
aos bens sociais conforme o exposto nas legislações aqui apresentadas, bem como as cartas de
princípios de entidades não governamentais, torna-se o mais flagrante de toda ação de
expropriação de dignidade, de reconhecimento de cidadania.
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O artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (2003, p. 17) explicita
que “toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, porém este se
contrapõe às práticas das sociedades capitalistas, acentuando-se com os princípios e práticas
neoliberais, cuja participação diminuta do Estado compromete acintosamente o princípio da
democracia, ao reduzir os investimentos na esfera social, em políticas de promoção de bemestar social.

As políticas sociais são concebidas como gastos desnecessários e ingerência
governamental. A concepção de Estado mínimo propaga-se como caminho último para o
desenvolvimento, o progresso, pois estando livre o mercado da regulação estatal, a economia
expande-se oportunizando aos sujeitos melhor qualidade de vida, principalmente, para
aquelas/aqueles, cuja competência as (os) torne “vencedoras (es)” ao ocuparem seus espaços
no mercado, violentamente, competitivo. Os argumentos apontam para uma suposta igualdade
de direitos entre as pessoas, reforçada, inclusive nos adágios, a exemplo de Sol lucet Omnibus
(o sol brilha para todos). Cabe à reflexão sobre a sentença, esclarecendo que só não se banha
no calor e no brilho do sol quem não se predispôs e não se esforçou para lograr o êxito
pretendido. O sentido aí impresso desconsidera a distribuição desigual de recursos, os
privilégios instituídos com base em critérios de classe, gênero, raça como impulsionadores de
inclusão/exclusão, de direito e não-direito.

Os bens e serviços oferecidos com padrões de qualidade são apropriados pelos
“bem nascidos”. Generaliza-se para as camadas populares da sociedade a má qualidade na
educação, na saúde, na garantia de segurança, na moradia, no acesso restrito aos bens
culturais, entre outros.

No tocante à saúde, eixo desta discussão, a realidade brasileira deixa à mostra,
mesmo com esforços envidados para camuflar as questões que fragilizam a promoção desta,
seu reconhecimento como direito e garantia de acesso aos serviços de saúde, conforme pontua
Oliveira (1998).

A dualidade da saúde está consolidada a partir da política de setorização, dividida
em subsetores público e privado, cujo objetivo é a perpetração da extensão dos serviços e
atendimento distintos. O subsetor público, por princípio, é destinado ao atendimento aos
sujeitos sem quaisquer distinções. Entretanto, pelas características de baixa qualidade dos
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serviços prestados, não porque são serviços fadados ao fracasso, mas pelas políticas que
investem no fracasso dos serviços públicos, são majoritariamente utilizados pelas camadas
populares da sociedade. Desse modo, somam-se a este, outros aspectos que fazem a mediação
do serviço prestado, caracterizado enfaticamente pelos problemas de gerência administrativa e
baixo investimento de recursos. Desse modo, as pessoas assistidas pelo setor público de saúde
estão expostas e vulneráveis a um sistema impregnado pelas deficiências e pela ideologia de
manutenção de atendimento às demandas sociais. Face a isto, Oliveira (1998, p. 57) enfatiza
que,

o subsetor público, que registra uma história de grandes problemas administrativos e
gerenciais, concentra o atendimento dos problemas de saúde pública e da clientela
mais carente, enfrentando questões como baixa resolutividade dos serviços e a
dificuldade de acesso da clientela a níveis mais complexos de assistências.

A má qualidade do atendimento à saúde pública não se deve apenas às
dificuldades de ordem estrutural, à escassez de recursos simplesmente. Há, nessa questão,
muitas implicações com eco na falta de vontade política, que contradiz os direitos
constitucionais. Podemos, então, apontar que, ao que tudo indica, há um acordo tácito
instituído para a saúde pública naufragar num mar de impossibilidades. Mas, a quem interessa
tal proposição? Quem sofre as penalidades impostas pelo distanciamento entre direito e
atendimento? A quem se destina esse modelo de saúde que investe na privação do direito à
vida?

A definição de políticas públicas, com a seriedade que o tema exige, a partir da
interlocução entre bases governamentais, setores civis, com ênfase nos movimentos sociais,
voltadas para a reestruturação do sistema nacional de saúde, constitui-se num caminho
significativo para a superação do atendimento desigual oferecido à população.

Ao contrário do que experimenta o setor público, o subsetor privado, muito bem
situado na estrutura compulsiva da competitividade do mercado, da política do lucro,
transforma a saúde numa mercadoria cara e, evidentemente, condutora de lucro para aqueles
que a exploram, assim:
Estas características da prestação de assistência à saúde originam distorções graves,
tendo em vista que regras de mercado, inaplicáveis em setores sociais, definem a
oferta e o consumo de procedimentos muitas vezes desnecessários e inadequados ao
indivíduo e à comunidade (OLIVEIRA, 1998, p.58).
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A saúde, desse modo, setorizada, define direitos e acessos amparados na distinção
posta entre os sujeitos, entre aquelas/aqueles legal e socialmente reconhecidos como
portadoras (es) de cidadania. Ter saúde depende do lugar ocupado pelo sujeito na sociedade.
Mas, como compreender a definição desse lugar? A quem cabe tal decisão? O que deve ser
agregado ao sujeito para que este possa usufruir de tal direito?

Estamos, sobremaneira, apartadas (os) da efetivação do que anunciam as leis, os
decretos, as declarações veementemente propostas para a defesa dos direitos. A
inexequibilidade desses prolegômenos revelam uma sociedade das assimetrias múltiplas. São
desiguais, porque são mulheres ou homens, porque são negras (os) ou brancas (os), porque
são pobres ou ricas (os), porque não são o modelo hegemônico cultural, político e social.

Foram apontadas até aqui desigualdades de direito e acesso com base numa
reflexão que subsetoriza a saúde em público e privado.

Faz-se mister agregar outros

elementos que são desencadeadores de restrições no acesso e convalidam privilégios
enrugados pelo tempo, que denota a sua existência, cuja justificativa ampara-se numa
explicação metafísica, pois tudo segue a ordem inscrita e prescrita como desígnio de cada
sujeito. Nesse sentido, Lopes (2005, p.2) amplia a discussão ao inferir que:
No Brasil e em outras sociedades modernas, as hierarquias sociais são justificadas e
racionalizadas de diferentes modos, e todos eles, sem exceção, apelam à ordem
“natural” de sua existência e apresentam-se como um traço constitutivo das relações
sociais.

A naturalização das desigualdades derivadas das hierarquias sociais dificulta,
sobremaneira a superação das desigualdades, das exclusões. Torna-se necessária uma maior
participação da sociedade, organizada em variadas instituições, que sejam canais de
denúncias, de fiscalização do cumprimento das políticas públicas, legal e legitimamente
constituídas. Importa que sejam também organismos propositivos de políticas de promoção da
igualdade de direitos, com destaque para a saúde, eixo dessa discussão, que perpassa pela
igualdade de gênero, raça, classe e de eixos a estes subordinados.

Portanto, a saúde instituída como direito constitucionalmente reconhecido
apresenta-se meramente como peça discursiva, uma vez que o princípio do acesso universal
aos serviços, no qual reside a inclusão de todas (os) em iguais condições, limita-se ao
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atendimento das necessidades de um contingente que não representa o conjunto,
compreendido como a totalidade da população. A lógica continua sendo a exceção como
regra.

Os problemas de saúde (atendimento, serviço e adoecimento), bem como o
encaminhamento ou não de políticas voltadas para a saúde pública, agravam-se quando se faz
o recorte de gênero e raça, uma vez que geralmente estão combinados com a categoria de
classe. A desigualdade no acesso, na qualidade do serviço e no atendimento tem uma estreita
relação com o preconceito, a discriminação e o racismo, quando se compreende que o
atendimento desigual vitima uma parcela considerável da população e está associado ao
quesito cor da pele. Por isso, ao analisar os níveis de qualidade e acesso aos serviços de saúde,
não se pode desprezar elementos definidores do pertencimento racial, percebendo as nuanças
fenotípicas como critério de classificação racial.

6.2 POR DENTRO E POR DETRÁS DAS CORES DOS NÚMEROS: A LEITURA DA
EXCLUSÃO SOCIAL

São inegáveis os índices comprobatórios da desigualdade, quando revelam que a
população negra se encontra em situação de desvantagem aguda, quando são refletidas as
condições sociais que lhes são impostas, no tocante à educação, saúde, moradia, segurança,
emprego/renda, entre outros aspectos significativos para a assunção da cidadania. Então,
torna-se lugar comum morrer na indigência, experimentar o abandono social, a naturalização
das desigualdades, do exercício competente do silêncio diante de tal contingência.

É flagrante a desigualdade no Brasil, que se constitui num país, cujos números
apontam para níveis exacerbados de concentração de riqueza/renda, condições insalubres de
moradia, educação destinada às camadas populares caracterizada pela baixa qualidade do
ensino, violência e subemprego, que o coloca na posição de um dos países com maior
desnível socioeconômico-racial do globo.

O atendimento desigual à saúde da população não se dá apenas em função da luta
de classes, o hiato entre pobres e ricos, tão bem pontuada por inúmeros discursos.
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Atendimento e tratamento assimétrico estão combinados a outros fatores, aqui destaco gênero
e raça.

O tratamento desigual, nos mais diversos setores e serviços prestados à sociedade,
é revelado pela paisagem dos opostos, dos antagonismos sociais. Tem o Brasil um dos
maiores conglomerados arquitetônicos de palafitas, barracos, casebres, arranjos que se tornam
lares, moradias insalubres – as favelas – que são os porões de navios negreiros e senzalas da
contemporaneidade. Este é o quadro, um óleo sobre tela que retrata as condições de vida de
uma parcela substantiva da população brasileira.

Embora os dados do relatório da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 1992 e 2001 sejam indicativos de que a população brasileira tem atingido um
melhor patamar de qualidade nas condições de moradia, não significa dizer que as
desigualdades diminuíram simplesmente. Aquilo que se define como “melhoria das condições
de moradia” serve como conquista de direito para uma parcela da população. As
desigualdades entre brancas (os) e negras (os) permanecem, avolumam-se. Negros e negras
continuam, em expressivo percentual, morando em favelas. Os domicílios chefiados por
negras (os), em 2001, perfaziam um total de 61% dos domicílios situados em favelas. Ainda,
em 2001, 1.722.016 residiam em favelas, dentre as quais 1.030.419 eram negras (os), ou seja,
59,8% da população ali domiciliada.

Ao refletir sobre os números da decantação social, fica evidenciada a exclusão da
população negra brasileira, de pessoas separadas, tratadas como impurezas e descartadas
como dejetos. Essa lógica segue o curso da naturalização da forma e do conteúdo das ações,
que negam e subtraem as possibilidades de democratização, da construção e consolidação do
ethos que carregue no seu bojo a condição humana que reconhece a alteridade, portanto, o
coexistir na equidade.

Ainda são muitos os olhares de estranhamento às falas que apontam as questões
raciais como nodais na sociedade brasileira. Inúmeros argumentos centralizam essa
discrepância como um fenômeno meramente classista. Quanto a essas ilações, Guimarães
(2004, p. 21) sublinha que,
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todas essas definições faziam da classe social um fenômeno universal e central das
sociedades capitalistas modernas. A suposta generalidade das classes acabou,
portanto, por esconder todas as desigualdades que resultam da interação de outros
princípios classificatórios e discriminatórios nas sociedades contemporâneas, tais
como a raça e o gênero.

A sociedade brasileira apresenta certa dificuldade em se reconhecer, em se admitir
veiculadora de concepções e práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias. Há uma
enorme dificuldade, principalmente para quem é beneficiário dessa distorção, em desconstruir
o mito de país vocacionado ao pacifismo, às relações sempre irmanadas entre brancas (os) e
negras (os), disseminando a idéia de que entre a Casa Grande e a Senzala não há fronteiras.
Portanto, o Brasil ensinaria ao mundo o que é ser e viver plenamente uma democracia racial.

Tal argumento mostra-se estreito para a compreensão da lógica e materialização
das discrepâncias sociais. Eleger classes distintas como único construto explicativo para as
desigualdades sociais é anunciar interesses submersos no silêncio, ou no não reconhecimento
de outros fatores implicados na reprodução das desigualdades.

Ademais, numa sociedade capitalista como eixo imperativo, a classe se torna para
muitos o seu núcleo, porém a dinâmica das relações em uma sociedade de estrutura, valores e
interesses complexos exigem considerações sobre a existência de outros elementos.

Em uma sociedade multirracial, na qual a morfologia da sociedade de classe ainda
não fundiu todas as diferenças existentes entre os trabalhadores, a raça também é um
fator revolucionário especifico. Por isso, existem duas polaridades, que não se
contrapõem, mas se interpenetram como elementos explosivos – a classe e a raça
(FERNANDES, 1998, p.4).

O dilema que anuncia a intersecção entre luta de classes e luta de raças, enfatizado
por Fernandes (1998, p.3), em que uma não esgota a outra, nem tampouco esgota-se uma na
outra, influenciando os problemas sociais que envolvem a população negra, está associado à
violência daqueles “que cultivam a repetição do passado no presente. Exige, todavia, uma
contra-violência capaz que remover a concentração racial da riqueza, da cultura e do poder”.

Ao confrontar os números reveladores dos determinantes da desigualdade no
desenvolvimento humano, com ênfase na interlocução cor/raça, gênero/classe, todo o
apoteótico cenário de Sobrados e Mocambos e Casa Grande e Senzala fragiliza-se pela
própria inconsistência, mesmo contando com a complacência daqueles que se reconhecem
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formadores de opinião, que reproduzem “as verdades” necessárias ao ostracismo histórico
imputado à população negra. Nesse sentido, afirma Lopes (2005) que a pobreza no Brasil tem
raça e cor, sexo e etnia, ancorando-se em números que se revelam cruéis pelo seu eco, nos
corpos e nas mentes de negras (os), índios e índias.

Para consubstanciar o itinerário trilhado pelos argumentos, que fundamentam este
estudo, em relação à estrutura imposta à população brasileira, utilizaremos dados constantes
do Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) de 2005, no tocante ao Índice Desenvolvimento Humano (IDH). O
referido Relatório explicita as discrepâncias quanto ao desenvolvimento humano entre os
sujeitos, definindo como categorias/variáveis de análise: rendimento per capita, educacional e
de longevidade. Desse modo, traremos o relatório como fonte de dados para subsidiar a
discussão pelas características que o compõem e interesse social que o envolvem.

Utilizaremos os dados do PNUD (2005) para corroborar o argumento de Paixão
(2003), destacando o IDH por se apresentar como instrumento para compreensão e
mensuração das desigualdades e seu impacto na qualidade de vida da população brasileira.
Vale enfatizar que as análises apresentadas neste documento, longe de qualquer perspectiva
de neutralidade, estão permeadas por narrativas e arranjos discursivos situados no contexto
contemporâneo, portanto, histórica e politicamente imbricado numa trama pontuada por
tensões, que envolvem as relações sociais, os paradigmas em (des) construção e que
perpassam as leituras dos números e a sua significação.

Utilizar o IDH como instrumento para leitura e análise das desigualdades raciais,
pode contribuir para a efetivação de ações mais substantivas para a promoção da cidadania à
extensão da sociedade (PAIXÃO, 2003) que, histórica e majoritariamente, ocupa o espaço da
exclusão, caracterizado pelo distanciamento do processo de desenvolvimento, o que significa
dizer um lugar do não-direito.

Conforme esse Relatório, no espaço temporal de 2000, o Brasil apresentava níveis
diferenciados de desenvolvimento da população, com destaque para a categoria cor/raça. O
Índice de Desenvolvimento Médio (IDH-M) referente à população socialmente classificada
como branca era de 0, 814, superior 0, 111 ao IDH-M da população negra, que correspondia a
0, 703.
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O que esses dados revelam? A partir da análise apresentada nesse documento, se a
população branca compusesse uma nação, isoladamente, ocuparia a 44ª posição no ranking do
IDH das nações, entre Costa Rica e Kuwait, segundo o RDH global de 2021, pelo nível de
desenvolvimento acima de 0, 800, considerado alto. Do outro lado, nas margens, temos a
população negra, cujo nível de desenvolvimento humano médio estabelece-se entre 0, 500 e 0,
799, índices oscilantes que a colocaria, a partir IDH-M, na 105ª posição, entre El Salvador e
Moldávia. O hiato entre a população branca e a população negra aponta para uma
elevadíssima distância, configurada em 61 posições no ranking do IDH mundial.

Tomando por base a categoria região, os desníveis são mantidos. Brancas (os) do
Sudeste, com IDH-M de 0,833, dados compatíveis à “37ª posição no ranking de países”
considerados com alto índice de desenvolvimento humano; negras (os) do Nordeste, “com
IDH-M de 0,652, equivalente à 115ª posição”. É importante ressaltar que a discrepância no
índice de desenvolvimento humano entre negras (os) e brancas (os) não se efetiva, apenas,
nas regiões citadas. O estudo mostra que, particularizando a população negra, em 2000, em
nenhuma das regiões brasileiras esta população apresentava IDH que atingisse um escore
considerado alto ou que ultrapassasse o índice de 0,750. O indicador médio era de: 0 746 no
Sudeste; 0, 728 no Sul; 0, 706 no Centro-Oeste; 0, 702 no Norte; e, no Nordeste, entre 700 e
0, 749, fato que não é difícil compreender, bastando atentar para a sua composição étnicoracial:
Esses dados sugerem que há uma combinação entre desigualdades regionais e
raciais. Os valores do IDH-M de brancos e negros que vivem no Nordeste são
claramente inferiores àqueles das demais regiões do país. Essa situação, somada ao
fato de os estados nordestinos apresentarem maior concentração de negros, explica
parte das diferenças constatadas. É evidente, no entanto, que as desigualdades
raciais, medidas pelo IDH-M, perpassam todas as regiões e estados do país. Em
2000, não existia região brasileira nem unidade da Federação onde o IDH-M dos
negros fosse maior ou igual ao dos brancos, o mesmo valendo para cada um dos
índices que compõem o indicador (longevidade, educação e renda) (PNUD, 2005,
p.58).

O relatório aponta para um crescimento relativo do IDH- M das (os) negras (os)
em comparação ao das (os) brancas (os), no período compreendido entre 1980 e 1991, o
mesmo registrado, ente 1991 e 2000, consequência da elevação do índice no Brasil, que
passou de 0, 645 para 0, 766, registrando um aumento de 18,8% e não como fator isolado de
desenvolvimento humano de negras (os). Porém, a distância no IDH-M entre brancas (os) e
negras (os) foi mantida. A população negra teve uma elevação no escore relativo a 24,9%,
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deslocando o índice de 0, 562 para 0, 702, continuando, ainda, abaixo do índice 0, 800,
considerado de alto desenvolvimento humano. A população branca, mesmo com um índice de
16,5%, percentualmente menor do que o registrado pela população negra, passou do índice de
0, 699 para 0, 814. Contudo, este percentual “menor” (16,%5 < 24,9%) não implicou num
comprometimento do índice de desenvolvimento humano dessa população, que ampliou o seu
índice, atingindo o patamar que corresponde a um IDH alto.

Depreende-se então, que o fato de haver uma maior evolução do IDH-M das (os)
negras (os) não representa, tampouco se estabelece, equidade entre os dois grupos, pois a
discrepância foi resguardada, visto que, nos anos 1980, o IDH-M das (os) brancas (os) era
24,4% maior que o das (os) negras (os) e, em 2000, o percentual de 16% maior configurava-se
uma distância considerável de qualidade de vida (renda, longevidade, escolaridade).

A analise da dimensão renda, esta apresenta e representa uma desigualdade
gritante entre negras (os) e brancas (os), que implica em considerável comprometimento do
IDH, embora poucas alterações tenham marcado as décadas de 1980 e 1990. No transcurso
dessas décadas, a renda ‘per capita’ da população negra correspondia a 40% daquela
registrada pela população branca, cuja renda ‘per capita’ , em 1980, era 110% maior do que a
de 2000.

Com base no recorte de cor/raça e sexo, o Relatório apresenta-os, em sua análise,
como os indicadores de aspectos fundamentais das implicações da questão racial, na
construção e compreensão das assimetrias que caracterizam o panorama social do Brasil.

No tocante aos rendimentos familiares, aos bens por elas/eles apropriados,
fazendo um recorte de gênero e raça, em 2000, esses rendimentos provinham de homens
brancos (50%), mulheres brancas (24%), somando-se um total de 74% de rendimentos, na
contramão de homens negros (18%) e mulheres negras (8%), com um total de apenas 26% de
rendimentos disponíveis às famílias. Assim:

Embora mulheres e homens negros representem 44,7% da população brasileira,
segundo dados do Censo 2000, publicados no portal do IBGE, sua participação
chega a 70% entre os 10% mais pobres. À medida que se avança em direção aos
estratos mais altos, sua presença diminui, até atingir apenas 16% no último estrato
(os 10% mais ricos) – situação que permaneceu praticamente inalterada ao longo dos
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anos 1990. Além disso, em todas as faixas, sem exceção, o rendimento médio dos
brancos é superior ao dos negros (PNUD, 2005, p.60).

A desigualdade de renda, por exemplo, em 2003, desenhava-se da seguinte forma:
os rendimentos dos homens brancos atingiam uma média de 113% superior aos rendimentos
percebidos pelos homens negros, enquanto mulheres brancas percebiam 84% mais do que as
mulheres negras.

Os índices apontam para uma concentração em níveis elevados, que resulta num
grande contingente de pessoas negras abaixo das linhas de pobreza e de indigência. Em 2001,
os números indicavam uma realidade demarcada por desvantagens sociais, na qual 47% das
(os) negras (os) eram pobres e 22% eram indigentes; quanto às (aos) brancas (os), temos
indicadores de que 22% eram pobres e 8% indigentes. Observa-se, a partir da análise dos
dados acima, que o contingente de brancas (os) pobres, em termos percentuais, era o mesmo
da população negra em situação de indigência.

Ademais, é preciso enfatizar que, no curso das décadas de 1980, 1990 e nos
primeiros acordes do século XXI, a população negra compunha majoritariamente o quadro de
pobreza e indigência do país.

Desse modo, nos anos 1982, as (os) negras (os) representavam 64,4% dos pobres
e 58,4% dos indigentes, quadro que se manteve até os anos 2003, registrando uma variação
entre 69,8% e 65,7%. Aponta o Relatório que entre os anos 1992 e 2001, houve uma redução
de, aproximadamente 5 milhões de pessoas situadas na linha de baixa renda, dentro do
número absoluto de brasileiros. Esses dados poderiam ser animadores, por apresentarem
elevação de renda, porém essa redução abarcou a população branca e outras categorias raciais,
exceto a população negra, uma vez que o número absoluto de negras (os) em situação de
pobreza elevou-se em quase 500 mil pessoas, evidentemente, dados que não podem ser
desprezados.

Os problemas enfrentados pela população brasileira não se consubstanciam numa
divisão desigual de renda, apenas, mas refletir sobre as implicações da pertença racial e as
ações condutoras de preconceitos e discriminações como desencadeadoras de uma ordem,
cuja metodologia se estrutura no princípio da apropriação desigual de emprego/rendimentos,
riquezas, educação, seguridade social, saúde e vida, assim:
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A dimensão racial da pobreza [...], no caso brasileiro, ganha uma importância maior.
De fato, o racismo, o preconceito e a discriminação racial funcionam aqui como
elementos de diferenciação social. A pobreza e a miséria, associadas de um modo
geral a um determinado grupo étnico, reforçam um dado processo de naturalização
perversa. É como se a cor da pele servisse como elemento ordenador da posição
social do indivíduo. Aos negros, caberia bem a posição subalterna, a favela, a
sarjeta, o elevador de serviço. A dimensão racial da pobreza é, portanto, o elemento
que reputamos como o maior responsável pela inação e a inépcia generalizada face
aos dados [...] (THEODORO, 2006, p. 3).

Não há como negar que a pobreza incide, vorazmente, sobre a maioria da
população brasileira, contrariando princípios norteadores da Constituição Federal, que propõe,
em seu Artigo 3º e como objetivos fundamentais expressos no inciso III para a nação, a
erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e
regionais.

O PNUD (2005) enfatiza que, ao se refletir sobre os altos índices de pobreza e
indigência, não se pode desprezar as desigualdades que se efetivam, a partir das disparidades
regionais. Em 2001, por exemplo, a Região Nordeste acumulava o percentual elevadíssimo de
57,4% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, no quadro geral da população do
Brasil.

A situação persistente de iniqüidade alimenta a construção de vulnerabilidade e de
acúmulo de desvantagens que mantém os negros (pretos e pardos) em situação de
pobreza crônica, com banalização das desigualdades e da invisibilidade em relação
às políticas públicas (CEERT, 2005, p. 26).

Os números confirmam a “incapacidade” política, deliberadamente intencional, da
República Federativa do Brasil em promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, deixando mais uma vez, no
campo retórico, o que está definido como objetivo no Inciso IV, do Artigo supracitado, uma
vez que a pobreza tem cor e raça. E, tomando como eixo de reflexão a renda, ampliaremos o
raio de alcance da pobreza para a categoria sexo/gênero, porque mulheres negras concentram
os mais baixos índices de rendimentos do território nacional, conforme dados do PNUD
(2005), a saber: De 1992 a 2003, a proporção de mulheres desempregadas foi sempre superior
à de homens na mesma condição.

Outros importantes dados reveladores da condição das mulheres negras, no mapa
das desigualdades, estão muito bem apresentados no Dossiê Assimetrias Raciais no Brasil;
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que alerta para a elaboração de políticas30, com vistas à análise da situação da população
negra e combate ao racismo, que apresenta uma leitura significativa dos dados que tornam
explícito o flagrante dos números e a cor da desigualdade no Brasil, a partir dos indicadores
sociais, com recorte racial/étnico, concernente aos PNADs31 de 1990 a 2001.

Em 1992, a população negra ocupada ganhava 48,6% dos rendimentos percebidos
pela população branca ocupada. Em termos salariais, temos R$ 260,8 contra R$ 535,7
percebidos pela população branca. Em 2001, o percentual salarial da população negra sofre
uma minúscula alteração, indo para 48,0%, correspondendo a R$ 332,2 contra R$ 691,9
percebidos pela população branca.

Acrescentando ao recorte racial o recorte de gênero/sexo, temos a seguinte
configuração: para o ano de 1992, os dados mostram que os homens brancos percebiam
rendimentos equivalentes a R$ 624,5, enquanto R$ 294,5 se constituíam nos rendimentos
percebidos por homens negros; já os rendimentos percebidos pelas mulheres brancas
perfaziam um total de R$398,6 e mulheres negras apenas R$ 194,0. Nota-se, então, uma
discrepância significativa de rendimentos entre a população branca e a população negra,
agravando-se ainda mais o quadro ao compararmos os rendimentos destinados às mulheres
negras. Em 2001, homens brancos percebiam R$790,9 e homens negros R$ 360,5; mulheres
brancas R$567,40 contra R$284,2 para mulheres negras. O que temos, então, a partir da
apresentação dos números e sua representação, é um quadro marcado pela subtração de
direitos, comprometendo substantivamente a qualidade de vida das pessoas envolvidas nessa
trama, amplificando tensões e construindo vulnerabilidades que impactam, inequivocamente,
na saúde da população negra, sobretudo das mulheres negras. Por isso, importa enfatizar que:
A pobreza, o subdesenvolvimento, a marginalização, a exclusão social e as
disparidades econômicas estão intimamente associadas ao racismo, à discriminação
racial, xenofobia e intolerância correlata, e contribuem para a persistência de
práticas e atitudes racistas as quais geram mais pobreza (Declaração de DURBAN).

Diante do exposto, ações devem ser envidadas, no sentido de combater as práticas
iníquas produzidas e/ou associadas ao racismo, com vistas à garantia de iguais direitos às
mulheres negras reconhecidas e respeitadas nos seus sonhos, no seu corpo, sem que a elas
30

Documento elaborado pela Rede Feminista de Saúde/Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos.
31
Pesquisas Nacionais de Amostra por Domicílio
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pesem os prejuízos da exclusão, da imagem estigmatizada, da competência questionada, do
corpo sexualizado, dos lugares determinados, das adjetivações que depreciam e dos casulos
como invólucros e espelhos de uma autoestima recalcada. Que as mulheres negras sejam
beija-flores beijadas pela vida.

6.3 DESIGUALDADES SÓCIO-ECONÔMICO-RACIAIS E SAÚDE: A OBLITERAÇÃO
DA POPULAÇÃO NEGRA

Saúde é saúde em qualquer parte, porém direitos e garantias são desiguais, quando
são associados às categorias cor/raça e gênero. O recorte racial/étnico em estudos sobre saúde,
particularizado para a população negra, como pontua Oliveira (1998), ocorria até a metade
dos anos 1960, do século passado, no Brasil e em outros países, balizado no paradigma
eugenista, cuja perspectiva fundava-se na concepção de que havia “raças puras e superiores”.
A partir desse pressuposto, as ditas “raças impuras e inferiores” passaram a ser alvo de
estudos, para que, cientificamente, fossem comprovadas as suas imanentes “impurezas” e
“inferioridades”. Este pensamento hegemonizou-se a partir do final do século XIX, tendo
como ancoradouro o darwinismo, consolidando o racismo científico e outras miméticas
representações necessárias para justificar as práticas hediondas da escravidão e seus derivados
e/ou

assemelhados:

exploração,

desrespeito,

humilhação,

coisificação,

hostilidade,

expropriação do direito à vida.

O histórico do racismo no Brasil tem o seu enraizamento, como explicita Silva
(2001), a partir de produções teóricas de médicos, juristas, escritores, sociólogos e
historiadores comprometidos em provar a inferioridade da população negra e, sobretudo, os
impactos maléficos da predominância de negras (os) para o país. Entre eles, destacam-se:
Nina Rodrigues, com a concepção de hierarquia étnica; Silvio Romero, postulando na
mestiçagem a esperança do branqueamento; Manuel Bonfim, defendendo o princípio da
hierarquia cultural, na qual evidentemente, a contribuição do negro apresenta-se como
inferior; Gilberto Freyre, com a apologia ao mito da democracia racial, entre outros. São
nomes significativos na consolidação e disseminação da ideologia racista entre nós.
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Infere Gomes (2001) que os argumentos e concepções racialistas, construídos à
luz de um suposto cientificismo, ainda estão presentes, exercendo força ideológica na
população branca e numa parcela significativa da população negra.

O imaginário social construído sobre a população negra, substantivado por
verdades absolutizadas quanto à inferioridade desta população, destituída de humanidade,
mostra-se refletido no tratamento a ela dispensado, nos mais diversos espaços, nos distintos
serviços. Delimitando a saúde como espaço de reflexão, é possível enfatizar que há uma
estreita relação entre a saúde da população negra e os problemas de saúde pública no Brasil.
Esta compreensão pauta-se no argumento de que, para esta população, majoritariamente pelas
condições materiais em que se encontra, a única via de acesso aos serviços e atendimento à
saúde é o Serviço Único de Saúde (SUS), que registra um acúmulo de dificuldades,
demandas, restrições de atendimento e má qualidade nos procedimentos preventivos e
curativos. Por isso, há uma bifurcação entre os direitos e as garantias definidos legalmente
(Constituição de 1988, Leis Orgânicas) e aquilo que se materializa em ação e atendimento à
saúde das (os) negras (os).

A população negra tem acesso restrito à saúde, consequentemente, à vida. Há
uma precariedade que se estende do atendimento médico às acomodações hospitalares. Os
leitos hospitalares, quase inexistentes, e os poucos em estado crítico de conservação, podem
ser caracterizados como espaços de insalubridade. O atendimento, nem em termos
quantitativos, nem qualitativos, atendem satisfatoriamente às necessidades da população para
a qual se destina. Ao invés da consolidação dos direitos e elevação da qualidade de vida da
população, para as (os) negra (os) assistimos a uma curva descendente, que lhes impõe
condições abjetas, por isso desumanizantes, constituindo-se num delito de lesa-humanidade,
uma queda vertiginosa. Metaforizando, o ponteiro está sempre voltado para o Sul, no extremo
inferior, contrastando com as prerrogativas do direito, da humanidade e da cidadania.

As discrepâncias sociais e sua implicação para a saúde da população negra
apontam a saúde como tema político fundamental, visto e abordado como matéria, nos
debates do movimento negro de forma mais orgânica nos anos 1980, nos Estados Unidos
(OLIVEIRA, 1998), fundamentado numa perspectiva política completamente distinta daquela
assumida e exercitada nos séculos passados, cuja base teórica postulava a pureza e supremacia
de raças em detrimento de outras.
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Nessa discussão e/ou explicação do processo que circunda a preservação da saúde
e o desenvolvimento de doenças, torna-se imprescindível o distanciamento de uma postura
que reflita estes fenômenos, negligenciando a relação de interdependência entre ambas.

O argumento/paradigma que se hegemonizou, de que a doença efetiva-se e
explica-se em função de uma predisposição biológica, simplesmente, escamoteia as
entrelinhas de ideologias e práticas racistas para considerar algumas evidências científicas que
elucidam o processo sanidade e enfermidade. Nesse caso, ampliando as discussões, podemos
responder às muitas indagações que nos mobilizam sobre os agentes responsáveis pela
morbidade, sobrevivência e mortalidade.

Partindo da premissa de que somos seres construídos à luz da diferença, a partir
de fatores genéticos e ambientais que estão imbricados, salutar se faz, segundo Zago (1994),
evidenciar que são diferentes os seres humanos como também o são os agrupamentos
humanos, cujas diferenças englobam aspectos biológicos múltiplos, inclusive incidência e
prevalência de algumas doenças. Por isso, torna-se pertinente estabelecer relações entre
condições biológicas/opressão racial e de gênero, desigualdade de classe e seus impactos para
o processo saúde/doença.

A interação entre os fatores genéticos e ambientais é o princípio, a partir do qual
as doenças se originam, ressaltando-se que, para algumas doenças, há uma prevalência de
fatores genéticos, enquanto para outras o fator ambiental é predominante. Mas existem
enfermidades consequentes da interação desses fatores, por exemplo, as tensões oriundas das
experiências de racismo e exclusão vividas pela população negra, que delineia um quadro de
morbidade e mortalidade alta e precoce.

Além das doenças genéticas combinadas a fatores ambientais que acometem a
população negra, dada a vulnerabilidade que lhe circunda a vida, há outras que vêm se
configurando como preocupação para a Saúde Pública, a exemplo, a Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de caráter pandêmico, o que traz como imperativo a sua
abordagem como fenômeno social, atingindo toda e qualquer pessoa.

Consequentemente, observamos que há um avanço na consolidação do perfil
epidemiológico do HIV/AIDS, uma pandemia que tem cor, sexo e classe social, ou seja, que
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confirma que as mulheres, sobremaneira as negras, lideram o contingente de positivos no
Brasil, além de dar destaque à pauperização da síndrome, ou seja, é um agravo que acomete
pobres, mulheres, sobretudo, as negras.

Desse modo, Werneck (2006) é incisiva ao explicitar que as mulheres negras, no
contexto da epidemia HIV/AIDS, estão expostas a um alto grau de vulnerabilidade. Contudo,
a elevação ou redução dos riscos estão vinculados a fatores imbricados nas relações de poder,
na sociedade.

É fundamental destacar que prevalência de doenças genéticas em determinado
grupo étnico/racial não deve se constituir em ferramenta de disseminação de argumentos
científicos deterministas que apontem para um refluxo em direção às teorias que defendiam a
existência de raças hierarquicamente superiores. Também não deve servir de justificativa para
a não implementação de políticas públicas de atenção e assistência à saúde, daquelas (es) que
protagonizam as narrativas contundentes da alteridade, equidade e coexistência.

Ademais, o conhecimento e reconhecimento da existência e prevalência de
doenças genéticas e sua combinação com fatores ambientais, que podem desencadear
processos de enfermidade, é de suma importância para consolidar e assegurar a
universalidade, a justiça e equidade na assistência. Certamente, ao aproximar o instituído do
vivido, a vida se torna um direito de todas (os) para além dos discursos que ecoam entre
planaltos e planícies, mas que não chegam aos cânions onde se encontra soterrada a maioria
da população negra brasileira, ainda expropriada da sua cidadania.
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6.4 SAÚDE DA MULHER NEGRA: A ESCUTA SENSÍVEL, A EXPRESSÃO DO CORPO
VULNERÁVEL E TRANSCENDENTE

A benzedeira pega suas folhas e vai murmurando
Ora ouvimos um Deus que te abençoe, proteja e guarde,
Ora, palavras que os nossos ouvidos não alcançam.
As folhas cheirosas dançam da cabeça aos pés,
E ondas de arrepios contornam o corpo entregue
À fé, à sabedoria ancestral daquela Generosa.
Ela olha, estreita os olhos e parece enxergar
Por dentro de nós.

Luciana N. dos Santos

A relação das mulheres negras com a saúde, como expressão do cuidado ao outro,
vem de datas outras, tempos tão longínquos, cujo significado tem as suas raízes fincadas nas
tradições e saberes ancestrais. O cuidado com a saúde está vinculado ao sentido primeiro da
terra e tudo que dela provém, como fonte de vida. A terra é a expressão do feminino, com
profundas marcas de mistério e prazer; da mulher, vigorosa, resistente; da mãe, fertilizada de
acolhimento. A terra é o peito, é o leito, é o colo. Dela se matizam de vida as folhas, que não
são simplesmente folhas farfalhando ao vento, nem raízes, cujo sentido resume-se à fixação
da planta ao solo. As raízes têm poder curativo revelado nos chás. As folhas são chás, são
banhos, são benzeduras. Estes elementos são sinônimos de cuidado e de cura nas mãos de
rezadeiras, curandeiras, raizeiras e parteiras.

A ancestralidade africana está fortemente presente, manifesta na ética do cuidado
das mãos que curam, que partejam:

Já perdi a conta de quantos partos fiz. Durante quase 30 anos trabalhando como
parteira, acho que fiz mais de mil partos. Já fiz parto anelar, parto duplo, muitos
prematuros, até de seis meses. Muitas mães ficam em contato comigo e eu vejo as
crianças crescerem. Sempre amei minha profissão (SANTOS, 2002, p. 222).
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Assim, elas continuam na amorosidade:

Quando as crianças estão com febre, faço um chá de pitanga para elas tomarem e
uso o que sobra para dar um banho nelas [...] tanta gente vem aqui no desespero e
depois sai rindo, brincando. Creio que minha maior riqueza é a paz de espírito.
Enquanto eu viver, espero continuar com essa força, com essa disposição
(WERNECK, 2002, p, 220).

Desse modo, resguardar a saúde do outro pressupõe o movimento do carretel:
“joga a linha e a linha volta pelo movimento do outro”

32

, na simultaneidade das ações,

reciprocidade do bem querer e “trocas simbólicas”, por isso as mulheres negras que cuidam,
também devem e querem cuidados. O diálogo, entre a tradição que se reinventa, a cultura que
se recria e as diferentes formas de conceber e cuidar da saúde conduz à construção de
caminhos – os condutos para a efetivação da vida como princípio permeado pela
universalidade/integralidade.

Falar da saúde referindo-se a práticas imemoriais encarnadas na presença das
mulheres negras no Brasil, pode parecer incomodo para muitas (os) de nós, criadas
(os) na contemporaneidade tecnocientífica, na matriz individualista, no século onde
a morte de Deus foi anunciada na sedução da filosofia questionadora dos mitos.
Faço-o como exercício do imaginário e, por que não admitir? Pela crença na
diversidade cultural como caldeirão de poções sagradas e do sentido da humanidade
(CARNEIRO, 2002, p. 22).

Ademais, o saber e o fazer presentes na medicina popular e na medicina
cientificamente construída devem constar, confirmar-se, como necessários para a preservação
da saúde. Porém, no que tange à população negra, às mulheres negras, o que se apresenta é
um contexto, no interior do qual há condições desiguais desde o nascimento até a morte.

A sociedade estruturada, como enfatiza Siqueira (2004), sob a égide do
capitalismo, de base excludente e competitiva, tem na origem étnica e na classe social do
sujeito um definidor da posição social ocupada por este. Em se tratando da população negra,
esta posição se materializa em desigualdades, no âmbito do acesso às condições básicas para a
garantia da sobrevivência.

Compondo e refletindo sobre o contexto brasileiro, segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) a população feminina representa 51% da população
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Fragmento do poema Ação Fecundada de Maria da Gloria Gonçalves Santos. Obra no prelo.

209

total, sendo 30% composta por mulheres negras. O CENSO (2000)33 revela que as mulheres
negras representam 36 milhões, concentradas majoritariamente em áreas urbanas. Em
publicação da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (2005), o quadro de vulnerabilidade
das mulheres negras que amplifica o número de óbitos, evidencia que a suscetibilidade das
pretas é ainda maior.

Em suma, a taxa de mortalidade das mulheres pretas está acima da taxa média
nacional, atingindo a proporção de 284,36/100 mil, enquanto mulheres brancas atingem
184,67/100 mil.

É preciso evidenciar os fatores sociais, de discriminação, o racismo institucional,
os quais dificultam o acesso e comprometem a qualidade do atendimento dos serviços de
saúde dispensado às mulheres negras, que ocorre majoritariamente no Sistema Único de
Saúde (SUS). Além disso, há um número expressivo de profissionais que desconhecem e/ou
negligenciam as implicações desses fatores para a saúde, que são grandes aliados na redução
da qualidade de vida e, consequentemente, na estimativa de vida dessas.

No Brasil, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, objetivou-se a definir
diretrizes norteadoras das ações em saúde e, embora enfatizasse e reconhecesse que as
condições de saúde das populações são influenciadas por fatores biológicos e sociais34, não
deu qualquer ênfase ao recorte racial/étnico na saúde. Nenhuma discussão ou inferência sobre
as consequências das desvantagens sociais, quanto ao acesso e benefícios aos serviços, sobre a
trajetória de vida das pessoas. As desigualdades definem experiências marcadas por
desvantagens nas condições de nascimento, processo de adoecimento e causa morte destas.

A mobilização em prol da instituição da saúde como um direito passa, sem
dúvida, pelo movimento feminista, que encampa a luta pela saúde da mulher, através: do
Movimento Internacional Mulher e Saúde, das Conferências da ONU sobre Mulher, em 1975,
considerado o Ano Internacional da Mulher e também a definição da década da Mulher (1976
a 1885); dos Encontros Feministas Latino-americanos e do Caribe (Colômbia, 1981); dos
Encontros Internacionais Mulher e Saúde, a partir do início da década de 70: Itália, 1977;

33
34

O último Censo Demográfico foi realizado no Brasil, o próximo está previsto para o ano de 2010.
A definição de fatores sociais abrange fatores econômicos, ambientais, políticos e culturais.
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Alemanha, 1980; Suíça, 1981; Holanda, 1984; Costa Rica, 1987; Filipinas, 1990; Uganda,
1993; Brasil, 1997, Canadá, 2000; Índia, 2005 (OLIVEIRA, 1998).

Enfatiza Oliveira (1998) que a saúde das mulheres negras passou a fazer parte, de
forma mais orgânica, da agenda de reivindicações do movimento negro, na década de 1980,
tendo acento inicialmente no movimento negro norte-americano. No Brasil, as discussões e
reivindicações ganham força a partir da década de 1990, com acirradas discussões sobre a
esterilização, por intervenção cirúrgica, de mulheres negras. A partir de então, com maior
visibilidade e melhor organizado, o movimento de mulheres negras no Brasil tem sido
fundamental na cobrança, fiscalização e proposição de políticas públicas para as mulheres,
com a articulação de vários eixos, com destaque para a saúde:
De modo a introduzir a perspectiva da igualdade racial e de gênero nos diferentes
programas de ação governamentais, nos diferentes níveis da administração pública.
Dando maior ênfase à administração federal, em particular à políticas voltadas para
as mulheres e para a igualdade racial, além daquelas de desenvolvimento e de saúde
(AMNB, 2007, p.10).

A atenção à saúde da população negra, através de proposição e efetivação de
políticas de assistência, torna-se indispensável para a garantia incondicional do direito à vida,
que inclui o acesso aos bens e aos serviços sociais, na proporção que atenda às necessidades
fundamentais do ser humano, salvaguardado o direito à moradia, educação, alimentação,
trabalho, segurança e lazer.

Na compreensão de que saúde não é um conceito que verse apenas sobre o bemestar físico, caracterizado pela ausência de doença (OMS), é necessário coaduná-la a um
conjunto de condições de existência, delimitado por acessos e restrições, privilégios e
exclusões, cidadania e marginalização, a partir da composição do contexto que, permeado por
tais condições, determina o fluxo e o perfil social, econômico, político, ambiental, da
sociedade.

Nessa perspectiva, Lopes (2005) argumenta que os aspectos sócio-econômicos e
político-culturais influenciam a saúde de uma população em múltiplas formas, desde as
condições socioeconômicas, perpassando o perfil da população até o entendimento sobre
saúde, doença e seus agravos. Por isso, um meio ambiente marcado por pungentes
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experiências, onde são impostas condições de exclusão e não reconhecimento de si, implica
numa exposição da pessoa a sofrimento físico e emocional, a um estado de vulnerabilidade,
que se desdobra desde o adoecimento até a morte. É perceptível que a vulnerabilidade ou
estado de vulnerabilidade desencadeia um processo de suscetibilidade, de fragilidade física ou
social, pelas restrições e/ou impedimentos ao acesso às condições materiais, políticas e sociais
mantenedoras da cidadania, gerando uma situação de exclusão e estigma, que compromete a
vida.

Viver no cruzamento das tensões engendradas nos/pelos contextos de segregação,
em que pessoas são obliteradas pelo racismo cotidiano, torna-se abundantemente perigoso,
principalmente quando sutil, porque dificulta o seu combate; violento, quando faz do
oprimido o algoz da sua própria situação. Configura-se como hediondo, quando aspira a vida,
implica em prejuízos, muitos deles irreversíveis para a saúde. Assim, a população negra vive
em estado de bifurcação, ou seja, vive na digressão da sua condição de gente, pelas
vulnerabilidades sucessivas que lhes são impostas.
Além da inserção social desqualificada, desvalorizada (vulnerabilidade social) e da
invisibilidade de suas necessidades reais nas ações e programas de assistência,
promoção de saúde e prevenção de doenças (vulnerabilidade programática),
mulheres e homens negros vivem em um constante estado defensivo. Essa
necessidade infindável de integrar-se e, ao mesmo tempo, proteger-se dos efeitos
adversos da integração, pode provocar comportamentos inadequados, doenças
psíquicas, psicossociais e físicas (vulnerabilidade individual) (LOPES, 2005, p.9).

Isto se converte numa situação de “apagamento social”, pois essa estrutura impede
o sujeito de se mover na sociedade, por impor a sua inexistência, quando o destitui dos
direitos indispensáveis ao exercício de uma vida socialmente correspondida: trabalho e renda,
escolaridade, saúde, família, moradia e segurança.

As más condições de vida a que estão submetidas as mulheres negras fazem-nas
teimosas no mundo, pois “não vivem, apenas aguentam, e riem quando devem
chorar”(NASCIMENTO, 1992 ). Certamente que, nessa forma de viver, estão impressas as
marcas da ancestralidade africana, de pés e mãos que sentiram palmo a palmo a geografia do
canavial, o corpo e os sonhos açoitados pelo imperativo da travessia do Atlântico Sul, pela
experiência da escravidão e o racismo, que se mantém e que marcou a ferro e fogo, os sonhos
e o corpo de Maria Conga, Zeferina, Dandara, Luiza, mas não alienou a consciência de
mulher negra de Felipa de Sousa, Kuanza, Bamidelê, Nzing, Criola, Geledés, Uiala Mukagi,
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Maria Mulher, Eleekó, Irohin35. “Mas é preciso ter força/É preciso ter raça /É preciso ter
gana sempre/Quem traz no corpo uma marca/Maria, Maria/Mistura dor e alegria”
(NASCIMENTO, 1992), e a vida cantada no blues que expressa a melancolia, é
ressignificação da luta e também da vida.

35

Organizações não governamentais de mulheres negras brasileiras, diasporicamente localizadas em várias
regiões do país
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INCONCLUSÕES: DO INTINERÁRIO DA BUSCA À ESCRITA DO
TEXTO SEM PONTO FINAL

Qual ideia se tem ou se faz sobre o que é desenvolvimento, cidadania, qualidade
de vida, responsabilidade, direito e justiça social? Certamente, a resposta, ou melhor, as
respostas seriam estruturadas a partir da concepção que têm aquelas/aqueles que as formulam,
propagam, produzem e reproduzem sobre sociedade, direitos sociais, organização e
participação, equidade, inclusão, diferença, alteridade, coexistência e seus opostos. Além, é
claro, de outros demarcadores. Entretanto, esses conceitos estão articulados à concepção que
se tem elaborada sobre sujeito. Derivam desses conceitos, as atitudes daquelas/daqueles frente
às relações sociais, aos problemas produzidos e socializados ou não, e a forma como os bens
socialmente produzidos são distribuídos.

Ao situar o Brasil nesse cenário, verifica-se uma peculiaridade significativa
quanto à dinâmica que acompanha os conceitos e as atitudes, nele configurados. É
surpreendente o descompasso que se percebe entre os princípios, os direitos e a quem estes se
destinam e para quem aqueles são basilares.

Outra singularidade está referenciada na habilidade em preservar a exceção e
torná-la regra, estendendo o seu conceito às ações que convalidam esse postulado com a
mesma fidedignidade e competência que a geraram, considerando a dinâmica, os valores e os
princípios que atravessaram o oceano com “sotaque” português. Os colonizadores trouxeram,
além de uma língua impostamente oficializada, outros marcadores culturais, imperativamente
colocados como matriz para a construção de uma nação além-mar.

Aportaram em terras, ditas desconhecidas, sob a imagem do vencedor, onde o mérito,
que transformou a violência em conquista, amparou-se numa suposta superioridade, entendida
como um mito fundador, cujo estampido fortemente ecoa entre nós, consolidado pelas
desigualdades sociais.

Desse modo, não nos perdemos da violência que nos criou. Os conceitos que
hierarquizam e determinam os direitos e quem, a eles, terá acesso, são ressignificados e seus
princípios preservados. Logo, os conceitos de desenvolvimento, cidadania, qualidade de vida,
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responsabilidade, direito e justiça social, em nosso país, estão ancorados no mito fundador da
superioridade de uns, pela subalternização de muitos. A lógica subjacente a esse pressuposto
configura a sociedade e os seus sujeitos, a partir das exceções. O que seriam direitos coletivos
são constituídos em privilégios, garantidos àquelas/àqueles, as (os) herdeiras (os) da lusa
dinastia, reconhecidas (os) pelo sinal de nascença, a brancura.

Nesse bojo, um único princípio tem significados antagônicos, pois o sinal que
inclui é o mesmo que exclui, a cor. É pela cor que o sujeito torna-se herdeiro da cidadania,
mas é por esta, também, que outros são sumariamente excluídos.

Assim, sobre a população negra, ainda pesa o determinismo que atravessou o
Atlântico nos papiros, que registravam os lotes de escravos que seriam espalhados pela
América. Essas marcas incidem sobre a sua imagem, a sua ocupação profissional, as
condições de vida, a limitação dos sonhos, a fixidez do lugar e a representação que recai sobre
esta. Essa postura tem desencadeado um quadro crônico de desigualdades, onde a população
negra, no centro desse moinho, acumula prejuízos geração a geração.

Há um caráter quase de imutabilidade da degenerescência, mesmo que
ressignificada a sua forma e ressemantizada a sua nomenclatura, mas o racismo continua. A
concepção de hierarquização das raças circula entre nós, ainda, com muita força. Continua
letal, não tem consistência volátil; ao contrário, ainda é muito sólido, vez que está expresso
nos índices de mortalidade por causas externas violentas, na população que conhece nas
dobras os espaços da pobreza e da miséria e, atravessar essas fronteiras é prática comum entre
mulheres e homens negras (os); dificuldade de acesso e permanência nas instituições de
ensino de reconhecida qualidade, equidade no atendimento e acesso aos serviços e
tratamentos de saúde mais sofisticados, alto índice de desemprego e sobre-representação em
ocupações informais, marginalizadas e ou de baixo prestígio social.

A imagem associada à criminalidade, à baixa capacidade intelectual, a vocação
para atividades braçais e ou que fomentem relações extremas de subalternidade e
silenciamento, tem sido o imperativo do racismo a essa população.

Há um quadro generalizado de expropriação e apagamento social. Apesar de
muitos séculos transcorridos, parece se ossificar constantemente. Então, questiono: se é
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possível dizer, que tudo que é sólido desmancha no ar, então, qual a substância que não deixa
a solidez do racismo evaporar? Que outras lutas, além daquelas já tão íntimas de nós, para
combater e superá-lo, precisam ser inventadas para virar essa página? Quantos protestos,
quantos manifestos, quantas organizações ainda precisam ser criadas para que a coexistência,
a equidade e a alteridade sejam os princípios que interseccionam as relações entre os sujeitos
de todas as raças, etnias, culturas, orientação sexual, credos e saberes diferentes? Quantos
estudos, pesquisas, dissertações e teses ainda devem ser escritas, problematizando as
desigualdades sócio-raciais em nosso país? Quantas travessias transatlânticas sobre o racismo,
ainda, precisamos fazer para que sejamos mulheres, homens, jovens, crianças negras (os)
respeitadas (os) naquilo que é direito inalienável e condição sin qua non à vida, que é o
reconhecimento da sua humanidade e dos bens materiais e imaterias que compõe o sujeito na
sua inteireza?

Os questionamentos não cessam, a vontade de continuar querendo a vida se
acende em todas as vozes, em todos os versos, em todos os protestos; nas transgressões às
regras de um sistema opressor, em todos os sons de tambores. Em todas as cores que nos
acendem, aprendemos a ressignificar que a raça negra é “a cor de um corpo que absorve toda
a radiação luminosa que sobre ele incide” (ESTANISLAU apud FONSECA, 2001, p. 220).
Talvez, aqui, esteja a fonte de onde nasce a estranha mania de ter fé na vida.

É essa estranha mania de ter fé na vida que também me move a experimentar
dialogar e construir na academia, através da pesquisa, um lugar diaspórico da presença negra
pela palavra, pelo patrimônio simbólico, onde aos questionamentos feitos sobre a Ciência
como lugar da presença hegemônica do homem branco; como espaço de produção,
reprodução de conceitos e o pragmatismo dicotômico entre “produção/reprodução,
racional/afetivo” (ARAÚJO, 1994, p. 51), que fomentam desigualdades de gênero, raça e
classe; somem-se outros, uma vez que, esta ainda é um espaço de exclusão.

Ampliar as áreas e percentual de pesquisas delineadas pelo recorte de gênero, raça
e classe intereseccionadas por outros aspectos desencadeadores de desigualdades e exclusões,
poderá apresentar contribuições para o combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação e
formas correlatas contra a população negra deste país, sobretudo contra as mulheres negras, a
exemplo dos estudos realizados por Oliveira (2006), Gomes (1995), Santana (2004) e
Bernardo (2003). Este encaminhamento poderá abrir portas para a invenção, reinvenção,
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escritas e reescritas de histórias que se pluralizam da nascente à foz, quebrando os espelhos de
uma sociedade etnocêntrica.

É nesse cenário que se insere a pesquisa que realizei, tendo como eixo central a
história de vida da mulher negra professora Luiza Carmo de Jesus, interrompida a sua vida
por um enfarto fulminante em sala de aula. Escrever sobre a história de vida desta implicou
em alguns

impactos

para

mim,

pois

aprendiz

de

pesquisadora,

problematizar,

problematizando-me foi exercício intenso, muitas vezes de tirar o oxigênio quando da
realização de entrevistas, do contato com os cadernos, os livros, as fotos, as matérias
jornalísticas sobre a ocorrência do seu falecimento e as falas que ficaram nos bastidores.
Algumas narrativas transbordavam de exclamações e interrogações; ora o dito, ora o não-dito
e, o que me parecia invisível pela narrativa de alguma colaboradora ou registro da Professora
Luiza, a triangulação das fontes trazia os cântaros transbordando de ecos, sobre o que ainda
pesa sobre a vida de mulheres negras, o racismo.

As reflexões que apresento nesta dissertação, inconclusas por princípio, resultam
dos

diálogos

estabelecidos

com

autoras/autores

estudadas

(os),

com

as

(os)

colaboradoras/colaboradores que rememoravam e possibilitavam a fecundação das ideias, as
fontes escritas, os registros da professora, as matérias jornalísticas, permitiram a construção
de argumentos sobre o tema discutido.

Assim, narrar a história de vida da professora Luiza Carmo de Jesus, para quem
ser professora “era tudo”, conforme destaque de umas das colaboradoras, tornava-se
imprescindível a atenção para as questões problematizadoras e objetivos definidos. Nesse
compasso, refiro-me aqui a movimento; precisei exercitar um olhar em translação, um olhar
que olha para dentro para poder olhar para o exterior.

Sobre a população negra, a mulher negra com destaque por se tratar do sujeito
desta investigação, incidem estereótipos e estigmas sobre o seu pertencimento racial, que
implicam na vivência cotidiana de experiências com o racismo, o preconceito e a
discriminação racial. Então, a partir do campo empírico e o aporte teórico, algumas reflexões
foram possíveis. A investigação da história de vida da professora Luiza Carmo de Jesus, a
mulher negra professora entre a Crisálida e o Beija-flor possibilitaram percepções.
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Ainda incide sobre a população negra, em particular as mulheres negras, um
determinismo sobre os lugares que naturalmente deveriam ocupar representado pelas
profissões marginalizadas, conservando o imaginário oriundo da escravidão, onde as mulheres
negras são consideradas incapazes para atividades não braçais. Assim, para estas há uma
equação cujo resultado sempre as coloca na cozinha.

As mulheres negras, a exemplo da professora Luiza Carmo de Jesus, que
transgrediram a ordem e saíram da cozinha para a sala de aula, vivem a experiência da
negação, através de questionamentos que transitam entre o dito e o não-dito, entre o invisível
e o revelado sobre a sua capacidade para conduzir o fazer docente.

A escola, apesar da existência de problematizações sobre o nocivo que habita as
práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias, ainda, mesmo com a Lei 10.639/03,
alterada pela Lei 11.645/08, para a inclusão da cultura indígena, com as Diretrizes
Curriculares para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, constitui espaço onde a ideologia que postula pela
hierarquização de raças e sujeitos, tem vaga garantida na sala de aula, no recreio, nas
comemorações, nas imagens veiculadas nos murais, nas crianças escolhidas para brincadeiras,
jogos e comemorações, na gramática normativa utilizada pelas (os) alunas (os) que adjetiva
desqualificando as pessoas negras; nas crianças negras que cheias de vida, ao chegarem à
escola, ainda na primeira infância, aprendem a silenciar, achar-se feia e incapaz.

Há que se considerar que a escola não produz sozinha as metodologias de cunho
racista, pois pertencendo a uma sociedade cuja base seja instituída pelo racismo, as
instituições a ela vinculadas tendem a reproduzir o modelo considerado ideal. Entretanto, é
imprescindível destacar que movimentos de oposição a essa lógica são possíveis na sociedade
e dentro da escola, como tem ocorrido pela ação do movimento negro, sublinhando o
Movimento de Mulheres Negras no Brasil. Faz-se necessário desconstruir o princípio da
imutabilidade que fixou a população negra na escravidão.

Quando o assunto é racismo ou formas correlatas, surgem posicionamentos, para
os quais destaco:
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1)

As pessoas não gostam de falar a respeito, ficam incomodadas,
quando não explicitam que não gostariam de abordar a questão,
assumem uma postura fugidia; tratam de discutir outros assuntos;

2)

Algumas pessoas, quando o assunto é racismo, preferem entregar
na mão de Deus. No que pese todo o respeito à crença que compõe
o imaterial das pessoas, tratar o racismo como ente metafísico
destitui a sociedade de qualquer responsabilidade sobre a sua
superação.

As pessoas submetidas ao racismo, a preconceitos e discriminações, são aviltadas
na sua humanidade e atingidas na sua dignidade. Quando são vitimas de discriminação
composta ou discriminação interseccional, isto pode implicar em prejuízos sérios para a vida
dos sujeitos, chegando até mesmo a serem irreparáveis.

Diante do exposto e baseada nos dados teóricos e empíricos, é possível sublinhar
que a professora Luiza Carmo de Jesus viveu, no cotidiano escolar, experiências de
discriminação racial, como pode ser exemplificado pelo desmaio, pelas narrativas das (os)
alunas (os), as narrativas de outras colaboradoras e os registros feitos por ela. Pelos dados que
foram apresentados, ela foi discriminada por ser negra, pela religião que professava, pela
condição socioeconômica, caracterizada pelas observações quanto às roupas que usava, por
ser mulher solteira, pela formação e qualificação profissional. Esses elementos compõem um
quadro de discriminação composta, ou seja, de discriminação interseccional.

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, aos 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, acrescento 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.
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre
a esclarecido dos sujeitos que manifestam interesse de participação.
Estamos coletando dados para Pesquisa que tem como título: Mulher negra professora
trajetória de vida entre a Crisálida e o Beija-flor: o invisível e o revelado, o silêncio e a
reescrita de si. A referida pesquisa tem como objetivos: Investigar as implicações das
experiências de discriminação étnico-racial para a trajetória de vida da mulher negra
professora; Investigar quais elementos, na trajetória de vida da mulher negra professora,
contribui para a construção do recalque, da subalternização e/ou da reescrita de si e da
contestação da discriminação étnico-racial. E será desenvolvida, como tema de dissertação,
por Luciana Nascimento dos Santos, aluna do Curso de Pós Graduação Mestrado em
Educação e Contemporaneidade, promovido pelo Departamento de Educação, Campus I, da
Universidade Estado da Bahia - UNEB.
Os dados levantados, obtidas servirão como objeto de análise para conclusão da Dissertação.
Os dados da pesquisa serão coletados através de entrevistas, jornais, material escrito e ou
utilizado pela professora, fotografias. Na análise dos resultados, os sujeitos não serão, em
hipótese alguma, identificados, sendo garantido o sigilo que assegurará a sua privacidade,
podendo, evidentemente recusar-se a participar desta pesquisa. As perguntas e respostas serão
mantidas em sigilo e nunca serão apresentadas associadas ao seu nome.
Você, estando de acordo em participar, deverá assinar sua livre aceitação e na condição de
pesquisadora, também assino o compromisso de sigilo em relação aos dados. Cada um de nós
ficará com uma cópia deste termo (entrevistada (o) e pesquisadora responsável).
Havendo qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição para prestar-lhe esclarecimentos
adicionais.
_______________________________________________
Pesquisadora
_______________________________________________
Entrevistada (o)
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APENDICE B- AUTORIZAÇÃO PARA USO DAS INFORMAÇÕES

AUTORIZAÇÃO

Eu, _________________________________________________________, portador (a) de
Cédula de Identidade ________________________________, autorizo Luciana Nascimento
dos Santos, professora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a utilizar as informações
fornecidas por mim em fitas cassete e/ou VHS, fotografias, em sua dissertação de mestrado,
com direito a utilizá-las em publicações.

___________________________,___________de_____________2008

___________________________________________________
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ANEXO A – CERTIDÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO
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ANEXO B- MATÉRIA JORNAL A TARDE
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ANEXO C- MATÉRIA DO JORNAL FOLHA DO ESTADO
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ANEXO D- MATÉRIA DO JORNAL TRIBUNA FEIRENSE
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ANEXO E- MATÉRIA DO JORNAL TRIBUNA FEIRENSE
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ANEXO F- MATÉRIA DO JORNAL TRIBUNA FEIRENSE
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ANEXO G- MATÉRIA DO JORNAL TRIBUNA FEIRENSE
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ANEXO H- MATERIA DO JORNAL TRIBUNA FEIRENSE

