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RESUMO

Este estudo traz as Vozes de mulheres negras sob o impacto da educação afirmativa
produzido nos pré-vestibulares para negras e negros, identifica as alterações que as
intervenções pedagógicas implementadas pelos pré-vestibulares que compõem o
FOQUIBA- Fórum dos Quilombos Educacionais – denominada educação afirmativa,
produziram na vida material no aspecto sócio-político de mulheres negras egressas
desses pré-vestibulares, alterações do ponto de vista da inserção social, da mobilidade
social, e do engajamento político, vistos a partir da participação e na articulação em
ações comunitárias, da participação em eventos sócio-políticos e grupos sociais,
especialmente a família, da participação em eventos e grupos políticos, visto como
ativismo negro ou militância político-social negra, identificadas a partir das narrativas
das mulheres sujeitos da pesquisa que são participantes dos pré-vestibulares como
estudantes, estudantes egressas, professoras, coordenadoras e diretoras, em uma
abordagem fenomenológica, articulando diferentes metodologias, e novas tecnologias,
tendo em vista o modo de ensinar e de aprender nesses espaços educativos que
preparam para a inserção na universidade, tendo no combate ao racismo e suas
consequências a principal intervenção da ação pedagógica, desenvolvendo uma
Pedagogia antirracista, subsidiada por uma concepção de currículo que tem como foco a
formação integral, do ponto de vista da construção da identidade, da identificação, da
autoestima, da história de vida pessoal, e social das populações negras, a ancestralidade,
articulação entre teorias e pratica de vida cotidiana, reforçando nas suas ações a
educação como ação eminentemente política.

Palavras-chaves: Movimento negro; Pré-vestibular para negros e negras; Mulheres
negras; Ação pedagógica antirracista .

ABSTRACT

This study brings the voices of black women under the impact of affirmative education
produced in the pre-university for black men and women, identifies the changes that
educational interventions implemented by pre-university comprising the FOQUIBAForum of Educational Quilombos - called affirmative education, produced in the path of
material life in the socio-political aspect of discharged black women these college
preparatory, changes the point of view of social inclusion, social mobility, and political
engagement, seen from the participation and coordination in community actions,
participation in events socio- political and social groups, especially the family,
participating in events and political groups, seen as black or black activism political and
social activism, identified from the narratives of women research subjects that are
participants of the pre-university as students, alumni, students , teachers, coordinators
and directors, in a phenomenological approach, combining different methodologies, and
new technologies, in view of the mode of teaching and learning in these educational
spaces preparing for entering the university, with a view to combating racism and its
consequences as the main intervention of pedagogical action, developing an anti-racist
pedagogy, supported by a curriculum design that focuses on the comprehensive training,
from the point of view of identity formation, identification, self-esteem, history of
personal life, and social of black populations, ancestry, relationship between theories
and practices of everyday life, reinforced in their actions education as eminently
political action.

Keywords: black Movement; Pre-college for black men and women; Pedagogical
action.
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Introdução

Ainda que fosse a pretensão, estar ausente do contexto da escrita deste trabalho, seria
vão qualquer esforço, pois que não encontro caminho possível de produção de uma
escrita, que reflita os quase vinte anos de observação sobre a percepção de mulheres
negras sobre o impacto da educação afirmativa, assim denominadas as práxis
pedagógicas concebidas e exercidas nas organizações que trabalham no combate ao
racismo, pela via da inserção das populações negras na universidade, na vida das
mulheres negras, sem protagonizar o lugar de agente e também de sujeito da narrativa
dessa história.

Este trabalho, no entanto, está longe de pretender ser uma autobiografia, contudo
também está longe de ser um estudo em que seja possível não mergulhar intensamente
na minha própria história, além do que nesse percurso, até encontrar a escrita, senti-me
mobilizada também pela minha trajetória, para seguir na caminhada, mais que isso, na
medida em que me sinto impulsionada pela minha trajetória de vida, é ela que me
enreda para esse caminho. Neste sentido entre catarse e celebração, foi impossível não
retomá-la em reescrita no momento de escrita desta tese.

A via de percurso como pesquisadora e a trajetória de vida de mulher negra
inevitavelmente se entrecruzaram na medida em que pude não só vivenciar como
testemunhar, na vida pessoal e na vida profissional, mulheres em diferentes idades que
começam ou retornam a escola no momento em que desenvolve a expectativa de
executar mudanças, transformações, diante da expectativa de fortalecerem-se em seu
percurso de vida, no sentido de alcançarem e/ou ampliarem suas autonomias, sonharem
e realizarem sonhos, acreditando na possibilidade de fazer-se reconhecidas e respeitadas
como sujeito de direito, tomarem as rédeas de suas vidas, terem mobilidade e ascensão
social e buscam na educação este insumo.
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Ao longo de aproximadamente vinte anos foi possível constatar a investida das
mulheres negras em diferentes espaços educativos inclusive na educação formal, e foi
inevitável não experimentar doloridos sentimentos de frustração e impotência diante de
algumas situações da educação formal, contudo transfigurados em verdadeiros
momentos de orgasmo intelectual militante quando foi possível contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de mulheres negras como educadora, e o privilégio de ter
tido a oportunidade de aprender fazendo por dentro do movimento social e do
movimento social negro, ações pedagógicas que visivelmente potencializaram situações
e sentimentos onde mulheres negras se viram no seu papel gerador de vida, de
sabedoria, de autonomia, de referência, de lutas mas sobretudo de conquistas.

A vida da mulher negra brasileira, com destaque nesse momento às mulheres negras
baianas, é marcada por muito empenho intelectual, equilíbrio emocional e na grande
maioria

das

vezes

antecedido,

precedido

e

paralelo

a

esforços

físicos

desproporcionalmente intensos para exercerem direitos elementares, como direito à
moradia, direito à alimentação, acesso à educação de qualidade, saúde, lazer, tendo em
vista que para a maioria das pessoas brancas e principalmente do sexo masculino o
acesso a esses direitos são exercidos de modo natural, diria é algo palpável e concreto
visto que esses direitos eles se exercem na sociedade dentro de uma hierarquia para a
qual a mulher negra está colocada na pior posição, aquela de menor prestigio
socioeconômico, o que acaba por alterar sobre maneira a autoestima das mulheres
negras, a ponto de em vários momentos serem compelidas a concluir que os lugares, as
posições de menor prestigio social e econômico lhes estariam definidos a partir do
processo histórico que qualquer esforço é inútil para alterar essa realidade.

Os pré-vestibulares para negros e negras, esses pré-vestibulares que atendem,
prioritariamente, a população negra oriunda da rede pública de ensino, na perspectiva de
combater o racismo, atuam pedagogicamente para transformar a consciência produzida
pelo racismo, de que há uma hierarquia racial e de gênero, forjada por uma não menos
perigosa hierarquia cultural, que produz desigualdades que põe em risco a sobrevivência
das populações negras.
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A luta pela sobrevivência, e as estratégias políticas de subjugação construída pelo
modelo europeu de sociedade dominada pelo homem e branco desde o período colonial
escravista, mantida por todas as outras formas de governo que se seguiram, distanciaram
as mulheres negras de tradições milenares africana de sociedade matriarcal do ponto de
vista do poder, a exemplo das Candaces, mas por outro lado como se isso fosse parte da
sua biologia, elas exerceram sempre papeis decisivos, sem que seja necessariamente de
decisão, na organização da família, tanto do ponto de vista econômico financeiro,
produzindo renda, e muitas vezes fazendo rendas ínfimas multiplicarem-se, quanto do
ponto de vista afetivo e emocional, encorajando, acolhendo, subsidiando, além da
manutenção da infraestrutura; lavando, passando, cozinhando, para si, para família e
mesmo para comunidade, às vezes como venda de serviço, e outras tantas vezes como
forma de vida societária, se impondo sacrifícios pessoais, sem que isso se traduza em
poder, pelo menos o poder descrito e entendido do ponto de vista ocidental e
colonizado.

Mesmo no momento em que não era comum mulheres europeias e/ou ocidentais de
outros grupos raciais aqui no Brasil, saírem de casa para trabalhar, as mulheres negras
sempre trabalharam e em muitas situações se constituíram como única provedora das
suas famílias, e em vários casos em que comunidades negras inteiras tinham essa
organização, onde o sustento da família estava assegurado pela renda produzida pelas
mulheres, com seus quitutes mercados nas ruas da cidades, pela venda da sua força de
trabalho, na prestação de serviços domésticos, uma marca emblemática dessa relação
são as ganhadeiras do século XIX, e que refletem ainda hoje o modelo de relação patrão
x trabalhadora doméstica.

As relações escravistas nas ruas de
Salvador

do

século

XIX

se

caracterizavam pelo sistema de
ganho.

No

ganho

de

rua,

principalmente através do pequeno
comércio, a mulher negra ocupou
lugar destacado no mercado de
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trabalho

urbano.

Encontramos

tanto mulheres escravas colocadas
no ganho por seus proprietários,
como mulheres negras livres e
libertas que lutavam para garantir
o seu sustento e de seus filhos.
As escravas ganhadeiras, como se
chamavam, eram obrigadas a dar a
seus

senhores

previamente

uma

quantia

estabelecida,

a

depender de um contrato informal
acertado entre as partes. O que
excedesse o valor combinado era
apropriado pela escrava, que podia
acumular para a compra de sua
liberdade ou gastar no seu dia-adia.

Geralmente

os

senhores

respeitavam as regras do jogo,
embora a legislação fosse omissa
sobre este assunto. Somente a
partir da chamada Lei do Ventre
Livre, em 1871, foi facultado aos
escravos o direito de acumular um
pecúlio

Esta

prerrogativa

favoreceu

particularmente

os

escravos e escravas de ganho, que
conseguiam

fazer

economias

devido à sua ocupação, bem
inseridos que estavam na economia
monetária da época. (SOARES,
1996, 57)
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Ainda hoje não são raros os depoimentos das mulheres e mesmos dos homens
estudantes dos pré-vestibulares, narrativas onde aparece a figura feminina nos vários
papeis que estruturam a organização familiar, e social, sendo a referência, o suporte, o
sustento, o carinho, o aconchego, o limite, a segurança, a fragilidade, o medo, a
coragem, dimensões materiais e imateriais, simbólicas e/ou materiais que estão
presentes no cotidiano das famílias, e das comunidades, fundamentais a estruturação e
desenvolvimento humano integral.

Essas vivencias que as crianças negras experimentam desde cedo, fazem com que
meninos e meninas muito precocemente reproduzam papeis construídos socialmente
para mulher e para homens, a exemplo das mulheres ainda criança tomarem conta dos
irmãos, às vezes mais velho que ela, pelo fato de ser mulher, muito cedo lhe ser
atribuída a responsabilidade de assumir a liderança no cumprimento das tarefas, sem
que essa liderança represente prestígio, o que o movimento negro feminista busca fazer
é ajudar as mulheres negras a ressignificarem esse lugar, e buscar empoderá-las nos seus
papeis “histórico” construídos socialmente, e empoderá-las na perspectiva de buscar
outros papeis se assim desejarem.

O Movimento Negro apresenta para o conjunto da sociedade e das populações negras
um ser negro e negra na sua origem africana que originalmente se organiza de modo
diferente do modo europeu que é dado como regra no Brasil e toda a diáspora. Mas é o
Movimento Negro Feminista que vai apresentar para a sociedade, e mas particularmente
para a mulher negra brasileira, diferentes formas de organização da família, da
comunidade e da sociedade de uma perspectiva africana, na qual a mulher exerce papeis
diferentes dos que até aqui nos tinham sido atribuídos e apresentados como papeis
femininos negros, conhecimento construído por dentro do Movimento Negro, rompendo
a resistência do Movimento Negro em admitir as demandas especificas das mulheres
negras no cenário do enfrentamento ao racismo, que o racismo atinge diferentemente
homens e mulheres, pelo fato de contra mulher negra o racismo atuar conjugado ao
machismo, e por dentro do Movimento Feminista enfrentando e buscando desconstruir
um discurso hegemônico de que as mulheres negras viam racismo em tudo.
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Diante da dificuldade de ter suas peculiaridades pautadas tanto pelo Movimento Negro,
como pelo Movimento Feminista, no final da década de 1970 com a retomada dos
movimentos sociais, na perspectiva de dar visibilidade a pauta feminista negra, a defesa
e ampliação dos direitos das mulheres negras, elas vão retomando suas organizações
agora tomando dois pilares para fundamentar suas lutas; o Movimento Negro e o
Movimento Feminista.

E importante destacar que embora a especificidade das demandas das mulheres negras
as conduziu a organizações próprias, o que se viu foi no avanço dessas organizações a
universalização das suas pautas sem que se perdesse de vista as relações raciais e de
gênero, assegurando a manutenção de um espaço onde as mulheres negras possam tratar
suas singularidades, desenvolvendo um potencial questionador a partir da consciência
do modelo subjugador das relações de raça, gênero e classe, que influencia
sobremaneira o lugar da mulher negra na colonização e na pós-colonização, na
sociedade brasileira. A partir dessa consciência o Movimento Feminista Negro resgata a
história de mulheres rainhas africanas, ao tempo em que faz história ao empenharem-se
na construção da identidade feminina negra e vão se constituindo em importantes
lideranças, na medida em que trazem importantes conteúdos tanto para o movimento
feminista, como para o Movimento Negro e para o conjunto da sociedade.

É através do Movimento Negro Feminista que mulheres negras e rainhas africanas e
suas importantes contribuições históricas na formação da civilização da humanidade são
apresentadas ao Brasil, desde Cleópatra, a Nsinga, mulheres guerreiras denominadas
Candaces, que viveram e desempenharam papeis importantes antes mesmo da era cristã,
Maria Filipa, Maria Firmina, Olga de Alaketu, Menininha do Gantois, Mãe Aninha,
Mãe Senhora, Mãe Hilda Jitolu, Mãe Stela de Oxossi, Lelia Gonzalez, Neuza dos
Santos Souza, Maria de Lourdes Siqueira, Ana Célia da Silva, Conceição Evaristo,
mulheres africanas e mulheres negras brasileiras.

Essas mulheres negras e citaríamos tantas outras que reinaram em África Antiga,
mulheres que resistiram a colonização, mulheres que foram para frente de combate
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contra escravização, mulheres que foram importantes esteio no pós abolição, mulheres
que combateram a ditadura militar, mulheres que reúnem todo o arcabouço dessas
histórias e no pós-ditadura militar na década de setenta, vem devolvendo as mulheres
negras e ao conjunto da sociedade, toda a história de luta, dignidade, cidadania das
mulheres negras que vem recompondo a identidade, o orgulho a dignidade das jovens
negras particularmente as mulheres negras que tem a oportunidade de conviver de forma
mais próxima e sobretudo pedagogicamente com todo esse conteúdo, que deveria estar
presente no universo das unidades escolares sobretudo a partir de 2003 com a lei 10639,
mas que ainda é um conteúdo que habita espaços muito específicos, a exemplo dos Prévestibulares para negros e negras, que é o que trata esse estudo.

Na perspectiva de pensar as Candaces do século XXI tendo em vista o impacto de uma
educação afirmativa na trajetória de vida dessas “rainhas guerreiras”, considerei
fundamental retomarmos a história dos Movimentos Negros em vários momentos
históricos no contexto onde ações educativas são geradas e como essas ações
contribuem para o surgimento dos pré-vestibulares, o longo percurso de resistência às
relações de opressão, e a educação como ação estratégica de superação das dificuldades
de viver e estar na sociedade brasileira herdeira do colonialismo escravista, nos vários
momentos da história do Brasil, essa constitui a primeira sessão do trabalho, e pelo
caráter do texto que resgata um pouco das tantas lutas do povo negro no Brasil, e seus
contextos, denominada “Do começo”.

Logo na sequência, na segunda seção, apresentamos os vários passos na caminhada
necessária ao desenvolvimento desse estudo, e por isso denominamos a segunda sessão
de “Nosso Itinerário”.

Depois de falarmos da nossa caminhada seguimos falando do lugar onde essa
caminhada ganha sentido, os pré-vestibulares e o fórum que eles compuseram, esse
texto é intitulado “Os Pré-vestibulares para Negros(as): FOQUIBA-Fórum do Quilombos
Educacionais” em seguida contamos alguns detalhes que fazem a diferença da alma
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dessas

organizações,

o

currículo,

que

elas

desenvolvem,

e

implementam

permanentemente.

Finalizando o trabalho, trataremos do momento de gloria dessa pesquisa, os encontros
coletivos onde reunimos em média trinta e oito(38) mulheres negras que tem vínculo
com o movimento de pré-vestibular para negros e negras, para entre catarse e celebração
narrarem sobre suas trajetórias nesse movimento e dos impactos produzidos nas suas
vidas do ponto de vista socioeconômico.

Chegando então ao momento de finalização desse estudo, apresentando algumas
percepções que o trabalho nos possibilitou, e muitas inquietações necessárias a
ampliação das nossas percepções acerca das Candaces do século XXI, Obirín Ije, sessão
que finaliza esse trabalho e que denominamos, “Algumas respostas e inquietações”.
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1 - Do Começo:
No corpo e na alma de
uma mulher negra ativa
ou

latente,

reinante

estará uma Candace1.

A sociedade brasileira sempre identificou a existência de importantes diferenças entre
negros (as) e brancos (as), entre mulheres e homens, e as traduzem em desigualdades
profundas, tratou de estabelecer um padrão de ser homem, de ser mulher, e de ser
humano, e nesse contexto quanto mais as diferenças entre os sujeitos e os padrões
refletem africanidade, e distanciamento do molde oficial, de base, de referência, e de
formato, branco eurocêntrico, maior a condição de desigualdade a ser enfrentada pelo(a)
diferente. Em um mundo branco e masculino as mulheres negras são vistas como “as
diferentes”, e portanto as que estão submetidas a uma carga maior de situações de
desigualdades, que as colocam abaixo da base da pirâmide da hierarquia social, lugar
definido a partir das diferenças que são interpretadas como desigualdades. Essa
concepção, no entanto, apesar de globalizada, no Brasil é demarcada pela colonização
europeia.

As diferenças culturais entre negros(as) e brancos(as) e entre mulheres e homens, no
modo de ver e se relacionar com o mundo, de produzir e de usufruir do conhecimento,
de lidar com os saberes sejam eles do ponto de vista da ciência, ou da empiria levadas a
extremo, é também utilizada para justificar a escravização dos africanos durante a
1

As Candaces tem sua origem antes da era cristã, aproximadamente nos anos vinte antes de Cristo, são
mulheres negras africanas que ocuparam funções políticas, sociais e culturais e assumiram a totalidade do
poder durante três gerações sucessivas, foram Rainhas do Império Cush e Méroe localizados na cidade de
Méroe as margens leste do Rio Nilo na Núbia região do vale do rio Nilo que hoje é partilhada pelo o atual
Egito e o Sudão, nessa região atualmente existem mais de 200 pirâmides e se constitui em sítio
arqueológico inscrito pela UNESCO em 2003 na lista de Patrimônio Mundial. As principais
características das Candaces é o espírito de luta, de liderança, de participação política, as mais
reconhecidas entre elas foram Nefertiti e Cleopatra, e a mais antiga foi ShanaKdhete, essas rainhas
cuidavam da família e particularmente dos filhos.

21

colonização, e no pós-abolição para determinar as situações de subalternidade em que a
população africana, afro-brasileira e particularmente as mulheres negras africanas e
afro-brasileiras continuaram submetidas, dificultando, praticamente impedindo-as de ter
acesso a bens e serviços, inviabilizando qualquer possibilidade de mobilidade e
principalmente de ascensão social dessas pessoas. A população negra, homens e
mulheres, no entanto continuamente buscou formas não só de romper com essa lógica,
como de subsidiar a construção de um pensamento positivo sobre ser negro e negra
africana ou de descendência africana, constituindo para isso diferentes formatos e
estruturas organizativas.

Mesmo no período escravocrata quando as relações entre negros e brancos eram
orientadas e oficialmente pela opressão, onde as violências físicas foram
sistematicamente utilizados para subjugar, dominar, oprimir, na tentativa de silenciar
pensamentos, culturas, saberes, crenças, valores e vozes africanas e de descendência,
causando prejuízos incontestes, ainda assim elas não foram mais eficientes que a
capacidade dos africanos e africanas e seus e suas descendentes de se reinventarem, e
encontrarem formas de resiliência a escravidão, e as ações organizadas pelos escravos
fugidos denominada de Quilombagem2 é hoje a mais conhecida e/ou reconhecida,
contudo:
Onde houve escravidão houve
resistência. E de vários tipos. Mesmo
sob a ameaça do chicote, o escravo
negociava espaços de autonomia com
os senhores ou fazia corpo mole no
trabalho,
quebrava
ferramentas,
incendiava
plantações,
agredia
senhores e feitores, rebelava-se
individualmente e coletivamente.
(REIS; GOMES, 1996: 9).

O Quilombagem assim denominado por Clovis Moura foi fundamental no papel para
qual foi articulado, por fim a escravidão, mas não conseguiu evitar que os ex-“escravos”
2

Quilombagem é o movimento de rebeldia permanente organizado e dirigido pelos próprios escravos que
se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. Movimento de mudança social
provocado, ele foi uma força de desgaste significativa ao sistema escravista, solapou as suas bases em
diversos níveis – econômico, social e militar – e influiu poderosamente para que esse tipo de trabalho
entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho livre. MOURA (1989: p. 22).
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se mantivessem na condição de excluídos, e a transição entre o trabalho escravo e o
trabalho livre demarcar um momento importante de apartheid à brasileira, que não
permitiu sequer uma relação minimamente de civilidade entre negros e brancos, e mais
que isso, estabeleceu a necessidade das pessoas negras estarem num estado de
permanente vigilância da sua conduta social, buscando responder ao que a sociedade
esperava de si, sem que nunca conseguisse atingir, busca essa que continuou a destituir
parcela significativa da população negra brasileira dos valores identitários da sua
negritude.

Viver para os(as) ex- “escravos” (as) brasileiros(as) continuou a ser, estar
permanentemente em “estado de resiliência” as formas de opressão, que por suas
características passou a ser identificada como racismo, que se transfigura em função das
conjunturas, mas não perde o caráter opressor que estabelece imobilizações as suas
vítimas. E a Quilombagem pelo importante papel desempenhado no combate a
escravidão, ainda hoje constituísse sinônimo de lutas coletivas de qualquer natureza pela
libertação da população negra

O enfrentamento em si, e os casos de superação as barreiras impostas pela supremacia
estabelecidas pelo racismo, no percurso de vida dos(as) africanos(as) no Brasil e
seus(suas) descendentes brasileiros(as), resultaram do esforço permanente de buscarem
juntos soluções ao grande problema que se constituiu para as populações negras serem
colonizadas de um modo servil e escravo, e da percepção de que o conhecimento fosse
eles os saberes oficializados pelo poder do colonizador, ou a preservação e o resgate dos
saberes que fundamentam o modo de vida africana na África, e na diáspora, seriam
estratégico nas lutas pela libertação das populações negras da escravização, como para o
pós-abolição. A tradição Oral (traduzida por “a palavra tem força”, “empenhei minha
palavra”, a “palavra é um bem”) marca da cultura de matriz africana, assim como a
remontagem do culto aos orixás, vodus, inquices, nos Terreiros de Candomblé, o
segredo africano, a memória, a ancestralidade, mostrou-se fundamental nas estratégias
de enfrentamento as forças opressoras dos colonizadores, são as forças que recompõem
e reverberam as populações negras.
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A tradição oral é a grande escola da
maioria dos povos africanos.
As culturas africanas não são isoladas
da vida. Aprende-se observando a
natureza, aprende-se ouvindo e
contando histórias.
Nas culturas africanas, tudo é
“História”. A grande história da terra
e das águas, Histórias dos vegetais e
farmacopeia, a História dos astros, a
História das águas e assim por
diante...
Nas culturas tradicionais africanas, a
própria vida vivente era considerada
também um processo contínuo de
educação. Em algumas delas, até 42
anos o homem permanecia na escola
da vida e não tinha à palavra em
assembleias,
a
não
ser
excepcionalmente.
Seu dever era ficar ouvindo,
aprofundando
os
ensinamentos
recebidos, até se tornar um mestre,
para devolver à comunidade a
educação recebida, sem se afastar dos
mais velhos com quem continuaria
aprendendo.
O contador de história, nessa tradição,
é um mestre, um iniciador da criança,
do jovem e até do adulto. Trata-se de
uma iniciação para a vida. As
histórias míticas são contadas e
recontadas e funcionam como mapas
que encaminham os sujeitos nas suas
possibilidades de convivência, sem
prescrever conselhos, fazendo valer o
arbítrio e o jeito de ser de cada um.
Ou seja, os conhecimentos produzidos
nessas culturas e seu aprendizado
podem favorecer a convivência ou
uma utilização prática.
(MACHADO,

As situações enfrentadas pelas populações negras durante a escravização e as
enfrentadas a partir do fim da escravidão não são tão diferentes, na verdade o que altera
são as estratégias, pois que os fins permanecem os mesmos, assegurar a manutenção de
grupos sem direitos, para garantir a manutenção de privilégios de outros grupos, e é
fácil identificar que sistematicamente os grupos dos sem diretos são compostos por
populações negras, que são insistentemente designadas de descendentes de escravos,
enquanto os grupos dos privilégios não se assumem herdeiros da colonização, mas se
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reconhecem como legítimos donos de privilégios, e nesse sentido qualquer estratégia
para assegurar a manutenção de privilégios também consideram legitimas Apartheid a
brasileira.

São dinâmicas as ações no sentido da manutenção dos privilégios assim como são
ideológicas, e as contrarreações das populações negras não são estáticas, elas preservam
algumas dimensões tradicionais, e se renovam como princípio básico da preservação,
nesse processo o conhecimento nas suas várias dimensões aparece como elemento
fundante para o estabelecimento de uma nova ordem na relação entre negros e brancos,
e para isso incorpora novas ações: as reuniões, os seminários, os congressos, as
conferencias a partir de onde as populações negras elaboram estratégias de denúncia, de
intervenção, tendo a luta pelo direito ao acesso a educação como a principal ação diante
da expectativa de alterar a realidade.

Com o fim da escravidão e do Império, e o aumento do movimento em defesa da
implantação da Republica cresce a expectativa entre as populações negras do
surgimento de um novo modo de vida, contudo de acordo com Lima Barreto e
outros(as) intelectuais não houve tempo de maior exclusão para as pessoas negras que
esse período entre o pós-abolição e a proclamação da república, nesse período foram
poucas as possibilidades de enfrentamento direto e o último ocorrido nesse período foi a
Revolta das Chibatas em 1910, afora isso a republica chega para assegurar a
manutenção de uma política de exclusão, e os grupos negros passam a buscar novas
formas de resiliência, constituindo grupos culturais, esportivos e de lazer, como
também, as Irmandades Religiosas e os Terreiros de Candomblé, as Associações
Operárias e Beneficentes, e o surgimento das primeiras organizações especificas de
Mulheres negras, no começo do século XX, A Sociedade de Socorro Mútuos Princesa
do Sul fundada em 1908, e a Sociedade Brincos das Princesas em 1925.

Essas organizações embora fossem organizações negras, não existiam com o propósito
direto e especifico do enfrentamento as situações de opressão e desigualdade que
estavam colocadas no cotidiano das pessoas negras, algumas inclusive questionavam a
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necessidade da criação de organizações com a finalidade de defesa das populações
negras, mas todas elas foram fundamentais para resguarda, preservar, a cultura, a
história, as tradições dos povos africanos, no seu modo de ser na África e no Brasil, e
foi a partir do que foi possível ser preservado nesses espaços que foi retomada a
histórias dos povos africanos no Brasil, que inevitavelmente reconduz ao território, e
aos saberes Africanos e sobre África, a partir dos(as) africanos(as) que aqui fizeram-se
presentes e constituíram descendentes, que possibilitando algum interesse e
interpretação do continente.

Embora existisse uma aparente desarticulação frente às perseguições, e a constituição de
organizações negras que não construíam um enfretamento direto as forças opressoras,
que nesse momento se desloca da figura do feitor, do senhor do engenho, e passa a
integrar a estrutura do estado, que legaliza as difíceis condições enfrentadas pelas
populações negras que são pressionadas a estarem maciçamente nos morros e periferias
geográfica, econômica, social e política em todo país, para onde foram impelidos os ex“escravos”(as), e onde já se encontravam muitos dos(as) negros(as) alforriados(as), os
Terreiros de Candomblé, espaço designado as “atividades marginais” e “pessoas
marginais”, que nesse sentido também serviu de abrigo aos grupos de Samba que deram
origem aos cordões, aos ranchos carnavalescos, que foram transformando-se nas
Escolas de Samba de hoje, com as variações naturais a qualquer grupo cultural, mas
foram essenciais para manutenção, preservação, ressignificação, difusão da cultura de
matriz africana na sua reelaboração Brasileira.

As circunstancias em que as populações negras vão se instalar nos morros e periferias,
faz desses espaços lugares importantes para recomposição da convivência perdida nos
tempos da escravização, aí importante valores culturais são rememorados e resgatados,
celebrados num exercício de restituição da dignidade daqueles homens negros e
mulheres negras que tentavam reconquistar o território perdido por si, pelos seus mais
velhos, pelos seus ancestrais, com rodas de samba, rodas e aulas de capoeira, o jongo, a
pratica e a formação das Roças de Candomblé, a formação das Irmandades Religiosas,
esses espaços também se constituíam em cenários de muita dor e sofrimento, ainda
intensamente marcado pelas heranças da escravização.
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Embora viver no morro e nas periferias simbolicamente representasse a possibilidade de
viver entre pares, e de resgatar da cultura de matriz africana, o lugar que por vários
pontos de vistas não refletiam uma opção, mas um processo deliberadamente de
exclusão, o equivalente as Senzalas3, um contexto de absoluta falta de cidadania,
injustiça extrema, mas de articulação política. As circunstancias da vida no morro e
periferia imobiliza econômica e socialmente, desenvolve uma indignação coletiva e
mobiliza as populações negras na busca de soluções de problemas que faziam a vida
dessas pessoas tão difíceis em qualquer lugar, mas particularmente nesses lugares, pela
visão e tratamento que outros segmentos da sociedade, inclusive o estado, dispensavam
a esses lugares e as pessoas que lá estavam.

Apesar da negação da existência de uma tensão na relação entre negros e brancos com o
fim do trabalho escravo, inclusive pela divisão espaço-territorial, negros e negras no
morro e periferia, e os brancos e brancas na cidade, foi inevitável suas insurgências, que
se inicia com a compreensão de que as condições de vida de homens e mulheres negras
precisaria ser no mínimo denunciada, e isso acontece com panfletos, cartazes, e logo dá
origem a publicações que fundam alguns jornais, sendo o primeiro jornal O Menelick, e
surgem outros, A Rua, O Alfinete, A Liberdade, A Sentinela, O Getulino, o Clarim
d’Alvorada, O Correio d’Ébano.

Esses jornais denunciam a falta de cidadania a que estavam submetidas às populações
negras, refletindo as inquietações dessas pessoas, esses jornais eram escritos e dirigidos
por pessoas negras e tinha o objetivo de valorização das comunidades negras,
divulgação do seu patrimônio cultural, protestos, reivindicações, provocando o debate
sobre o inserção do negro na sociedade, desempenhando importante função social e
política, num movimento denominado de imprensa negra, buscando resgatar o negro da
condição de marginalidade a que “estava” submetido.
3

Senzala- originalmente é espécie de alojamento, moradia utilizada por negros e negras escravizados no
período do Império, contemporaneamente espaço de resistência através da reunião de homens e
mulheres negras em movimento de preservação, reelaboração, manutenção e difusão da cultura negra
afro-brasileira de matriz africana, a exemplo da Senzala do Barro Preto na Rua do Curuzu, bairro da
Liberdade, em Salvador-Bahia, sede da Associação e Bloco Afro Ilê Aiyê.
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Os jornais cumpriram papeis fundamentais ao tempo em que denunciavam as condições
de vida desigual e injusta das populações negras, traziam matérias que falavam do
cotidiano da comunidade negra, divulgando festas, concursos de beleza, poesia,
verdadeiros textos literários de denúncia e protesto, o que dava a essas publicações um
caráter pedagógico, e revelavam uma preocupação com a educação da população negra
como instrumento de inserção social com foco no combate ao analfabetismo.

A imprensa negra desempenha papel decisivo como instrumento de luta das populações
negras, esses jornais atuam como movimento na medida em que é uma ação setorizada e
direcionada a um público especifico, embora alcançasse também outros públicos,
influenciam sobremaneira nas subjetividades despertando o desejo de resgatar a
condição de sujeito, influenciando na retomada de movimento organizado em defesa do
negro, sendo a Frente Negra a primeira organização nesse período com o propósito
enfrentar e romper as condições de absoluta desigualdade da vida das pessoas negras,
com e denominação de Movimento Negro.

A Frente Negra Brasileira surge em São Paulo na década de trinta, e constrói alianças
ideológicas, na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
sendo parte expressiva de sua composição as mulheres negras da Sociedade de Socorros
Mútuos Princesa do Sul (de Pelotas) Sociedade Brinco das Princesas (de São Paulo),
surge com o propósito de exigir igualdades de direitos para população negra, nesse
propósito realizava diferentes atividades políticas, culturais, educacionais, através de
palestra, seminários, cursos de alfabetização, oficina de costura, promoção de festivais
de música, e publicações como o Jornal A Voz da Raça importante instrumento de
denúncia e divulgação das atividades da Frente Negra, que se constitui em um partido
político em 1936, ainda que por pouco tempo, em consequência da instalação do Estado
Novo 4de Getúlio Vargas em 1938, que fechou os partidos e associações políticas,

4

Estado Novo- regime político brasileiro fundado por Getúlio Vargas depois do golpe do estado de 1937,
caracterizado pelo autoritarismo, nacionalismo, anticomunismo, e centralização do poder.
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obrigando a Frente Negra encerrar suas atividades, e durante a vigência da ditadura do
Estado Novo a repressão política impediu qualquer ação contestatória.

Com o fim da primeira “Era Vargas5” também denominada ditadura “Varguista” o
movimento negro retoma sua organização, mas não consegue a mesma aglutinação da
primeira fase do Movimento Negro Organizado, destacando-se nesse período a UHC –
União dos Homens de Cor conseguindo representação em Minas Gerais, Santa Catarina,
Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Piauí e Paraná,
na sua atuação influenciados pelos desdobramentos produzidos pela imprensa negra no
período em que o movimento de instala, e retomam a publicação de jornais que vão
promover debates nas imprensas locais, além de assistência médica e jurídica, aulas de
alfabetização, e participação em campanhas eleitorais.

Na volta de Getúlio ao Governo Federal na década de cinquenta ele recebe em audiência
representantes da UHC, que na ocasião lhes entregam uma pauta de reivindicação a
favor da “população de cor”, outro importante agrupamento da época foi o TEN– Teatro
Experimental do Negro que tem como objetivo a valorização do negro no teatro e a
criação de uma nova dramaturgia, o projeto do TEN – esteve situado na cidadania do
ator através da formação política, cursos de alfabetização do elenco que buscado entre
operários, moradores de favela sem profissão definida, empregadas domesticas, e
simples funcionários públicos, eram a maioria de analfabetos. Outra crise política no
entanto leva o país a enfrentar um novo golpe que traz de volta a ditadura, a
denominada ditadura militar6, que se instala em 1964 e nos anos seguintes só se agrava,
uma ditadura que vai durar um longo período, em torno de 21 anos, apesar de uma
anistia política instituída em 1979, o que marca o fim da ditadura é a eleição, Tancredo
Neves em 1985, que apesar de indireta refletia o desejo da maioria do país.

5

Era Vargas- nome dado ao período em que o país foi governado por Getúlio Vargas durante 15 anos
ininterruptos, após tomar o governo por um golpe militar.
6
Ditadura Militar- governo estabelecido após golpe de estado em 1964, conhecida como a revolução de
64, os militares assumem o governo do país, e o poder político e exercido sob o controle dos militares.
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A ditadura Militar ou Tempos de Chumbo7 como adequadamente é denominado esse
período, acaba com toda e qualquer forma de organização da sociedade civil, extingui
os partidos políticos, e desarticula as forças que combatiam o preconceito racial no país,
e representa um retrocesso, e prejuízo ao debate das relações raciais no Brasil.

A ditadura militar para as populações negras foi tão nefasta quanto o escravismo da
colonização, desarticula uma ação que é fundamental a esses povos, a vida em
comunidade, rompe a ideia de coletivo, investe radicalmente na destruição do
patrimônio material e imaterial das populações negras, e mobiliza o sistema educacional
de ensino para ser o principal articulador do seu projeto de hegemonia, branca,
masculina e capitalista. É importante destacar que apesar da perseguição, e da ação
policial as únicas organizações que sobrevivem aos tempos de chumbo, são os Terreiros
de Candomblé, e as Irmandades Religiosas Católicas, e é a partir dessas organizações
que se dá a retomada do Movimento Negro no pós-ditadura militar, embora isso não
deva ser interpretado como inatividade das populações negras, na verdade a luta por
liberdade e por democracia dissipa energia do combate às desigualdades raciais, e
mesmo antes da anistia política no final da década de setenta, várias ações início nessa
mesma década ainda que pulverizadas, evidenciam o esforço da juventude negra
particularmente na pugna pela democracia via reorganização política no combate ao
racismo.

Em vários locais do país começam a surgir os sinais de que a ditadura perde fôlego, e a
juventude negra sedenta por experimentar a vida se não livre do racismo, mas com a
possibilidade de organizar-se politicamente para apresentar denúncias e buscar formas
de intervir, volta a reunir novas e velhas lideranças negras; em São Paulo são estudantes
e artistas que mobilizam-se em torno da criação do Centro de Cultura e Arte Negra, a
imprensa retoma ainda que timidamente seus suspiros através dos jornais “O Quadro”,
“Arvore das Palavras”, “Nagô”, no Rio de Janeiro surge o movimento Soul ou Black
Rio, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o Grupo Palmares no Rio Grande do
Sul, Bloco Afro Ilê Aiyê na Bahia, apresentando uma nova propositura de fazer política
7

Tempos de Chumbo- foram os anos mais duros da ditadura militar, embora atualmente todo o período
da ditadura militar seja assim denominado.
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de combate às desigualdades raciais, através do resgate e valorização da cultura de
matriz africana e da raiz identitária, mas é com a fundação do MNU – Movimento
Negro Unificado em 1978 que se dá a retomada que denominamos movimento negro
organizado.

Muito embora em uma análise política tendo em vista o cenário nacional e a base
conceitual, se possa dizer que o movimento negro organizado se dá através da
mobilização em torno da criação do MNU, na Bahia, a expressão do sentimento da
retomada de uma organização negra se dá no carnaval de 1975 quando Os Black
Power8- Bloco Afro Ilê Aiyê subverte a partir da sua presença, através de uma
plasticidade estética marcadamente africana, que para o “bem ou para o mal”, roubou a
cena e atraiu para si a atenção da Policia Militar, que escolta o bloco durante o desfile
momesco, mobilização que se intensifica com a fundação quatro anos depois do MNU –
Movimento Negro Unificado- na Bahia, uma frente nacional de combate ao racismo,
que pela convergência das propostas e caráter de complementaridade das ações acabam
por constituir um quadro de militantes que atuam nas duas organizações, além de serem
alguns desses(as) militantes, adeptos da religião do Candomblé, e não sendo tiveram
nesse universo uma reserva política, cultural, significante de saberes que
fundamentaram, balizam, lastreiam importantes debates e ações do movimento negro,
apesar disso mesmo para os e as militantes ainda fosse difícil, naquele momento,
assumir publicamente esse pertencimento.

Os Black Power - Ilê Aiyê surge no bairro da Liberdade, na Rua do Curuzu, na cidade
de Salvador, e nasce dentro do Terreiro Ilê Assé Jitolu, em contraposição a
impossibilidade da juventude negra encontrar espaço nas agremiações carnavalescas
onde pudessem participar do carnaval, ao tempo em que para além de uma alternativa, a
ideia era que o Bloco se configurasse em um espaço de resistência, e que a ação de
fundar um bloco com a presença exclusivamente de negros e negras pudesse romper a
hegemonia branca do carnaval que era a extensão da hegemonia que dava o tom da

8

Black Power – Movimento Negro que tem início nos Estados Unidos e se expande em todo o mundo,
sendo mais proeminente nos anos 60 e início dos anos 70.
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cidade durante todo o ano, provocando um debate sobre as relações raciais na cidade,
que tem repercussão em todo país, e até fora dele.

O Terreiro Ilê Assé Jitolu assim como Terreiro da Casa Branca, Terreiro do Gantois, Ilê
Assé Opo Ofonjá, Terreiro do Bate Folha, e os mais de dois mil Terreiros que existem
em Salvador hoje, são espaços sagrados das liturgias do Candomblé, e de representação
da força das comunidades negras, e desde as suas primeiras manifestações no Brasil já
surge como uma manifestação de resistência, e no seu processo histórico se estabelece
como território de afirmação de um povo que nesse país só conviveu como a
destituição, e as Comunidades Terreiro são lugares de restituir a dignidade, a
autoridade, a fé, os valores culturais e ancestrais, e apesar da evidencia de que os
Terreiros de Candomblé constroem historicamente uma contraordem ao poder instituído
em diferentes períodos e contextos históricos, por que reafirma uma cultura que é
subalternizada, essa foi das poucas organizações negras que atravessou dos tempos da
colonização a ditadura militar, e é desse universo que surge o Bloco Afro Ilê Aiyê,
desse território africano no Brasil apesar de ser uma África que só existe no Brasil, é
nesse lugar onde a cultura de matriz africana se viu preservada em muito da sua
essência e fundamento.

Os Terreiros de Candomblé na Bahia têm seu surgimento aproximadamente na década
de 1830 na Barroquinha por três Iyás, a Iyá Detá, Iyá Nassô, e Iyá Kalá, mulheres
negras africanas que vão constituir oficialmente o primeiro Terreiro de Candomblé da
Bahia, e possivelmente o primeiro do Brasil O Terreiro Ilê Axé Iyá Nassô Oká,
conhecida como Casa Branca, essas mulheres acreditavam na possibilidade de reviver
no espaço terreiro a África deixada para traz com a colonização europeia.

Mais tarde por morte da Yalorixá – Mãe de Santo, cada uma das Iyás seguem na direção
de constituírem o seu próprio caminho, uma delas permanece na Casa Branca, e as
outras duas dando origem ao Ilê Axé Opô Afonjá, e o Terreiro do Gantois.
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Esses terreiros além de abrigarem, preservarem e perpetuarem cultura de matriz
africana, com seus rituais religiosos, eles também se constituem em importantes espaços
políticos, chegando inclusive a abrigar pessoas fugidas da ditadura militar, fala-se
inclusive do asilo político concedido pelo Ilê Axé Opô Afonjá ao escritor Edson
Carneiro no período da revolução de trinta. Esses terreiros abrigaram importantes
congressos nacionais de cultura negra, a exemplo do 2º Congresso Nacional de Cultura
Africana que foi celebrado dentro do Ilê Axé Opô Afonjá. Alguns desses terreiros
chegaram a constituir inclusive espaços formais de educação, a exemplo da Mini
Comunidade Obá Bii que depois vai ser a Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos, a
escola do Terreiro Ilê Axé Jitolu, que vai ser depois a Escola Mãe Hilda com
reconhecimento oficial, apesar de formalizarem-se como escola elas não se rendem ao
modelo formal instituído pela sociedade de tradição eurocêntrica e elitista.

São os conhecimentos e vivencias em Terreiro de Candomblé a fonte onde Ilê Aiyê,
Olodum, Muzenza, Malê Debalê, Badauê, Araketu e outros blocos afros constrói sua
natureza, e encontra inspiração e referência para definirem suas identidades e conceber
os temas que animam o desfile do bloco durante o carnaval, mas se constitui num
acervo didático pedagógico que ao longo dos anos vai ensinando, aprendendo e
definindo uma africanidade brasileira de matriz africana, identificação que conduz a
busca de aprofundamento do conhecimento dessa matriz mãe. A década de setenta e
oitenta foi um marco no surgimento dos blocos afros, alguns se estabeleceram e
sobreviveram as dificuldades financeiras que atingem a quase todas essas organizações,
outros, no entanto desapareceram, mas todos eles indistintamente, contribuíram para
definir e fortalecer essa investida política-cultural-pedagógica, que tem na musicalidade
um grande apelo pedagógico tanto para crianças como para adultos e idosos, músicas
como “Que bloco é esse9” e “Faraó divindade do Egito10”respondem a esse apelo e
possibilita a construção e reconstrução de saberes africanos, sobre África e afrobrasileiros perdidos entre colonização e ditaduras.

9

Que bloco é esse: Que bloco é esse? Eu quero saber; é o mundo negro que viemos mostrar pra você;
Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostra pra você;
10

Faraó divindade do Egito: Tutacamom; Hei Gize; Akhaenaton; Hei Gize; Akhaenaton

33

Alguns blocos afros como Ilê Aiyê, Olodum, Araketu reconhecendo o conteúdo
pedagógico presente no seu cotidiano e o potencial pedagógico de suas alegorias,
símbolos e instrumentos, passam a assumir essa tarefa, como parte da sua missão,
sistematizam e definem espaços e estruturas específicas para esse fim, a exemplo da
Escola Mãe Hilda do Ilê Aiyê, Escola Criativa Olodum, Escola Malê Debalê, Araketu,
experiências que se desenvolveram, se estabeleceram, e se consolidaram como
referência pedagógica, contribuindo na definição do desenho pedagógico dos prévestibulares, como para fazeres pedagógicos em espaços formais e informais que
buscam intervir no sentido de melhorar o desempenho acadêmico dos e das estudantes
negras e negros, e foram fundamentais não só como referência, como para subsidiar de
forma proativa ao debate das ações afirmativas particularmente em educação, para a lei
10639/03, e sobre o acesso ao ensino superior a partir das ações dos pré-vestibulares
como um indicador do déficit de política nesse área.

O caminho da resistência percorrido pelos africanos e seus descendentes no Brasil é
marcado pela busca, preservação, difusão de saberes tanto formal como informalmente,
muito na esperança, expectativa de reproduzir, de resgatar o modo de vida africana,
embora sempre distanciado dos modos oficiais de produção e difusão do conhecimento,
reconhecido como estratégico para as ações de libertação, inserção, mobilidade social,
empoderamento, e por isso também é parte da trajetória de resiliência a busca pela
inserção na escola oficial, os saberes oficializados, e a inserção das culturas, saberes,
valores e histórias dos negros e de seus descendentes no currículo das escolas do
sistema de ensino brasileiro.

São os Movimentos Negros influenciados também pela vivencia nas Comunidades
Terreiros e pelo saberes que lá habitam, que através dos Blocos Afros e das Escolas de
Samba, em suas pesquisas no desenvolver das temáticas dos carnavais, iniciam um
movimento de contar cantando para a sociedade a história das civilizações africanas, e
de seus povos na África e Brasil e de seus e suas descendentes nas Américas e na
diáspora, ação que se intensifica no pós-ditadura militar e apresenta ao mundo uma
civilização africana e uma África, bem como africanos e africanas diferente das
conhecidas até então através do discurso do colonizador, o que vai possibilitar a
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construção de um novo pensamento que ressignifica valores, forma, estética, beleza,
educação, ensinar, aprender, cultura africana e afro-brasileira, processos civilizatórios
africanos, religiosidade, história, e uma outra historiografia.

Esses saberes irão possibilitar identificação, identidade, e diferentes representações das
populações negras, ainda que de modo localizado entre os(as) militantes dos
Movimentos Negros, além de fundamentar a construção de um argumento contra as
desigualdades baseadas nas diferenças raciais, como ajudar a compreender as próprias
diferenças. Nesse contexto, não só as diferenças raciais buscam ser compreendidas,
como também as diferenças de gênero nas suas especificidades que não encontram
parâmetro no Movimento Feminista, e falta particularidade no Movimento Negro,
embora seja a partir dele que se torna possível o mergulho no universo das civilizações
africanas onde serão encontradas as Rainhas Africanas, com as quais as mulheres negras
de descendência africana notam identificação.

A identidade pode ser vista como uma
espécie de encruzilhada existencial
entre indivíduo e sociedade em que
ambos vão se constituindo mutuamente.
Nesse processo, o indivíduo articula o
conjunto de referenciais que orientam
sua forma de agir e de mediar seu
relacionamento com os outros, com o
mundo e consigo mesmo. A pessoa
realiza esse processo por meio de sua
própria experiência de vida e das
representações da experiência coletiva
de

sua

comunidade

e

sociedade,

apreendidos na sua interação com os
outros. A identidade coletiva pode ser
entendida
referenciais

como
que

um

conjunto

regem

os

de

inter-

relacionamentos dos integrantes de uma
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sociedade ou como o complexo de
referenciais que diferenciam o grupo e
seus componentes dos “outros”, grupos
e seus membros, que compõem o
restante

da

sociedade.

(NASCIMENTO, 2003. p.31)

Os conhecimentos produzidos acerca da África pré-colonial a exemplo dos estudos de
Cheikh Anta Diop demonstram a diferença existente entre as sociedades europeias e as
não europeias, particularmente no que diz respeito à relação entre homens e mulheres,
as sociedades não europeias eram matrilineares, e a maior parte delas se constituíram
antes do nascimento da Europa, nessas sociedades os direitos das mulheres eram
respeitados. Essas mulheres africanas pré-coloniais contribuíram sobremaneira para o
desenvolvimento das suas nações, governando, como militares na condução de exércitos
em batalhas.

...As mulheres podiam ter pequenos
campos e hortas, no pátio ou à volta
da casa, em solos muito férteis. Os
frutos desta exploração eram seus
pessoalmente, enquanto a colheita do
grande campo era distribuída por
decisão do patriarca da grande
família. As mulheres tinham uma
gestão operacional no cotidiano, uma
vez que lhes era dada a parte de
cereais que deveria ser consagrada à
alimentação diária. Assim, havia uma
espécie de divisão do trabalho entre o
decano, que ordenava os gastos, os
jovens, que subiam ao celeiro, e as
mulheres, que recebiam o painço para
a alimentação cotidiana. Este tipo de
divisão do trabalho é muito típico da
cultura africana. As mulheres podiam
ter bens pessoais que lhes permitissem
gozar de uma certa autonomia de
comportamento.
As mulheres africanas detinham
poderes inimagináveis, por exemplo,
no domínio religioso. Controlavam
organizações puramente femininas de
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caráter profissional e religioso, como
por exemplo, sociedades mais ou
menos secretas. Além disso, podiam
gerir atividades que exerciam
influência sobre o futuro... (KIZERBO, 2006; 104)

Os estudos a respeito da África pré-colonial possibilitaram conhecimentos acerca do
período de ascensão das dinastias no Egito, Kush e Etiópia e nos revelam evidencias do
Status das mulheres africanas pré-colonial, uma dinastia de Rainhas da África ocidental,
um dos mais prósperos impérios do continente africano. Essas mulheres eram
denominadas Candaces, caracterizada pela força, presença nas lutas, conquistas e legado
que ultrapassou distancias, venceu o tempo, e constituiu-se em conceito.

Assim quando estamos falando de mulheres que se reconhecem sujeito de direito,
mulheres que se reconhecem no direito de votar e ser votada, mulheres que
compreendem os espaços de poder como espaços de direito para si e para seus filhos e
filhas, mulheres que participam da vida política, mulheres que de modo natural
promovem seu sustento e da sua família, Mulheres que se reconhecem produtoras de
conhecimento, praticam e repassam esses conhecimentos para as mais novas e mais
novos, estamos falando de Candaces, de Rainhas Guerreiras Africanas não tão
conhecidas quanto a Cleópatra, Nefertiti, porém tão carregadas de sentidos e
significados quanto as rainhas do Egito, e de uma estreita relação com ser mulher negra
brasileira, contudo com um traçado que estabelece uma diferença fundamental o que
para essas rainhas significou forma de viver, para as mulheres negras brasileiras é a
marca de uma luta histórica por conquistas, que na contemporaneidade tem encontrado
na educação, a educação reivindicada pelo movimento negro, que possibilita a
população negra, e aqui falo particularmente das mulheres negras o acesso a sua história
e sobretudo sob a ótica de quem direta ou indiretamente a protagonizou como uma
grande aliada para as tornarem Candaces em exercício de direito.

Ao se resgatar a simbologia de ser uma Candace e termos por um lado a impressão de
estar falando de muitas de nós mulheres negras brasileiras, por outro é a possibilidade
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da consciência do quanto estamos distantes de um modo vida possível e natural de ser
vivido, já que a nossa civilização originaria não apresenta objeção em uma forma
equânime de vida masculina e feminina.

Para nós descendentes de Africanos na diáspora negra, no Brasil, e aqui retrato o caso
particularmente da Bahia a busca e a difusão dos saberes sobre África Negra, e de fatos
históricos que trazem a participação dos africanos e seus descendentes no Brasil e na
diáspora, se dão a partir das organizações do Movimento Negro, na necessidade de
aprofundar o conhecimento que subsidie as ações de combate ao racismo, e da
necessidade da afirmação de uma identidade perdida e é nesse caminho que
encontramos as rainhas negras africanas, as Rainhas Candaces mulheres negras
africanas que foram Rainhas do Império Cush e Méroe, mulheres que exerceram o
poder por três gerações, com grande participação política, grande espirito de luta e de
liderança, que evidenciam a origem da força, da cultura, do modo de ser mulher e de
descendência africana.

As Rainhas Candaces antecedem ao que as feministas e acadêmicas(os) denominaram
(três) ondas feministas11, que caracteriza a história dos movimentos feministas no
mundo no sentido da garantia do direito e busca da equidade de gênero. As Candaces
tiveram presenças atuantes, fortes, e marcadamente “feminina” na sociedade onde
viveram e lideraram, construíram histórias que repercutiram em toda a diáspora negra,
repercussões que séculos depois ainda se manifestam nos lugares que hoje as mulheres
de descendência africana ocupam na família, nas suas posturas, nos comportamentos
desenvolvidos por elas, na forma das mulheres negras se relacionarem com a vida e com
o mundo. Embora a história das Candaces tenha sido omitida das histórias oficializadas
nos conteúdos didáticos do sistema de ensino, as histórias das Rainhas Candaces
sobrevivem como se compusessem as estruturas biológicas das mulheres negras.
11

Ondas feministas - é a denominação dada por feministas e acadêmicas(os) as três fases do
Movimento Feminista, a primeira onda feminista ocorreu no final do século XIX e início do século XX, e
sua principal preocupação era o direito da mulher ao voto, a segunda onda tem início na década de
1960 marcada pela luta pela igualdade legal e social para as mulheres e a terceira onda teria início na
década de 1990 e é uma continuação da segunda onda, mas busca romper com a ênfase dada às
experiências de mulheres brancas e de classe média alta.
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Embora não reflita nas condições de vida que as mulheres negras estão submetidas, mas
reflete na luta constante e cotidiana que essas mulheres travam no sentido não sucumbir.

A força dessas mulheres Candaces se reafirma quando mais de dois mil anos depois do
surgimento do Império Méroe, elas figuram como samba enredo da Escola de Samba
Acadêmicos do Salgueiro, em 2007 no Rio de Janeiro, e é tema do Bloco Afro Ilê Aiyê
em 2008 em Salvador na Bahia.

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro relembra as Candaces
com samba enredo que traz no estribilho invocação12 a todas Yabás, e entre seus versos
o samba diz:
Candaces Mulheres, guerreiras.
Na luta... justiça e liberdade.
Rainhas Soberanas.
Florescendo para a eternidade.

A Acadêmicos do Salgueiro é uma Escola de Samba que surgiu em 1953 no Morro do
Salgueiro, resultante da Fusão de duas outras escolas da comunidade do Morro do
Salgueiro que nunca tinham vencido um campeonato, e em 1954 no seu primeiro desfile
depois da fusão, a escola ousa, inova, levando para avenida como enredo “Romaria a
Bahia” um enredo em que o negro figura como destaque.

Em 1958 o presidente da escola adota como lema “Nem melhor, Nem pior, apenas
diferente”. E é com esse lema que escola elege para si temas enredos que evidencia a
participação do negro na historiografia brasileira de outro ponto de vista, diferente da
história oficial contada pelo segmento dominante da sociedade, trazendo Zumbi dos
12

Odoyá Iemanjá; Saluba Nanã!
Eparrei Oyá
Orayê Yêo, Oxum!
Oba Xi Obá
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Palmares (1960), Xica da Silva (1963), Chico Rei (1964), Bahia de todos Deuses
(1969), festa para um Rei Negro (1961), Candaces (2007), Tambor (2009) e essa tem
sido uma preocupação da escola da sua fundação até hoje, retratada na trajetória dos
seus temas, exaltando a histórias de grupos subjugados, com algumas alterações no foco
principal ao longo da história da escola em função da mudanças de presidente, de
carnavalesco mas sempre contemplando temáticas que se articulam do seu lema “Nem
melhor, Nem pior, apenas diferente”.

O Ilê Aiyê o mais antigo Bloco Afro do Brasil, também presta tributo às Candaces na
figura de Gaiaku Luiza, Dete Lima, Lélia Gonzalez, Ruth de Souza, Leci Brandão,
Grupo de Mulheres do Alto das Pombas, mulheres negras brasileiras que reinam nos
seus fazeres cotidiano, dentro de Sala de Aula, no Terreiro de Candomblé, na Militância
Política, em Ateliê de Arte com Costura, pintura, desenho, recriando estilos em roupa e
joia, na arte de cantar e representar, na criação e recriação de pratos culinários, na magia
do sabor e até da multiplicação, fazendo diferente, fazendo a diferença, construindo a
transformação e, sobretudo a superação, se fazendo educadoras na medida em que nas
mais variadas artes exercidas elas sempre cuidam para não deixar morrer seu oficio,
sempre repassando ensinamentos aos mais novos (as), seja no exercício de preservação
da cultura através do oficio, da arte, mas sobretudo no exercício do cuidar das pessoas,
na medida em que mais do que ensinar a técnica, ensina a arte da dignidade, na
sobrevivência através daquilo que se sabe fazer, ou que se pode aprender a fazer para
viver.

As mulheres negras brasileiras que aqui consideramos adequado denominá-las
Candaces contemporâneas vêm reconquistando seu poder originário, desfigurado pela
colonização africana, pela escravização nas Américas, pelo racismo diaspórico, através
da educação articulada nos movimentos negros, nos movimentos feministas negros, e
com a inserção acadêmica. È preciso retomar a caminhada dessas mulheres negras que
não submergem, e em diferentes tempos, e apesar de todas as estratégias montadas no
sentido de assegurar a opressão feminina, com singularidades quando se trata das
mulheres negras, ainda assim elas se recompõem e trazem consigo os filhos, os
sobrinhos, netos, a família, histórias de negação a subalternidade que se repetem a
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séculos, que precisam ser interpretadas, e aplicadas como missão pedagógica no
combate ao racismo, e afirmação das criaturas.

A percepção de que a educação alteraria a vida da população negra, a coloca
permanentemente na pauta de luta do Movimento Negro, e é construída diferentemente
nos diversos tempos histórico, tendo como principal perspectiva o acesso, permanência
e avanço na escolaridade dentro do sistema público de educação, o que se configurou
para além de pauta uma luta histórica das populações negra.

Na contemporaneidade os anos oitenta e noventa são anos importantes, na medida em
que representam um marco ao sucateamento da Rede Pública de Ensino do país, crise
que se evidencia com o totalitarismo das escolas privadas determinando quem teria ou
não acesso ao ensino superior, em nome desse sucesso anunciado pela Rede Privada de
ensino, cresce incontrolavelmente a demanda por vaga que vai permitir um descontrole
absoluto sobre os valores das mensalidades escolares, e sobre as regras nessa relação
que passa a ser um comercio de prestação de serviço.

Surgem então as Cooperativas Educacionais que é uma tentativa das famílias no sentido
de conter os desmandos desse lucrativo negócio que passou a ser a venda dos serviços
educacionais, momento em que estudante passa a ser cliente das escolas particulares, e
esses clientes tem um perfil muito facilmente definido, são as crianças e adolescentes
brancos de classe média.

Na emergência dessa crise a classe média recorre à criação das Cooperativas, que tem a
proposta de uma maior transparência na planilha orçamentária, mas é também um
espaço privilegiado pelo alto custo. Nesse cenário algumas dessas famílias recorrem às
escolas públicas, mas buscam as consideradas referências, a exemplo do Colégio
Estadual Raphael Serravale, Colégio Estadual Thales de Azevedo, Colégio Estadual
Odorico Tavares, IMEJA – Instituto Municipal Prof. José Arapiraca, e os colégios da
polícia militar, são poucas as alternativas, denotando um desequilíbrio entre a oferta e a
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procurar tanto do ponto de vista da quantidade como da qualidade, evidenciando a crise
do Sistema.

É nessa conjuntura que alguns movimentos de professores e professoras, em reuniões,
congressos, seminários, se propõem a aprofundar o entendimento dessa crise, o que vai
desembocar em pesquisas, no sentido de buscar compreender as situações
particularmente de evasão e repetência dentro do sistema Público de Ensino, estes
estudos, no entanto invisibilizam a presença da criança e do adolescente negro na
escola.
A
pesquisa
sociológica
sobre
educação, seguindo uma modalidade
de trabalho vigente em áreas mais
consagradas das ciências sociais no
país, tem negligenciado amplamente a
dimensão racial e seus efeitos na
distribuição
de
oportunidades
educacionais entre diferentes grupos
da população. É ilustrativo a este
respeito o fato de que o levantamento
de Zaia Brandão sobre o estado da
arte da pesquisa sobre evasão e
repetência no ensino de primeiro grau
no Brasil não consiga arrolar uma só
pesquisa que considere raça ou cor
como determinante da escolaridade1.
Uma variável que deveria ser crucial
neste campo de investigação é
simplesmente
ignorada
pelos
estudiosos do tema. Tudo se passa
como se o brasil fosse uma sociedade
racialmente homogênea ou igualitária,
onde os grandes vilões da hsitória, em
termos de acesso diferencialmente à
educação, são as desigualdades de
classe e status socioeconômico.
(HASENBALG; SILVA, 1990; 6)

1 – BRANDÃO, Zaia. O Estado da arte da pesquisa sobre evasão e repetência no ensino de 1º Grau no
Brasil (1971 -1981). Rio de Janeiro: I UPERJ/INPES, 1982. v. 2. (mimeo).

A presença de algumas professoras negras, com vivencia em Comunidades Terreiros
que se introduzem nas suas primeiras experiências de trabalho formal no sistema
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educacional, algumas delas militantes do movimento negro, e com experiências
pedagógicas fora da escola formal estranhando esses resultados em que as /os estudantes
negras e negros são os mais atingidos, formulam questionamentos que sugerem analises
e estudos em que os problemas da educação precisam ser analisados tendo em vistas
aspectos culturais e o pertencimento racial.

Foi só em período muito recente que
este quadro da pesquisa educacional
começou a mudar em alguma medida
devido à atenção de educadores e
ativistas negros no sentido de detectar
e denunciar os conteúdos racistas
transmitidos pelo sistema formal de
ensino. Através de pesquisas,
seminários e publicações, este grupo
de estudiosos e ativistas tem
demonstrado uma preocupação com
os efeitos deletérios desses conteúdos
racistas
sobrea
formação
da
identidade racial do aluno negro. As
críticas têm se centrado na estrutura
do Curriculum escolar (que exclui
temas como história da África e do
negro no Brasil, vistas como fontes de
uma identidade racial positiva) e na
maneira
estereotipada
e
preconceituosa com que o negro é
apresentado nos livros didáticos.2
(HASENBALG; SILVA, 1990; 6)

2 – Sobre o livro didático ver, por exemplo, SILVA, Célia da. O estereotipo e o preconceito em relação ao
negro no livro de comunicação e expressão de 1º Grau, nível1. Salvador: 1988. Tese(Mestrado).
Faculdade de Educação, UFBA. Os anais de dois seminários em que estes temas ocupam lugar central
estão publicados em RAÇA NEGRA E EDUCAÇÃO. Cadernos de Pesquisas, São Paulo: n. 63, nov.
1987 e MELO. O Regina Couto de, COELHO, Rita de Cássia Freitas. (Orgs). Educação e discriminação
dos negros. Belo horizonte: Instituto de Recursos Humanos João Pinheiro, 1988. Para uma resenha
compreensiva da pesquisa sobre racismo nos livros didáticos ver NEGRÃO, Esmeralda V. Preconceitos e
discriminações raciais em livros didáticos e infanto-juvenis. In: ROSEMBERG. Diagnósticos sobre a
situação educacional de negros (pretos e pardos) no Estado de São Paulo. São Paulo: Fundação Carlos
Chagas, 1988, v.2, cap.II, (mimeo).
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Os estudos e pesquisa sobre relações raciais na educação possibilitaram a percepção de
que a escola é um espaço onde o racismo, o preconceito e a discriminação são
praticados sistematicamente e atribuídos a rigor pedagógico.

Na dissertação de mestrado de Elba Siqueira de Sá Barreto em 1980 que tem o título “A
professora primaria frente a alunos e alunas de distinta condição social” como parte do
estudo pede-se a 160 professoras da capital do estado de São Paulo para que descreva o
que seria na sua opinião, o aluno ideal ou o mau aluno de 1º ano de escola de 1º grau.

O aluno ideal é preferencialmente
descrito como uma criança de pele,
cabelo e olhos claros; já o mau aluno
tende a ter pele, cabelo e olhos
escuros e pode também ser negro.
A boa aparência, a limpeza e o
vestuário em ordem, constituem
outros dos atributos “externos”
associados ao aluno ideal, enquanto a
aparência lamentável, a sujeira, a
inadequação do vestuário ou a falta de
roupa fazem o retrato do mau aluno....
Os componentes do conceito de
indisciplina e agressividade tendem a
estar fortemente associados às
características físicas dos alunos do
sexo masculino.
O fato do aluno ser bom ou mau está
profundamente aliado, segundo as
professoras, as características da
organização familiar de onde ele
provem, que, por sua vez, refletem as
condições econômicas, sociais e
culturais em que vive a criança.

(SÁ BARRETO, 1980, 96)

Essas pesquisas ao tempo em que fundamentam algumas denúncias do Movimento
Negro, elas reafirmam a necessidade da educação está permanentemente na pauta e
pautando o Movimento, e tê-la como sua principal bandeira de luta, confundindo-se
inclusive com a própria motivação da existência do Movimento Negro, na medida em
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que ao longo da história de luta do Movimento Negro, a educação aqui entendida como
possibilidade de acesso ao conhecimento, foi revelando-se como importante estratégia
no combate ao racismo, não só na Bahia, mas em vários outros lugares do Brasil, onde a
população negra esteve civilmente organizada.

Para o Movimento Negro ter a educação como pauta, assim como pautar-se por ela, é
um traçado histórico, ainda que não sendo uma perspectiva geral do Movimento,
contudo mais recentemente as iniciativas educativas que acorreram entre as décadas de
oitenta e noventa, em particular os pré-vestibulares para negros e negras elas surgem
como iniciativas localizadas e até mesmo pontuais, mas consegue desenvolver
interlocução e difusão nacional e até internacional. A difusão dessa percepção entre
militantes, seus familiares, suas comunidades, e nos diversos grupos sociais a que esses
e essas militantes pertenceram e/ou pertencem foi fundamental para o crescente das
iniciativas no campo educacional no sentido de contribuir com o avanço da
escolarização das populações negras.

A interlocução das iniciativas em diferentes pontos do país e também com organismos
internacionais, constituiu-se em importante elemento de mobilização para formação e
ampliação de redes de intervenções antirracista, e sobretudo para o aprofundamento do
debate sobre o racismo e suas consequências, possibilitando a compreensão das várias
modalidades de racismo inclusive o reconhecimento do estado brasileiro enquanto
estado racista, e o racismo institucional como um braço poderoso do estado na
manutenção da estrutura social racista que definem os papeis e lugares sociais dos
membros da sociedade com base em critérios desiguais a partir do seu pertencimento
étnico-racial, e nesse sentido seria também papel do estado intervir no sentido de
diminuir as desigualdades e assim políticas desiguais precisariam ser adotadas na
medida em que as políticas públicas generalistas de muito se mostrando ineficazes, e é
ai então que entram as políticas de ações afirmativas. E nesse contexto as Políticas de
Ações Afirmativas em Educação, que são as cotas para ingresso nas universidades
públicas, os programas de bolsas para as instituições privadas, os programas de
permanência, a lei 10639/03, a lei 11645/08.
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Os pré-vestibulares para negros têm papel decisivo nas articulações em defesa das
políticas de ação afirmativa particularmente em educação e todos eles são direta ou
indiretamente resultantes do SENUN – Seminário Nacional de Universitários Negros,
na medida em que tem como referencia o Instituto Steve Biko, que é resultantes dos
debates produzidos no SENUN sobre a ausência de negras e negros na universidade, e
sobre “a universidade que o povo negro quer”

Os 40º e 41º Congressos da UNE – União Nacional de Estudantes que aconteceram em
Brasília e em Campinas-São Paulo respectivamente, são marcados pela presença de
estudantes negros e pela constatação de uma pauta que em nada refletiam a presença de
negros na sociedade e muito menos a existência de negros na universidade,
evidenciando uma perspectiva de sociedade que o Movimento Negro já denunciava a
algum tempo.

Fato que potencializa a mobilização dos e das estudantes negras e negros dentro do 41º
Congresso, para discutir sobre o papel da universidade em uma sociedade multirracial e
pluriétnica, discussões que conduzem a perspectiva de avançar para além das denúncias
na direção de proposições e nesse sentido surge a ideia da construção de evento nacional
onde a universidade pudesse ser pensada na perspectiva também da população negra.

1.1 - SENUN – Seminário Nacional de Universitários(as) Negros(as).

O SENUN é uma convergência entre o reconhecimento da força e da importância
histórica da participação dos Movimentos Estudantis na formação de opinião nas
grandes polemicas nacionais, e da evidencia de que sempre esteve omisso as
desigualdades raciais dentro e fora das universidades, apesar da participação marcante e
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em muitos momentos decisiva dos estudantes negros e negras nas ações do movimento
estudantil.

O desejo de construir um momento onde estudantes negras e negros pudessem pensar
formas de participação mais efetivas na vida acadêmica dentro da universidade, com o
amadurecimento da proposta e aproveitando a mobilização que já existia nesse sentido
em alguns estados foi criado inicialmente o CONUN – Coordenação Nacional do 1º
SENUN – composta de representantes dos estados que já estavam articulados para o
evento, com o principal objetivo de promover a articulação acadêmica, política e
cultural das negras e negros universitários, mantendo contatos com organizações
nacionais e internacionais para conjugando esforços o SENUN pudesse acontecer,
reunindo o maior número possível de graduandos e pós-graduandos dispostos a
contribuirem para o êxito do SENUN.

Com a formação do CONUN os estados passaram a aprofundar o debate em suas
regiões e sistematizar propostas do estado para a realização do primeiro SENUN
Nacional, sendo um momento importante de diagnóstico da educação brasileira, e de
definição dos objetivos do SENUN que entre outros de ser um espaço permanente de
debate sobre a educação oferecida a população negra.

A partir de várias mesas temáticas nos denominados SENUN’S Estaduais – Seminário
de Universitários Negros promovidos pelos estados membros da CONUN, nos estados
da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul em 1992 e no
SENUN-Nacional - Seminário Nacional de Universitários Negros que aconteceu na
Bahia em 1993 “A universidade que o povo negro quer”, e a principal proposição dessa
ação que poderíamos denominar Movimento Negro Estudantil, que aconteceu de modo
mais operativo nos anos de 1992 com os Encontros Estaduais e 1993 com o 1º SENUN
- Nacional com a participação de dezoito estados da união, e estudantes do Senegal,
Moçambique, Costa do Marfim, Cabo Verde, e presença da prefeita de Salvador na
época Lídice da Mata, e os debates seguem na direção da construção de intervenções
para aumentar a presença de negros e negras na Universidade. O SENUN o primeiro
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nacional ocorreu na Bahia nas instalações da Universidade Federal da Bahia no período
de 03 a 07 de setembro de 1993, teve sua abertura no auditório da Faculdade de
Arquitetura da UFBA com a participação de aproximadamente mil pessoas.

Tendo surgido então em julho de 1992 o Instituto Steve Biko o primeiro pré-vestibular
para negros (as) no Brasil como resultados dos debates do SENUN Estadual, na
perspectiva de aumentar a presença com representação da população negra na
universidade, tendo nessa ação um compromisso político-sócio-educacional. Em
setembro 1993 com o SENUN- Nacional – Seminário Nacional de Universitários
Negros a experiências do pré-vestibular do Instituto Steve Biko na época denominada
Cooperativa Steve Biko, pelo modelo cooperado em que o pré-vestibular dá início o seu
funcionamento, é apresentado e debatido com militantes do movimento negros de vários
estados do Brasil, e nesse mesmo ano novas iniciativas replicam a experiência do prévestibular baiano da Cooperativa Steve Biko, em uma ação de afirmação à deliberação
política construída no SENUN Estadual de aumentar a participação da população negra
na Universidade, evidenciando a dialética presente na relação Movimento Negro e
Educação, onde pautam e são pautados.

Para as instituições que desenvolve os pré-vestibulares para negros(as), as ações
afirmativas para além de uma política em educação elas são intervenções educativas e
pedagógicas, baseada em princípios pedagógicos orientados por valores culturais e
ancestrais de matriz africana, influenciada fundamentalmente pelas pedagogias
exercidas nas Comunidades Terreiro, onde se exercita a vivencia comunitária, o bem
comum, valores compartilhados, o respeito aos mais velhos, quem trilhou o caminho
primeiro serve como referência, onde a palavra tem força e o pensamento é construção,
a caminhada pode ser longa, mas pode ser encurtada quando identificamos aliados e
construímos aliança, ninguém pode sozinho, “os cães ladram e a caravana passa”,
“quem troca caminho por atalho tem mais trabalho”.

São ações pedagógicas que se propõem articular cognição e emoção, saberes e valores,
de modo que os (as) estudantes negros (as) se reconheçam e se identifiquem
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positivamente com suas origens, com aquilo que efetivamente os constituem, na medida
em que se apropriem das histórias dos povos africanos e afro-brasileiros, do processo
civilizatório africano, das culturas africanas e afro-brasileiras, e para os (as) estudantes
não negros a possibilidade de reconhecer a diversidade presente na sociedade, conhecer
as contribuições dos povos africanos, afrodescendentes, e indígena na construção da
nação, o que possibilita uma revisão nas relações raciais no Brasil, que poderá
influenciar na equidade social, política, e econômica.

A concepção de ações afirmativas que são defendidas e implementadas nos Prévestibulares a partir de suas pedagogias, são resultantes das muitas pesquisas
desenvolvidas por intelectuais militantes do movimento negro, dentro e fora da
academia, engajados no combate ao racismo, pesquisas estas que possibilitaram
identificar a presença do racismo, nos diversos setores da sociedade, mas com uma
peculiaridade nefasta no que se refere ao campo da educação, na medida em que estes
mesmos estudos evidenciaram o poder da educação, de se colocar a serviço de quem a
planeja, quando pautada por uma perspectiva crítico-reflexiva, permite aos e as sujeitos
educando (as) práticas de autoafirmação, de autoconfiança para a formação dos sujeitos,
construção da sociedade, e que portanto a torna-se fundamental aliada na
implementação de mudanças capazes de construir uma sociedade mais equânime.

Os estudos desenvolvidos por militantes no combate ao racismo, na perspectiva de
tentar compreender as tramas das desigualdades raciais, tanto do ponto de vista das
ciências sociais e humanas, a partir da antropologia, da historiografia, da sociologia, da
psicologia, e outras ciências, nos ajudam a observar e analisar a sociedade, sobretudo no
aspecto político- educacional brasileiro na sua limitação ideológica, na medida em que
não atende de modo equitativo as necessidades educativas elementares das diferentes
populações que o buscam. Pesquisas estas que ajudam entre outras coisas a conhecer as
bases das políticas que gestam a sociedade, das políticas educacionais que operam o
sistema, desnudando alguns aspectos que determinam o processo de negação de direitos
à população negra, e do seu lugar em espaços de prestígio e poder na sociedade.
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As experiências desenvolvidas a partir de iniciativas das organizações do Movimento
Negro, baseadas nos estudos desenvolvido por dentro do movimento e/ou por militantes
apontam que o que justifica essas inovações, inovação na medida em que se propõe a
fazer diferente do que sempre foi feito pelo sistema formal e oficial de ensino, é o fato
de terem como fio condutor do fazer pedagógico, análises críticas sobre processo de
colonização na diáspora africana; reflexões acerca da existência e da negação das
heranças africanas na construção da nação brasileira; a identificação dos saberes
africanos e afro-brasileiros que contribuíram no processo de construção e
desenvolvimento do Brasil; o conhecimento dos processos civilizatórios que constituem
a nossa ancestralidade, o legado dos povos africanos e afro-brasileiros.

O que significa na análise desse estudo o reconhecimento dos valores culturais
nacionais de origem africana; aqui entendido como o conjunto de símbolos, signos,
saberes, tradições de origem africana que estão presentes na vida societária brasileira
dando significado, e movimentando a vida de muitas pessoas na sua dimensão material
e imaterial, e que por isso precisão ser levadas em consideração, e é preciso atribuí-la
valor proporcional as mudanças, transformações que são capazes de produzir na vida
das pessoas, direta ou indiretamente; a presença da religiosidade na condução da vida
cotidiana dos africanos e dos seus descendentes no Brasil; o necessário processo de
construção da identidade negra, uma construção social que implica no olhar que o
sujeito tem sobre si mesmo, e sobre seus pares.

Além da compreensão das tensões presentes nas relações de gênero, resultantes do
entendimento da presença de hierarquia nos diferentes gêneros que constituem a
sociedade resultante da construção social pré-estabelecida pelo pertencimento, que não
corresponde a presença, a participação e as contribuições efetivas dadas a sociedade; a
força da ambiência no processo de afirmação da identidade, e da valorização da cultura;
análises das relações sociais/ Interétnicas; a retomada do significado da vida
comunitária para as populações negras, o cuidar de se e do(a) outro(a) dimensões essas
que não são priorizadas nas concepções pedagógicas que norteiam as ações educativas
da escola formal brasileira.
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2 - Nosso Itinerário de pesquisa:

A trajetória de vida material de mulheres negras egressas dos pré-vestibulares que
compõem o Fórum dos Quilombos Educacionais da Bahia – FOQUIBA13, começa a
constituir-se em questão de pesquisa, quando na década de noventa o Instituto Steve
Biko - ISB14, primeiro pré-vestibular para negros e negras oriundos de escolas públicas,
consegue uma aprovação em torno de sessenta por cento em universidade públicas, este
índice considerado alto não só reacende o debate sobre o acesso da população negra ao
ensino superior e seus desdobramentos, como motiva a pesquisa sobre qual seria essa
forma de preparar para o concurso vestibular.

O índice considerado alto e o pressuposto de um currículo diferenciado como o
principal indicador desse índice, faz o ISB merecer sua primeira pesquisa, um estudo de
caso, pesquisa em nível de mestrado em educação na Faculdade de Educação da UFBA,
em 1997 realizada sobre o currículo que estava sendo proposto e implementado pelo
Instituto Steve Biko – ISB.

A dissertação de mestrado intitulada “ Educação, cidadania e reconstrução de
identidades: caso cooperativa Steve Biko é um estudo concluído em 1997, um estudo de
caso que retrata a Cooperativa Steve de sua fundação até 1997, portanto dos seus cinco
primeiros anos, observando do seu currículo e particularmente seu currículo oculto, a
partir da observação participada, mas sobretudo dos depoimentos das estudantes e dos
estudantes.

Durante as entrevistas da pesquisa sobre o modo de ensinar e de aprender do prévestibular, quando estudantes eram indagados e indagadas sobre a vivencia pedagógica
no pré-vestibular do ISB, as mulheres que ainda não haviam ingressado no ensino
13

FOQUIBA – Fórum dos Quilombos Educacionais da Bahia Rede de Pré-vestibulares sociais que se
articulam na perspectiva de fortalecer politicamente os pré-vestibulares que atuam no sentido de
contribuir no combate as desigualdades raciais, sobretudo no campo educacional.
14
ISB – Instituto Steve Biko
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superior, fosse por não ter sido aprovada no vestibular ou por não ter ainda prestado o
concurso, recorrentemente depunham sobre mudanças nas suas trajetórias de vida, das
suas famílias e de pessoas dos seus convívios mais próximos, ao que atribuíam ao fato
de serem participantes da intervenção pedagógica implementada pelo pré-vestibular do
ISB.

Decorridos quase quinze anos dessa pesquisa, quando os e as estudantes são
entrevistadas e as mulheres declaram “independentemente de ser ou não aprovada no
vestibular o fato de estar estudando na Biko já mudou a minha vida 15” ainda são
recorrentes e entusiásticos os depoimentos das mulheres sobre “o efeito Biko 16” nas
suas vidas e os diferentes impactos da ação pedagógica do ISB na vida de mulheres e
homens que passam pelo processo de preparação para o acesso ao ensino superior no
ISB, como também outros pré-vestibulares que tem proposta similar, contribuir para o
acesso de negros e negras à universidade, que surgiram ao longo desses anos e passaram
a compor o FOQUIBA.

Cabe, no entanto ressaltar que mesmo no depoimento dos homens sobre os impactos do
processo de preparação para o acesso ao ensino superior existe um destaque feminino,
na figura da mãe, da avó, da madrinha, da tia, da irmã mais velha, e é essa presença
feminina marcante e recorrente na fala das pessoas que passam por esses prévestibulares, mesmo quando estamos falando dos estudantes, que determinou a
formulação da questão principal desse estudo em nível de doutoramento “Quais as
alterações que as intervenções pedagógicas implementadas pelos pré-vestibulares que
compõem o FOQUIBA – que entre “Bikudos17 e Bikudas18” já denominavamos

15

- Depoimento de uma estudante do pré-vestibular do Instituto Steve Biko na década de
noventa, quando entrevistada para uma pesquisa realizada sobre qual o diferencial da instituição que
possibilitava alto índices de aprovação nos vestibulares das universidades públicas.
16
- Efeito Biko – termo utilizado por estudantes, estudantes egressos e egressas, diretores,
diretoras, professores, professoras para falar de alguma situação que tenha sido motivada pelo Instituto
Steve Biko.
17
- Bikudos – pessoas do gênero masculino que desenvolveram uma relação de pertencimento
com o Instituto Steve Biko, seja na condição de estudante, de professor, de professora, de coordenador,
coordenadora, diretor, diretora, colaborador, colaboradora, sócio ou sócia contribuinte, admirador,
admiradora, simpatizante.
18
- Bikudas – vale a mesma conceituação feita para Bikudos, sendo que para o gênero feminino.
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Educação Afirmativa, produziram na vida material no aspecto sócio-político de
mulheres negras egressas desses pré-vestibulares.

Alterações do ponto de vista da inserção social, da mobilidade social, e do engajamento
político, vistos a partir da participação e na articulação em ações comunitárias, da
participação em eventos sócio-políticos e grupos sociais, da participação em eventos e
grupos políticos, visto como ativismo ou militância político-social.

O encontro com as mulheres dessa pesquisa se dá a partir de uma definição teórica
inicial através de entrevistas semiestruturadas, também chamadas entrevistas por pauta,
e por necessidade de um recorte teórico metodológico, a definição foi por trabalhar com
estudantes egressas do pré-vestibular do ISB que foram aprovadas no vestibular,
concluíram a graduação e estiveram atuando em organizações que desenvolvem ações
político-pedagógica na perspectiva da inserção social de grupos vulnerabilizado pelo
racismo, pelo sexismo, e outras formas de discriminação e preconceito que tem tornado
a sociedade tão desigual. A entrevista semiestruturada ou entrevista pautada é:

a entrevista que apresenta certo
grau de estruturação, já que se guia
por uma relação de pontos de
interesse que o entrevistador vai
explorando ao longo de seu curso.
As pautas devem ser ordenadas e
guardar certa relação entre si. O
entrevistador faz poucas perguntas
diretas e deixa o entrevistado falar
livremente à medida que refere às
pautas assinaladas. Quando este se
afasta delas, o entrevistador
intervém, embora de maneira
suficientemente
sutil,
para
preservar a espontaneidade do
processo.
(GIL, 1999; 120)
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A decisão pelo uso da entrevista semiestruturada ou entrevista pautada se deu pela
necessidade de desenvolver uma circunstância onde as mulheres entrevistadas sentisse
liberdade de falar o que do ponto de vista delas se constituía fato, pensando inclusive no
ambiente da entrevista de modo que razão, emoção, espontaneidade dessem o tom da
conversa, contudo com uma pauta mínima para poder assegurar que o propósito da
entrevista pudesse ser alcançado em quantos encontros à necessidade e a
disponibilidade das sujeitos da pesquisa possibilitassem.

Na entrevista elas se identificavam dizendo nome e sobrenome, e na sequencia era
perguntado sobre como foi a chegada dela na família, com quem mora, qual a
lembrança que guarda da infância, qual o sentimento que tem ao lembrar-se das
primeiras escolas que frequentou, como chegou ao pré-vestibular, como era vista pela
família, como é vista pela família atualmente, se contribui com as despesas da família,
se participa das decisões, quantas pessoas tem na família, com quantas pessoas mora, se
continua morando hoje no local onde sempre morou, e outras perguntas, que seguem em
anexo.

As entrevistas aconteceram em locais onde estava apenas a entrevistadora e a
entrevistada, cuidando para que a conversa não tivesse a participação direta ou indireta
ou a audição por parte de outras pessoas, a ideia era que esse ambiente fosse favorável
para uma conversa que invariavelmente emergiria aspecto de foro íntimo, que
certamente mexeria com a emoção, e assim foram feitas cinco entrevistas.

Depois de ouvir, refletir, analisar aproximadamente seis horas de gravação das
entrevistas com três pessoas, percebi que embora existisse uma dimensão significativa
dos trabalhos desenvolvido nos pré-vestibulares que aparecia como resultado individual,
que se faziam presentes em depoimentos nos eventos que ocorrem nos pré-vestibulares,
elas não emergiram com a mesma intensidade durante as entrevistas. Tendo em vista
que já havia experimentado em conversas coletivas com homens e mulheres, em alguns
eventos, inclusive o encontro em que o projeto fora apresentado o qual já fiz referencia,
as histórias emergiram de modo mais espontâneo e com mais força, imaginei que o
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processo de identificação com as histórias ouvidas encorajavam-nas a falar das suas
próprias histórias, o que não ocorreu nas entrevista, onde as falas se mostram acanhadas,
com um tanto de reserva ao falar, com uma emergência muito maior sobre as
dificuldades do que sobre as superações que acabaram por possibilitar mudança de vida.

A partir dessa percepção avaliei que seria importante retomar as conversas em outra
conjuntura. Foi então um importante recomeço sem, contudo desprezar o material que já
tinha produzido, inclusive porque esse material foi que possibilitou a percepção da
necessidade de uma interlocução mais adequadas aos propósitos de descrever a
trajetória de vida material de mulheres negras egressas do Fórum dos Quilombos
Educacionais.

Entre a percepção e a construção de outro formato de interlocução com as mulheres da
pesquisa, passei a caminhar pelas ruas e a frequentar espaços e eventos onde em tese
estaria em contato com as egressas, buscando encontrar mulheres que eu identificava,
reconhecia, ou imaginava que eram egressas dos pré-vestibulares, um tanto que inqueria
sobre o que estavam fazendo pessoal e profissionalmente, obviamente que no cuidado
de não ser evasiva mas também cuidando para não ser inconveniente, indelicada,
inadequada aos espaços e as circunstancia das pessoas, buscando formas de tornar o
resultado daquele momento espontâneo, contudo tendo a preocupação de informar
porque daquelas perguntas.

Em meios aos encontros casuais e oportunos, fui em busca de conversas com
coordenadoras e coordenadores do FOQUIBA, dos diretores e diretoras do Instituto
Steve Biko, particularmente na figura da sua diretora executiva, para falar da pesquisa
que estava desenvolvendo, e solicitar o apoio pessoal e institucional. A primeira
conversa aconteceu com Núcleo de Tecnologias Educacionais as mulheres que
compõem esse núcleo foram muito receptivas a proposta, produzindo uma conversa
objetiva, que nos deixou com a sensação boa de uma conversa produtiva.
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Depois do encontro com NTE – Núcleo de Tecnologias Educacionais alguns
desdobramentos foram construídos com a Coordenação Executiva do Instituto,
extremamente receptiva a proposta da pesquisa, sobretudo pelo recorte de gênero que a
proposta apresentava, nessa conversa construímos a proposta de uma Mesa redonda no
mês de março de 2011 para celebrar o Março Mulher articulado com a celebração do
Dia Internacional de Combate a Discriminação Racial com o tema “A Educação e o
Processo de Empoderamento de Mulheres Negras” momento em que foi apresentado o
projeto da pesquisa para a comunidade foquibiana, aberta as pessoas homens e mulheres
interessadas em discutir a temática. A mesa foi composta pela Prof.ª Ana Célia da Silva,
pela agente dessa pesquisa Prof.ª Maria Durvalina C. Santos e mediada pela Prof.ª Jucy
Silva, Diretora Executiva do Instituto Steve Biko.

O tema empoderamento de mulheres negras fez emergir narrativas marcantes, como que
em uma catarse coletiva, não só de mulheres como também de homens, não só de
estudantes egressas e egressos, como das e dos estudantes que haviam acabado de entrar
na instituição começando o curso de pré-vestibular, e até mesmo os e as estudantes que
tendo frequentado o pré-vestibular no ano anterior e não tendo sido aprovada(o) no
vestibular estavam para mais um ano de pré-vestibular, e nem por isso
desestimulados(as) desacreditados(as), muito pelo contrário, cheio de crença que aquele
ano seria decisivo para o alcance da sua meta. Contamos também com a participação de
professoras, professores, coordenadoras, coordenadores, diretoras, diretores, do Instituto
Steve Biko apoiador do evento e de outras instituições com trabalhos afins, e mulheres e
homens envolvidos e envolvidas com o movimento de pré-vestibulares para negras e
negros.

Apesar do termo empoderamento ser utilizado em várias áreas do conhecimento, tem
duas dimensões as quais ele vem sendo mais aplicado, a educativa e a política, nesse
sentido consideramos perfeitamente afinado com a perspectiva da pergunta principal da
pesquisa, tendo em vista que tínhamos a intenção na pesquisa de refletir sobre uma
educação eminente política, e tínhamos no debate a expectativa de refletir sobre o
processo de empoderamento de mulheres negras não necessariamente oriundas ou
vinculadas aos pré-vestibulares, mas que tivessem na educação o combustível para seu
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caminhar, e com ajuda do debate encontrássemos evidencias de, por onde aprofundar a
caminhada no sentido de encontrar resposta ou respostas a pergunta principal da
pesquisa, entendendo nesse contexto o empoderamento como sendo a possibilidade de
através de uma educação libertadora, afirmativa que possa ser assegurada a autonomia
de mulheres negras, de modo que desenvolvam uma vida com qualidade, a partir do seu
ponto de vista, tomem a rédea do seu destino, com consciência de si assumam a gestão
das suas vidas.

Segundo Rute Vivian Angelo Baqueiro:

Na perspectiva freireana, o empoderamento
individual, fundado numa percepção crítica
sobre a realidade social, é fundamental, mas
tal aprendizagem precisa ter relação com a
transformação mais ampla da sociedade. A
pergunta que se coloca, segundo Freire
(2003), é: “a favor de quem e contra quem
eles

usam

sua

nova

liberdade

na

aprendizagem e como é que essa se
relaciona com os outros esforços para
transformar a sociedade [?]” (p. 136). Nessa
perspectiva,

o

empoderamento,

como

processo e resultado, pode ser concebido
como emergindo de um processo de ação
social no qual os indivíduos tomam posse
de suas próprias vidas pela interação com
outros indivíduos, gerando pensamento
crítico em relação à realidade, favorecendo
a construção da capacidade pessoal e social
e possibilitando a transformação de relações
sociais de poder. Neste sentido, as questões
que devem ser respondidas são: Que
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processo

é

este?

Quais

são

suas

características? O que envolve? Em que
princípios

se

apoia?

(REVISTA

DEBATES, Porto Alegre, v. 6, n. 1, p.173187, jan.-abr. 2012, p. 181)

A sincronia entre as falas iniciais da mesa, o debate subsequente, e narrativas como “eu
não conto muito minha vida por onde eu ando, porque eu acho que as pessoas não vão
se interessar em ouvir, mas estando aqui, e vendo as pessoas falarem achei que seria
importante eu falar também”(fala de uma estudante do pré-vestibular), “ esse momento
está sendo muito significativo para mim, as histórias das pessoas me fizeram ir em
busca das minhas memorias” (fala da coordenadora de uma ONG que trabalha dom
adolescentes negras), essas narrativas não só transformou o momento extremamente
favorável à apresentação do projeto, como indicava que a memória que precisaria ter
resgata para a pesquisa, estaria mais favorecida ao resgate se em uma dinâmica onde as
pessoas tivessem o tempo de falar e de ouvir, de dialogar, de refletir, de mergulhar no
pensamento, no sentimento, e sobretudo nas suas memorias recentes e pregressas.

Algo previsto na programação, a apresentação do projeto de pesquisa, contudo para
além de cumprir pauta, o momento se mostrou oportuno, com também foi oportuno para
a chamada naquele momento às mulheres negras envolvidas das mais variadas formas
ao movimento de pré-vestibulares para negras e negros a participarem, a contribuírem
com a pesquisa ali apresentada, inclusive como algo que demanda coletivamente de
resposta. “As alterações produzidas na vida de mulheres negras sob o impacto de uma
educação afirmativa”.

Esse encontro foi gravado, filmado, e analisado com igual cuidado ao que tive com as
entrevistas que mencionei anteriormente, e pude perceber que o tom das narrativas
caracterizava uma maior intensidade de cada narrador ou narradora, sempre tomadas de
muita emoção, falas marcadas pela espontaneidade, e histórias narrativas que
compunham histórias de vida, e pude observar que o tema apresentado no debate havia
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favorecido a emergência daquelas narrativas, e o fato de ser um momento coletivo, a
fala de uma pessoa parecia mexer com a memorial, as lembranças das outras, mais que
parecia as pessoas declaram isso nas suas falas.

Ao longo desses anos do funcionamento do ISB – Instituto Steve Biko, assim como com
o surgimento de outros pré-vestibulares que tem como público estudantes negras e
negros oriundos de escolas públicas, chama a atenção como contraditoriamente historias
podem ser ao mesmo tempo tão singulares e plurais, singulares na medida em que
retratam experiências, vivencias pessoais de indivíduos e sujeitos, e são também plurais
por que em suas essências elas se repetem.

Ouvir e contar histórias tem nos
feitos perceber que, na voz
singular de cada homem ou mulher
que nos contam, pode-se ouvir o
ressoar de outras vozes, de outras
histórias que estão sendo ou foram
silenciadas. Que tudo aquilo que
somos ou estamos sendo diz
respeito também à vida de outros
homens e mulheres com os quais
convivemos ou entramos em
contato, mesmo que por breves
instantes. Que nenhum ser humano
vive isolado, mas em meio a
outros. Daí, o nosso interesse de
ouvi-las e contá-las e passá-las
adiante, não mais como uma
história única, mas como histórias
singulares e, ao mesmo tempo,
plurais, porque vividas por
múltiplos
narradores.
(CARVALHO; PASSOS, 2012:
278).

Pude notar também que essa não é uma situação localizada na experiência do ISB nem
dos Pré-vestibulares para negros e negras, nem nas pesquisas que desenvolvi
anteriormente, quando na publicação da ANPED Relações étnico-raciais, Educação e
Produção do Conhecimento, no texto Narrativas, Ciência e Responsabilidade: Notas
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sobre dialogo com sujeitos Afro-brasileiro na pesquisa em educação, que retrata a
experiência desenvolvida pelo grupo de pesquisa “Culturas e identidades no cotidiano”,
que trabalha com narrativas, pesquisa realizada em uma escola estadual na cidade do
Rio de Janeiro, com as narrativas de estudantes e professores(as) a partir do debate do
vídeo documentário produzido pelo grupo com a artista plástica afro-brasileira,
Magdalena Santos mãe de uma aluna, do curso de graduação, de alguns dos professores
do grupo de pesquisa.

Não é a primeira vez que ouvimos
algo assim. Há algum tempo que
temos, como resultado em nossas
pesquisas, o fato de que, no que
diz respeito às populações afrobrasileiras, quando contamos uma
história individual – seja ela de
racismo ou de superação do
mesmo -, esta não diz respeito
apenas a sujeito que a conta
individualmente, mas a um
coletivo. Apesar de serem histórias
singulares, elas extrapolam as
experiências
meramente
individuais. São histórias que não
dizem respeito a um único sujeito,
mas a um grupo. (CARVALHO;
PASSOS, 2012: 278).

As histórias das mulheres negras “contraditoriamente” marcadas por peculiaridades ao
tempo em que se repetem em vários lugares do mundo a milhares de anos, e se
convergem sobretudo na dimensão da resiliência que essas histórias trazem como bem
diz Waly Salomão na sua composição Zumbi ( A Felicidade Guerreira) mais conhecida
na interpretação de Gilberto Gil em que ele diz “a felicidade do negro é uma felicidade
guerreira” isso desde os tempos Antes da Era Cristã, com as Rainhas Candaces,
Nefertiti, Cleópatra, ShanaKdhete, com Nzinga, Aqualtune, TaituBitul, Na Agontimé,
Teresa do Quariterê ( Tereza de Benguela), combatendo a colonização europeia na
África e na diáspora como Zeferina, Luiza Mahin, Acotirene, Dandara, Maria Firmina,
Maria Felipa. História de mulheres negras Rainhas soberanas que mistura mito e
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tradição mas ao se revelarem definem um perfil de mulher negra que se confunde com
histórias de mulheres negras contemporâneas em vários pontos da diáspora negra.

Inspirada nessas referências históricas que se toma como assunto dessa pesquisa a
trajetória de vida material de Mulheres Negras, que aqui estamos denominando
Candaces contemporâneas, Obirín Ije ( Mulher de Raça) na Bahia inspirada também no
olhar que surge especificamente na década de noventa, durante pesquisa realizada em
curso de mestrado, sobre a primeira experiência brasileira de um pré-vestibular voltado
para estudantes negros e negras oriundos(as) de escola pública, onde se desenvolve um
estudo de caso sobre o curso pré-vestibular que deu origem ao Instituto Steve Biko.

Na pesquisa do pré-vestibular da Biko, como se costuma falar, o modo de ensinar e
aprender é o ponto em torno do qual o estudo se desenvolve, no diferencial que
incorpora ao seu fazer pedagógico na medida em que tem ações voltada para construção
de identidades, recomposição de auto-estima, dimensões fundamentais na formação dos
sujeitos, que apesar do caráter altamente subjetivo, foi integrado e incorporado a
formação especifica das habilidades e competências técnicas, para o enfrentamento do
concurso vestibular, que se baseia em critérios meritocráticos, hegemônicos, seletivos e
não avaliativos, e que por isso parecia incompatível com a perspectiva de uma formação
integral.

A experiência do pré-vestibular do Instituto Steve Biko, que inspirou inclusive outros
pré-vestibulares, fez emergir novas percepções sobre pré-vestibular, sobretudo pelo
resultado apresentados, o que conduziu a vários estudos em trabalhos de conclusão de
curso, inclusive de estudantes estrangeiros em intercambio no Brasil, estudos de
mestrado, e agora essa tese de doutorado que quer compreender se o êxito das
estudantes negras está vinculado a dimensões simbólicas que podem ser resgatadas com
uma pedagogia onde essas estudantes sintam-se valorizadas por si e pela sua história
individual, coletiva e ancestral.
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Educar é um ato político e os pré-vestibulares constituem-se em ação educativa
eminentemente política, que se propõe a educar para transformação da vida pessoal
individual e coletiva, consequentemente transformando a sociedade, é uma educação
que se propõe crítica, antirracista, combativa, tendo em vista que o fazer pedagógico dos
pré-vestibulares se vestem do caráter de uma pesquisa aplicada, com ações que são
planejadas com base em diversas pesquisas desenvolvidas principalmente pelo ativismo
negro sobre o Sistema Educacional Brasileiro, em especial do Sistema Público de
Ensino, que teve sua inspiração no quadro do sistema educacional nas décadas de
setenta e oitenta, que apontam a ausência de negros nas universidades brasileiras, e a
presença do racismo na educação básica.

A constatação da pouca presença de negros e negras nas universidades brasileiras, e
considerando-se a realidade da cidade de Salvador onde a população é majoritariamente
negra, isso constitui-se em uma disparidade entre o percentual de negros e negras na
população da cidade e o percentual de negros e negras nas universidades que chama
atenção e evidencia a desigualdade e a dificuldade de acesso, principal elemento
mobilizador para a fundação do pré-vestibular do Instituto Steve Biko, e todos os outros
que se seguiram e constituíram o FOQUIBA, na intervenção que vai ampliar o debate
sobre o acesso de pessoas negras as universidades, e se apresenta como uma
possibilidade concreta de ampliação do acesso ao ensino superior na medida em que
influenciou no surgimento de outros pré-vestibulares também com o propósito de
priorizar o atendimento das populações negras oriundas das escolas públicas, como de
debater a educação que está sendo ofertada principalmente na rede pública de ensino,
mas a educação que são ofertadas nos espaços formais de educação que tem assegurado
a manutenção um modelo colonial de sociedade.

Mas são os estudos sobre a presença do racismo na escola, caracterizado por um
conjunto de situações desiguais enfrentadas pelas meninas negras e meninos negros na
escola, desde as relações interpessoais cotidianas com colegas, professores, professoras,
gestores, gestoras, funcionários e funcionárias, a forma como aparecem representados
no material didático seja pela ausência ou presença estereotipada, contribuem para que
se note a concepção da intervenção pedagógica adotada, como fundamental nos
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indicadores que definem o mapa da educação brasileira, e que, portanto era uma
evidencia que alterar esse mapa passava necessariamente por uma intervenção
pedagógica diferenciada, resultados diferentes só se tornariam possíveis diante de uma
escola diferente.

As estatísticas da educação brasileira para as denominadas camadas populares, que é
composta majoritariamente por negros e negras, no que se refere ao desempenho dos(as)
estudantes, a relação que estabelecem com a escola, tanto do ponto de vista da
metodologia, dos materiais didáticos, evasão, tempo de permanência sem que isso
represente avanço de escolarização, são nada alentadoras, contudo essas estatísticas
interpretadas tomando como referência vivencias pedagógicas exercidas em escolas
comunitárias, em escolas dentro de Terreiros de Candomblé, em Organizações Não
Governamentais, trazem novos indicadores, e um contraponto é admitir e tratar com
igualdade as diferenças culturais, étnico-racial e de gênero presentes na sociedade, e
consequentemente nos ambientes educativos, indicando outros fazeres pedagógicos,
novos fazeres pedagógicos em relação a escola formal, em relação a educação formal,
aqui entendida como a escola, que desenvolve suas ações privilegiando os cânones
acadêmicos de base eurocêntrica, burocrática dentro de salas de aulas em escolas e
universidades, voltada para o grupos dominantes.

O

surgimento

da

escola

nas

civilizações mais avançadas decorre
da necessidade de preservar e garantir
o

legado

continuamente

do

acervo
gerado

cultural

por

essas

civilizações.

Provavelmente,

também

essa

por

razão

que

foi
o

conhecimento a ser transmitido na
escola se organizou e se especializou
num

ordenamento

de

conteúdos

separados em áreas uniformes e
distintas, com o significativo nome de
disciplinas. Embora a produção do
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conhecimento não se restringisse a
instituições

ou

a

lugares

determinados, a transmissão regular e
disciplinar desses conhecimentos foi
sendo, com o tempo, delegada à
escola, ou melhor, à educação formal.
É o que tem ocorrido em todas as
sociedades

que

se

consideram

civilizadas. (GASPAR, 1990, 172).

Cursos de pré-vestibulares existem a muito tempo, e muitos de nós com maior ou menor
esforço e/ou sacrifício já buscou esse recurso como estratégia para o acesso à
universidade, alguns e algumas logram êxito no sentido mais restrito da palavra, foram
aprovados no vestibular, e outros nem mesmo esse feito alcançou, e muitos do que
ingressaram na universidade não seguraram o tranco de estar por lá, por uma série de
razões, o custo financeiro direto e indireto da permanência, entrar na universidade sem
saber o que lá te aguardava, do ponto de vista das relações, do transito no espaço, do
isolamento, do não encontrar seus pares, situações que não fazem parte do processo
formativo nos pré-vestibulares comerciais, fato que passa pelo debate no Movimento
Negro, inclusive sobre o viés do que a escola pública tem oferecido a seu público que
efetivamente possibilita avançar nos estudos, e que contribuiu com os pré-vestibulares
para negros e negras na definição do seu público, optasse por priorizar o estudante
negro e a estudante negra oriundo de escola pública.

Tendo em vista o público com que o pré-vestibulares se propôs a trabalhar, e
considerando os estudos que ajudavam a definir o seu perfil, os pré-vestibulares para
negros e negras entendiam que precisariam ser espaços de resistência, de resiliência,
precisariam constituírem-se enquanto Quilombos Educacionais, e nesse sentido, ou
melhor só fariam sentido a partir de uma nova pedagogia, e essa nova pedagogia não
estaria restrita a introdução de datas comemorativas pertinentes a eventos,
acontecimentos, fatos relacionados as populações negras., essa nova pedagogia não
estaria apenas ensinado a História da África e da cultura africana e afro-brasileira, o
desafio que estava colocado naquele momento e até hoje, não só para os pré-

64

vestibulares mas para todos os espaço educativos, todos os lugares onde a formação, o
desenvolvimento humano esteja em pauta, é a possibilidade de fazer as pessoas se
verem como parte da história, como construtoras dessas histórias, se reconhecerem
como parte da sociedade, e mais que isso reconhecerem a importância da suas
contribuições individuais e coletivas, históricas e ancestrais.

Praticas pedagógicas referendadas por teorias anti-racistas, e teorias pedagógicas que
levam em consideração as culturas locais, as formas individuais de aprendizagens, os
tempos individuais de aprendizagem, e, sobretudo as experiências comunitárias de
aprendizagem, os saberes ancestrais que tem os mais velhos como referência, o que
alguns estudos já identificavam como o modo de ensinar e de aprender das
Comunidades Terreiro.

Para as experiências dos cursos de pré-vestibulares para negros e negras oriundas de
escolas públicas vinculados ao FOQUIBA, e que hoje se articulam muito mais enquanto
categoria conceitual do que mesmo enquanto Fórum em sua perspectiva mais usual, os
outros fazeres pedagógicos, ou novos fazeres pedagógico, se pauta em pensar uma nova
pedagogia enquanto ciência, a possibilidade de articular o cabedal de informações que a
militância no movimento negro e na educação dentro e fora da academia já produziram,
influenciando ou até mesmo determinando a condução das ações, em um ato
permanente de reflexão – Ação – reflexão, ao que denominamos de práxis pedagógica
que é portanto um fazer pedagógico resultante da dinâmica do lugar e do seu público e
da intenção da ação educativa.

2.1 - Abordagem Fenomenológica:

O desafio de descrever a trajetória de vida material de mulheres negras egressas do
FOQUIBA, tendo em vista que a ação dos pré-vestibulares tem o pressuposto de que a
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preparação para o acesso ao ensino superior altera a vida de suas estudantes, isso
apontou invariavelmente para um caminho metodológico onde a própria fala dessas
mulheres definiu os desenhos e as molduras das suas trajetórias a partir das suas
percepções. Encontrei respaldo teórico para seguir nessa direção dentro da abordagem
fenomenológica visto que a questão investigada pela pesquisa buscou resposta nas
próprias mulheres investigadas, através da percepção que essas mulheres têm do fato, a
partir das suas descrições, não buscando a priori explicar nem analisar, buscando
compreender o significado que a necessidade e a alteração na vida das mulheres negras
têm para essas pessoas comuns, mulheres iguais a tantas outras, que tem vidas tão iguais
e histórias tão iguais, e se mostram tão diferentes ao som das suas próprias narrativas,
que são parte desse fato, vistas em situações particulares.

Como interpretar a história de mulheres que são as primeiras da segunda ou terceira
geração das suas famílias a ingressarem na universidade, são as únicas da família a
terem um título de graduação, de pós-graduação, e traduzir essa história de vida em um
texto de tese se não pela fala dessas próprias mulheres, como interpretar a história de
mulheres que se desloca das periferias dessa cidade de Salvador, com dinheiro para
apenas uma passagem de ônibus e ter que escolher, se vai ou volta a pé, como analisar a
emoção de uma mulher que declara que antes de passar no vestibular, o fato de ter sido
aprovada no processo de seleção para o curso de pré-vestibular ela se tornou referência
para a família e para a comunidade.

Este enfoque de pesquisa caracteriza-se
pela ênfase ao “mundo da vida cotidiana”,
pelo retorno àquilo que ficou esquecido,
encoberto pela familiaridade (pelos usos,
hábitos e linguagem do senso comum).
Remonta aquilo que está estabelecido como
critério de certeza e pergunta sobre seus
fundamentos.

Por

exemplo,

como

educadores afirmamos que o aluno aprende
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porque é racional. Essa afirmativa funda-se
no critério de certeza de que “o homem é
um animal racional” – critério ao qual
aderimos na convivência do estabelecido.
Como educadores agimos como nosso
aluno a partir dessa concepção de ser
racional, ensinando-o a desenvolver as
regras

do

bem

pensar

(do

pensar

matemático – do pensar lógico). Esperamos
com isso que adquira um conhecimento
correto,

considerado

conhecimento

verdadeiro. (MASINI, 2010, P.67: In:
FAZENDA, Ivani.)

A interpretação das declarações, das narrativas, de cada sentimento despertado e
revelado, a minha própria história se fazendo presente em cada um e em todos os
depoimentos, provocaram algumas inquietações que entendi que para serem levadas a
cabo, precisarem ser trabalhadas em uma perspectiva mais teórica, busquei então em
John W. Creswel, (Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto.
Tradução Magda Lopes) Robert Bogdan; SariBiklen (Investigação Qualitativa em
Educação; uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução Maria João Alvarez; Sara
Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista) Martin W. Bauer e George Gaskell
(Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Tradução Pedrinho
A. Guareschi), Norman K. Denzin; Yvonna S. Lincoln e colabores (O Planejamento da
Pesquisa Qualitativa Teorias e Abordagens), Menga Ludke e Marli E. D. A. André
(Pesquisa Em Educação: Abordagens Qualitativas). (Procedimentos metodológicos).

O método fenomenológico trata de desentranhar
o fenômeno, pô-lo a descoberto. Desvendar o
fenômeno além da aparência. Exatamente
porque os fenômenos não estão evidentes de
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imediato e com regularidade faz-se necessário a
fenomenologia.
O método fenomenológico não se limita a uma
descrição passiva. É simultaneamente tarefa de
interpretação (tarefa de Hermenêutica) que
consiste em pôr a descoberto os sentidos menos
aparentes, os que o fenômeno tem de mais
fundamental.

(MASINI,

2010,

P.67:

In:

FAZENDA, Ivani.)

Encontrei então em Bauer e Gaskell que:
...Através da narrativa, as pessoas
lembram o que aconteceu, colocam a
experiência em uma sequência,
encontram possíveis explicações para
isso, e jogam com a cadeia de
acontecimentos que constroem a vida
individual e social. Contar histórias
implica estados intencionais que
aliviam, ou ao menos tornam
familiares,
acontecimentos
e
sentimentos que confrontam a vida
cotidiana normal. (BAUER E
GASKELL, 2008, 91)
A entrevista narrativa (daqui em
diante, EM) tem em vista uma
situação que encoraje e estimule um
entrevistado (que na EM é chamado
um “informante”) a contar a história
sobre
algum
acontecimento
importante de sua vida e do contexto
social. (BAUER E GASKELL, 2008,
93).

Contribuiu na reflexão de inquietações já postas e suscitaram outras, importante para
fortalecer o pensamento que já trazia, que era a necessidade de recorrer a outras
técnicas, o grupo focal era algo que já estava no meu horizonte quando encontrei em
Bauer e Gaskell que a entrevista em grupo focal.
É um debate aberto e acessível a
todos: os assuntos em questão são de
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interesse comum; as diferenças de
status entre os participantes não são
levadas em consideração; e o debate
se fundamente em uma discussão
racional.
...O debate é uma troca de pontos de
vista, ideias e experiências, embora
expressas emocionalmente e sem
lógica, mas sem privilegiar indivíduos
particulares ou posições.
... o grupo focal tradicional
compreende seis a oito pessoas
desconhecidas anteriormente, que se
encontram
em
um
ambiente
confortável por um tempo de uma a
duas horas. (BAUER E GASKELL,
2008, 79).
Poder-se-ia caracterizar o grupo focal
como sendo parecido com a descrição
feita por Habermas (1992) da esfera
pública ideal. É um debate aberto e
acessível a todos: os assuntos em
questão são de interesse comum; as
diferenças de Status entre os
participantes não são levadas em
consideração; e o debate se
fundamenta em uma discussão
racional. Nesta característica final, a
ideia de “racional” não é que a
discussão deva ser lógica e
desapaixonada. O debate é uma troca
de pontos de vista, ideias e
experiências,
embora
expressas
emocionalmente e sem lógica, mas
sem privilegiar indivíduos particulares
ou posições. (BAUER; GASKELL,
2008:79)

Teorias que articuladas com algumas experiências anteriores que levei em consideração
principalmente pelo fato de estarem vinculadas com a presente pesquisa inclusive do
ponto de vista dos seus públicos interpretado.

Na sequência da caminhada LUDKE E ANDRÉ ajudaram a pensar que:
Tanto quanto a entrevista, a
observação
ocupa
um
lugar
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privilegiado nas novas abordagens de
pesquisa educacional. Usada como
principal método de investigação ou
associada a outras técnicas de coleta,
a observação possibilita um contato
pessoal e estreito do pesquisador com
o fenômeno pesquisado, o que
apresenta uma série de vantagens. Em
primeiro lugar, a experiência direta é
sem dúvida o melhor teste de
verificação da ocorrência de um
determinado fenômeno. “Ver para
crer”, diz o ditado popular. (LUDKE e
ANDRÉ, 1986, 26)

2.2 - Questão epistemológica:

Uma análise articulando teorias tradicionais de pesquisa, novas abordagens, refletindo
inclusive “novas” epistemologias, a exemplo de Epistemologias do Sul pensamentos
organizados por Boaventura Santos e Maria Paula Meneses que nos desafia a pensar
que:
O que é característico do nosso tempo
é o facto de a ciência moderna
pertencer simultaneamente ao campo
das ideias e ao campo das crenças. A
crença na ciência excede em muito o
que as ideias cientificas nos permite
realizar. Assim, a relativa perda de
confiança epistemológica na ciência,
que percorreu toda a metade do século
XX, ocorreu de par com a crescente
crença popular na ciência. A relação
entre crença e ideia deixa de ser uma
relação entre duas entidades distintas
para passar a ser uma relação entre
duas
formas
de
experimentar
socialmente a ciência. Esta dualidade
faz com que o reconhecimento da
diversidade cultural do mundo não
signifique
necessariamente
o
reconhecimento
da
diversidade
epistemológica do mundo.
...Na ecologia de saberes cruzam-se
conhecimento e, portanto, também
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ignorâncias. Não existe uma unidade
de conhecimento como não existe
uma unidade de ignorância. ... Por
outras palavras, na ecologia de
saberes, a ignorância não é
necessariamente um estado original
ou ponto de partida. Pode ser um
ponto de chagada... Assim, num
processo de aprendizagem conduzido
por uma ecologia se saberes, é crucial
a comparação entre o conhecimento
que está a ser aprendido e o
conhecimento que nesse processo é
esquecido e desaprendido.... Ela
convida a uma reflexão mais profunda
sobre a diferença entre a ciência como
conhecimento monopolista e a ciência
como parte de uma ecologia de
saberes. (SANTOS; MENESES,
2010, 55; 56.).

Em experiências que podem ser definidas como bem sucedidas de pesquisas qualitativas
articulando relações raciais e educação, pude encontrar suporte para pensar na
construção do meu próprio caminho, com licença da pretensão de chamar meu próprio
caminho, mas particularmente, a partir de uma abordagem e da convergência de vários
métodos.

(De Fine e Weis (1996, p.267-268) apud: FINE; WEIS; WESEEN; WONG, 2006, 127)
Os métodos não são estratégias
passivas. Eles produzem, revelam e
permitem a exibição de diferentes
tipos de identidades de maneiras
diversas. Para ser mais especifico, se
as entrevistas individuais produzem as
histórias
mais
desesperadoras,
demonstram a mínima noção de
possibilidade, apresentam identidades
de vitimização e exprimem posturas
de desespero, nos grupos focais que
reúnem as mesmas pessoas o
desespero começa a evaporar, aos
poucos perde-se a noção de
possibilidade, e as identidades
multiplicam-se à medida que os
informantes abandonam a imagem do
trabalhador para voltarem-se às
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imagens da mãe, do amigo, da
amante, da irmã, do curandeiro
espiritual, do filho, do bombeiro,
daquele que já foi empregado, daquele
que recebe os benefícios da
previdência. No contexto de uma
segurança, uma confiança, um
conforto relativo de uma criatividade
contra hegemônica oferecidos pelos
poucos espaços livres para os quais
fomos convidados, exibe-se uma
percepção do eu bem mais palpável e
menos criteriosa. Nessas comunidades
que pensam da mesma forma e que se
reúnem para trocar desesperos e
construir esperança, observamos e
escutamos uma cacofonia de vozes
que exprimem energia, possibilidade e
uma sensação de vitalidade que faltam
nos dados individuais.

Diante da percepção da possibilidade de articular vários métodos, como modo de
responder a necessidade do encontro das vozes da pesquisa, que se mostrou como um
caminho fundamental na busca das respostas da pesquisa, quando essas vozes começam
a se encontrar ou reencontrar na Mesa Redonda sobre Empoderamento de mulheres
negras, ainda que nesse primeiro momento o encontro tenha se dado muito mais como
experiências mobilizadora, foi preciso pensar na forma de aprofundar o encontro dessas
vozes, e como mobilizar para que isso efetivamente acontecesse, quando foi criado uma
fanpage e um blog.

2.3 - Concepção da Fanpage:

Como já vim tratando no parágrafo anterior a Fanpage foi pensada na perspectiva de
mobilizar pessoas para participarem de outros encontros voltados para a pesquisa, com
características mais próximas possíveis aos critérios definidos para o perfil estabelecido
para as participantes da pesquisa. Desse ponto de vista tudo precisaria ser pensado para
um público especifico, mulheres negras vinculadas aos pré-vestibulares para negras e
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negros na Bahia, e articulado aos propósitos da pesquisa, nesse sentido se dá a escolha
do nome Obirín Ije, nome Iorubano cujo a tradução direta é Mulher de Raça, mas que
para esse trabalho foi importante servir-se da ambiguidade do termo, podendo pensar
Obirín Ije como sendo Mulher de Raça no sentido de ser Mulher Negra, e Mulher de
Raça no sentido de ser Mulher de luta, Mulher que enfrenta adversidade, que caminha
da forma que for possível, com dignidade na direção dos seus propósitos.

Considerando que Fanpage ou página de fãs é uma página específica dentro do
Facebook, para promover o encontro de marcas, produtos, empresas, organizações com
o sem fins lucrativos com o seu público, ou para criar seu público, através do Facebook,
a opção pela fanpage e não pelo facebook é o fato de que a fanpage disponibiliza
ferramentas que não estão disponíveis no facebook, principalmente ferramentas de
estatísticas, mas também enquetes discussão de assuntos, e outros aplicativos.

2.3 - Objetivo da Fanpage:

A Fanpage foi utilizada prioritariamente para anunciar e mobilizar pessoas dos prévestibulares foquibianos para a pesquisa em desenvolvimento, com mulheres negras
egressas dos pré-vestibulares que compõe o Fórum dos Quilombos Educacionais –
FOQUIBA. A Fanpage na sua capa de abertura tinha a inscrição “I Encontro Obirín Ije,
e a subscrição, “Educação Afirmativa, Cultura Negra, Mulher Negra, Pesquisa”, e no
rodapé da capa outra inscrição “Curta nossa página e acompanhe as informações e
novidades sobre o evento”. Estando na Fanpage as pessoas encontravam um convite
para o I Encontro Obirín Ije, que as conduziam para o Blog onde estava um formulário
que deveria ser preenchido e enviado online no próprio link, o que se configurava na
inscrição e chegava no e-mail do Blog, com a chegada do e-mail a agente da pesquisa
confirmava o recebimento a cada uma das inscritas, o que efetivava a inscrição.
Além de ser utilizada para o fim especifico de divulgação da pesquisa, e mobilização
para os encontros ObirinIje, a Fanpage cumpriu seu papel mais usual de ferramenta
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comunicacional, divulgando mensagens, encontrando pessoas, socializando notícias
relacionada as comunidades negras, e um convite permanente a pensar se acreditavam
que a educação haveria produzido alterações nas suas vidas.

No sentido de ampliar a divulgação do encontro que se tratava de uma das etapas mais
significativa da pesquisa, a Fanpage foi indexada a página do facebook da agente da
pesquisa e publicada no Facebook institucional do Instituto Steve Biko.

Capa da Fanpage.

2.4 - Concepção do Blog:

O blog é um site como mesmo nome da fanpage, Obirín Ije, com a estrutura simples que
permite atualizações rápidas, onde é possível postar em cinco categorias: artigos,
bibliografias, links, Obirín Ije – galeria de imagens, além de oferecer permanentemente
notícias sobre cultura negra, educação afirmativa, mulher negra. Acima do local onde
são veiculadas as notícias tem um painel com imagens de mulher negras de diferentes
idades em diferentes circunstâncias circulando permanentemente, imagens que fazem
parte da configuração do blog, além de um outro painel de imagens que também
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circulam permanentemente, mas são periodicamente alteradas a critério do provedor das
imagens.

No blog é possível postar comentários, curtir a página, e tornar-se seguidora do blog, o
número de curtidas recebidas, assim como a quantidade de seguidoras e/ ou seguidores
definem o status do blog

O Blog foi pensado na perspectiva de ser um modo de interlocução entre as pessoas que
efetivamente participasse da pesquisa, esse ponto de vista assim como na Fanpage tudo
precisaria ser pensado para um público especifico, mulheres negras vinculadas aos prévestibulares para negras e negros na Bahia, sendo para além do que pretendia com a
fanpage que era divulgar, mobilizar, convidar, o blog precisa explicar, levar informação
da pesquisa, do tema da pesquisa, e outras temáticas relacionadas.

2.4.1 - Objetivo do Blog.

O blog foi criado na perspectiva de ser uma ferramenta da pesquisa, na expectativa de
ser um instrumento de comunicação permanente entre as mulheres da pesquisa, as
mulheres e a agente da pesquisa, onde as mulheres pudessem através dele enviar
mensagem, fazer comentários, falar de sentimentos, e foi o que aconteceu logo após aos
encontros algumas das mulheres que participaram do encontro encaminharam
mensagem, falando da alegria de ter participado do encontro, e os sentimentos que
emergiram.
“Foi maravilhoso estar todas vocês e ao contar e ouvir nossas histórias perceber que
temos várias vitórias importantes” mensagem encaminhada para o blog por uma das
mulheres participante do encontro.
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“Foi muito gratificante participar deste encontro, uma vez que, dentre outras coisas,
possibilitou a nós mulheres negras, contar um pouco nossas histórias, a partir da
questão educacional. Não tenho dúvida de que esta ação abriu leques para que outras
OBIRIN IJE possam também encorajar-se para seus feitos vitoriosos!!! Parabéns,
Maria Durvalina pela iniciativa!” mensagem encaminhada para o blog por uma das
mulheres participante do encontro.

O blog pode ser acessado a partir do endereço www.obirinijeblogspot.com.br, e
apresenta um conteúdo que vai além dos depoimentos da pesquisa, tem links dos
endereços dos pré-vestibulares, e de jornais eletrônicos que veicula notícias sobre a
cultura negra, e assuntos de interesse das populações negras, livros, artigos.
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Página do Blog
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Página do Blog
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Convite publicado na fanpage.

O convite disponibilizado nas Redes Sociais suscitou interesses de mulheres negras
oriundas de diferentes grupos, egressas dos pré-vestibulares do FOQUIBA, mulheres de
pré-vestibulares para negros e negras que não compunha o FOQUIBA, mulheres de prévestibulares com outros perfis, mulheres que não viveram a experiência dos prévestibulares como estudantes mas que atuam como professora, como coordenadora,
como voluntarias em outros trabalhos dentro dos pré-vestibulares, e outras de distintos
lugares que não se articulam com esse movimento.
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Algumas delas curiosas por saberem o que efetivamente significava a chamada, outras
por terem trânsito no movimento dos pré-vestibulares e compreender qual era a proposta
e por isso interessadas em participar. Diante da mobilização foi necessária uma triagem,
e o recorte inicial que definia como as sujeitos da pesquisa mulheres aprovadas no
vestibular, que tivessem concluído a graduação e atuassem em organizações que
desenvolvem ações político-pedagógica na perspectiva da inserção social de grupos
vulnerabilizado pelo racismo, pelo sexismo, e outras formas de discriminação e
preconceito, foi revisto não para responder a demanda que a Fanpage acabou por criar,
mas pelo percurso feito pela pesquisa que a conduziu a essa revisão, a demanda
espontânea surgidas de mulheres de outros grupos contribuiu para potencializar a
reflexão que já vinha sendo produzida pela dinâmica do processo bem como pelas
teorias já referendadas acima, ajudando assim a condução de um redesenho do recorte
da pesquisa.

A partir de onde foi feita uma seleção com representação de mulheres negras oriundas
dos pré-vestibulares para negros e negras que no momento da pesquisa viviam a
condição

de:

estudante,

estudante

egressa,

professora

dos

pré-vestibulares,

coordenadora dos pré-vestibulares, voluntarias prestando serviço regular de qualquer
naturezas nos pré-vestibulares, enfim mulheres negras que por motivação e percursos
diversos construíram vínculos com o movimento de pré-vestibulares para negros e
negras, e que a partir desse fato se consideravam inseridas socialmente, com mobilidade
dentro da sociedade, e se consideram engajadas politicamente na medida em que não só
participam mais também articulam ações políticas de interesse das comunidades negras,
participam e mobilizam eventos sócio político, e grupos sociais visto como ativismo
negro ou militância político-social.

O termo “seleção” é empregado
explicitamente
em
vez
de
“amostragem”.
Isto
porque
a
amostragem carrega, inevitavelmente,
conotações dos levantamentos e
pesquisa de onde, a partir de uma
amostra estatística sistemática da
população, os resultados podem ser
generalizados dentro de limites
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específicos de confiabilidade. Na
pesquisa qualitativa, a seleção dos
entrevistados não pode seguir os
procedimentos
de
pesquisa
quantitativa por um bom número de
razões.
(BAUER;
GASKELL,
2008:67).

2.5 - Universo da Pesquisa:

Com base então no novo redesenho descrito anteriormente, foram selecionadas entre as
inscrições que chegaram ao Blog Obirín Ije as mulheres que se fizeram presentes nos I e
II Encontro Obirín Ije, mesmo aquelas que não tinham o registro de uma inscrição
prévia, tendo em vista que a ideia da inscrição não era de burocratizar o processo, mas
no sentido de ter antecipadamente uma estimativa do número de participantes, para
articular o espaço físico que pudesse acolhe-las com o mínimo de comodidade e
conforto, tendo em vista inclusive que a ideia era pudéssemos permanecer junta por um
período longo de tempo, para permitir que os diálogos pudessem emergir com
espontaneidade, no tempo e no ritmo de cada uma, sem a pressão de estar correndo
contra ao a favor do tempo, e aí falando do tempo cronológico.

Havia a necessidade de uma definição mínima do número de participante por toda uma
logística, convidei algumas pessoas que junto comigo estão compondo um grupo de
pesquisa, para o apoio logístico, que ia desde do recebimento das pessoas na porta do
encontro, conduzi-las até a sala, onde o encontro se efetivaria, verificar as inscrições de
quem fez a inscrição antecipada, efetivar a inscrição de quem compareceu mesmo sem
que estivesse inscrita, cuidaram da distribuição do Kit do encontro – uma bolsa, um
bloco de anotações, uma caneta e um crachá, material para o registro do encontro
anotações, fotografia, apoio a empresa de filmagem contratada, por tudo isso a inscrição
precisei de criar uma estrutura para que ocorresse a inscrição antecipada, não podia
correr o risco de ter uma estrutura que acolhesse essas pessoas que estavam ali por que
foram mobilizadas por vários sentimento e pelo desejo de contribuir com a pesquisa, e
que sinalizaram de várias forma que tem preocupação com a dimensão sócio-política
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que envolve a inserção das mulheres negras na educação e na sociedade. O trabalho se
desenvolveu com mulheres estudantes dos pré-vestibulares, estudantes egressas dos prévestibulares, mulheres estudantes de graduação, graduadas e pós-graduadas,
coordenadoras, professoras, trabalhadoras voluntárias dos pré-vestibulares.

A aproximação dessa realidade construída no universo feminino traçado no contexto
dos pré-vestibulares para negros e negras se dá a partir do diálogo coletivo com trinta e
oito mulheres de oito de diferentes pré-vestibulares, dos quais três compõem o
FOQUIBA o Instituto Steve Biko, o Quilombo Orubu, e o Quilombo Ilha, sendo
quarenta e quatro porcento do Instituto SteBiko, vinte e cinco porcento do Quilombo do
Orubu, sete porcento do Quilombo Ilha e os outros quatro pré-vestibulares perfazem
uma soma percentual de vinte e quatro porcento, para Preafro, Incentivo
Osvaldo(Itabuna-Ba.) Philadelfia, Neruda sendo em média seis porcento cada um.

Esse redesenho foi uma construção com base no percurso da pesquisa até ali, que
conduziu para um caminho onde as narrativas construídas no coletivo apareceram como
uma necessidade, mas efetivamente pelo desejo das mulheres de participarem da
pesquisa, porque foi movida pelo desejo que cada uma delas ao encontrar a
comunicação, foram em busca do lugar e do modo de fazer a inscrição que foi a forma
definida para construir o encontro com elas, além do movimento pessoal e individual de
cada uma delas saírem das suas casas para dedicarem duas tardes de sábado, tempo
precioso tendo em vista o pouco tempo de que dispõem essas mulheres que acumulam
múltiplas funções e triplas jornadas, ao encontro com outras mulheres para falarem de
suas vidas, de suas intimidades, particularidades. Além do caso das que não
conseguiram fazer a inscrição e que ainda assim se descolocaram para a aventura de
participar ou não do encontro, podemos dizer que esses encontros foram marcados por
celebração e catarse.

2. 6 - Outros momentos de registro da pesquisa:
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Além dos Encontros “Obirín Ije”, outros encontros compuseram os momentos de
registro da pesquisa, encontros que ocorreram em datas que compõem o Calendário
Comemorativo dos pré-vestibulares, aulas inaugurais, aniversários do pré-vestibular,
essas celebrações dos pré-vestibulares são sempre marcadas por depoimentos, por
memorias, histórias de vida. Conhecedora desse fato desenvolvi observação participante
em aula inaugural do ano de 2012 do Quilombo Ilha, e do Instituto Steve Biko, também
observei de modo participativo do aniversário do Instituto, assim como do lançamento
do primeiro livro do Instituto Steve Biko e um documentário, livro e documentário com
o título Histórias de Cidadania e Consciência Negra, participando como autora de um
dos textos do livro, o texto “Conversando sobre a nossa história”, o material reune um
série de depoimentos de Bikudos e Bikudas como são chamadas e chamados os e as
participantes do Instituto Steve Biko, e seus e suas egressas, participação no
planejamento estratégico, aula de CCN – Cidadania e Consciência Negra o carro chefe
do currículo dos pré-vestibulares, organizados em diferentes formatos em cada
organização mas é consenso em todas elas que é o diferencial, desejado, identificado
como necessário que se concretiza no currículo.

Dada a complexidade do corpus da pesquisa, o próprio corpus foi apontando para um
novo instrumento, a complementariedade de um método, sem que isso significasse abrir
mão da perspectiva metodológica apontadas no início do estudo a partir da pergunta
principal do estudo, seus objetivos e hipóteses.

Tendo como base a importância da observação nas pesquisas educacionais e tendo a
perspectiva desse estudo a transformação que um processo pedagógico desempenha na
vida de algumas mulheres negras que viveram a experiência de terem no seu processo
formativo de preparação para o vestibular os pré-vestibulares para negros de negras,
observar participando de aula inaugural, e aniversários, de lançamentos de livros de
palestras, ações que compõem o currículo dessas organizações, foi como beba água no
seu nascedouro, e não teria entrevista, grupo focal, analise de imagem em movimento
ou parada, analise do discurso capaz de oferecer dados no mesmo alcance que o meu
olhar enquanto pesquisadora, tendo em vista inclusive a minha relação pessoal com os
pré-vestibulares.
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A observação direta permite também
que o observador chegue mais perto
da “perspectiva dos sujeitos”, um
importante

alvo

nas

abordagens

qualitativas. Na medida em que o
observador acompanha in loco as
experiências diárias dos sujeitos, pode
tentar apreender a sua visão de
mundo, isto é, o significado que eles
atribuem à realidade que os cerca e às
suas próprias ações. (LUDKE E
ANDRÉ, 1986, 26).

Algumas questões, no entanto me conduziu a eleger alguns pontos da ação curricular
para observar de modo participante, tendo em vista algumas críticas que são feitas a
observação participante e a possibilidade de um contato mais prolongado provocar
alterações no ambiente, e/ou no comportamento das pessoas, além de a crítica
considerar que este método se baseia muito na interpretação pessoal, considerando as
críticas busquei formas que considerei poder minimizar esses efeitos. Nesse sentido
escolhi observar os eventos que habitualmente tem um participação coletiva que vai
além da presença dos e das estudantes, professores e professoras, coordenadoras,
coordenadores, diretoras, diretores, o que deixariam minha presença diluída na presença
de tantos outros convidados e convidadas, os eventos observados são eventos pontuais,
considerando o número de ocorrências durante um ano letivo, o fato de ser participante
desse movimento de pré-vestibulares ser presença habitual em alguns desses eventos, e
talvez o mais significativo dado em relação a neutralizar, ou minimizar os efeitos da
presença da pesquisadora, como apontam as críticas é que os dados coletados não
passam por uma interpretação, buscou registrar as falas, depoimentos do modo como
são descritos pela narrantes, do modo como elas concebem, o que norteia um estudo
fenomenológico.
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3. Os Pré-vestibulares para Negros e Negras e o FOQUIBA- Fórum do
Quilombos Educacionais.

3.1 – A dimensão política e formativa dos Pré-vestibulares para negras(os)
Os pré-vestibulares para negros e negras do ponto de vistas das mulheres negras sujeitos
dessa pesquisa, é uma ação do Movimento Negro que marca um tempo no Movimento
com o surgimento, e demarca um processo de mudança histórico, revela discursos
racistas, altera comportamentos, impacta na legislação da educação formal, evidencia
índices que revelam a presença do racismo na educação brasileira, e provoca o debate
sobre o acesso da população negra a universidade.

A 31 de julho de 1992 é inaugurada a primeira sala de aula de pré-vestibular para negros
e negras no Brasil, na Bahia em Salvador (denominada à época de grupo de estudo),
uma estrutura onde funcionava e ainda hoje funciona o Diretório Central de Estudantes
da Universidade Federal da Bahia – DCE da UFBA adaptada para sala de aulas, espaço
que naquele momento estava sendo compartilhado com a organização do SENUN Seminário Nacional de Universitários Negros. Não só a compreensão de que o SENUN
e o Pré-vestibular tratavam-se de intervenções do Movimento Negro bem como o fato
de terem em comum algumas ideias, metas e objetivos, como também atores (as),
autores(as) e autorias comuns, e o entendimento de que o pré-vestibular era resultante
dos debates que o SENUN vinha produzindo sobre a “ A universidade que o povo negro
quer”, tornou exequível a utilização do espaço do DCE no turno noturno e
operacionaliza a ideia de um pré-vestibular para negros e negras .

Em tempos que as marcas da ditadura ainda são recentes, evidentes, tão presente,
influenciando tão fortemente, pensamentos, comportamentos, posicionamentos, e o
medo ainda impactava fortemente a vida das pessoas, se cogitava a ilegalidade de uma
ação educativa que se entendia como uma ação que privilegiava um público especifico.
Sendo este público a população negra, as evidencias dos discursos, denotavam que as
pessoas consideravam ilegal muito mais o fato da ação ser voltada para a população
negra, do que mesmo o fato de ser voltada para um público especifico, visto que até ali
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o que se via era o estado oferecendo educação com dinheiro público, voltada para um
público específico, sem que questionamento algum pudesse ser feito, apesar do
descontentamento de alguns grupos, cujo a voz havia sido calada pela escravidão, e
sucessivas ditaduras.

Uma ação despretensiosa ao mesmo tempo arrojada, que não pretendia afrontar
ninguém muito menos o estado, menos ainda ocupar o seu lugar, como muitas vezes foi
classificada a intervenção, como uma “insipiência arrogante acreditando que pode suprir
o papel do estado” que muitas vezes foi respondida por fundadores ”os cães ladrão e a
carruagem passa” mas obviamente que não foi essa nem outras frases de efeito, apesar
de coerente com a conjuntura, que efetivamente garantiram que a carruagem passasse
apesar dos incômodos cães ladrando, o fato da intervenção ser fruto de um pensamento
coletivo, que se concretizando a partir de ações coletivas, e sobretudo por buscar
responder demanda coletiva, o acesso da população negra a universidade, e o
protagonismo da juventude negra sedenta por ativismo político, faz repercutir no Brasil
como algo possível e viável capaz de muda a vida das pessoas, ganhando repercussão
nacional e até fora do país.

As ações coletivas comunitárias surgem da necessidade de dá resposta coletivas a
necessidades coletivas de grupos, sendo essa a principal característica dos prévestibulares o que o faz ganhar força, principalmente na medida em que eles foram
sendo constituídos em vários pontos do país, chegando inclusive e ter vários na mesma
cidade, mais cada um na medida em que desejoso de responder as demandas e as
características do grupo se constituíam de modo diferenciado, se organizando de modo
distinto, sem perder de vista que enquanto pré-vestibular, precisaria trabalhar para ter
índices crescentes de aprovação no vestibular, e enquanto organização de combate ao
racismo precisaria cada vez preparar melhor seu público para enfrentamento ao racismo,
aumentar a presença de negros e negras na universidade, com consciência racial, social
e política do papel de cada negro e cada negra ao adentra a universidade, e o sentido
dessa inserção no combate ao racismo.
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A iniciativa de desenvolver uma ação na perspectiva de possibilitar a inserção de negros
e negras no universo da academia, se constitui em uma ação eminentemente política,
cujo perspectiva é viabilizar mobilidade e ascensão social de negros e negras,
contrariando a lógica do modelo histórico de sociedade herdeira do colonialismo
escravista e consequentemente combater o racismo.

Os Pré-vestibulares para negros e negras na busca das suas pretensões trabalham em
várias dimensões da formação humana, além de construir caminhos estratégicos no
sentido de neutralizar as consequências do racismo, na perspectiva de aumentar as
possibilidades de aprovação no vestibular, mas sobretudo resistir, reagir e combater o
racismo, cada pré-vestibular constrói caminho bem particular apesar do propósito
comum de aprovar no vestibular, o que faz essas organizações, autônomas,
independentes, espaços de resistência, quilombos educacionais, combatendo o racismo e
desenvolvendo habilidades concretas que possibilitam inserção social a partir de
intervenções educativas.

As ações no sentido de aprovar no vestibular têm no seu bojo a perspectiva de romper
com estatísticas históricas, sobretudo as decorrentes da dificuldade do acesso,
permanência e avanço no sistema ensino, tendo como primeiro desafio alterar os
baixíssimos índices, praticamente a ausência de negros e negras nas universidades
brasileiras, que por sua vez impacta nas posições de menor prestígio social e econômico
ocupadas pelas populações negras, na medida em que o universo da academia
representa lugar de prestigio social e de perspectiva de ascensão e mobilidade social.

Um dos momentos importantes que a
discriminação se faz presente na vida
das

pessoas

é

o

momento

de

socialização via inserção escolar. São
os

estabelecimentos

juntamente

com

as

escolares,
famílias,

os

espaços privilegiados de reprodução
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(e, portanto, também de destruição) de
estereótipos, de segregação e de
visualização dos efeitos perversos que
esses

fenômenos

têm

sobre

os

indivíduos.
Os

indicadores

expressam,

com

educacionais
clareza,

as

desigualdades a que negros estão
submetidos e que, certamente, serão
levadas e reproduzidas de forma ainda
mais intensa no mercado de trabalho.
(Retrato das desigualdades de gênero
e raça/ Luana Pinheiro-IPEA; Vera
Soares-UNIFEM

Brasília:

Ipea:

UNIFEM, p.12)

De acordo com Manfredo Berger no seu livro Educação e Dependência “se a educação
não assegura o desenvolvimento, por outro lado não conheço sociedade que se
desenvolveu sem educação” isso para dizer que os pré-vestibulares para negros e
negras, nunca acreditou que a aprovação no vestibular em si, resolveria os problemas da
inserção das comunidades negras, mas por outro lado não tem dúvida de que sem
formação acadêmica, sem as redes de solidariedade que são construídas dentro dos prévestibulares, tanto as institucionais, como as pessoais, a ascensão e a mobilidade fica
ainda mais dificultada. Além do que estaria ali um importante argumento de que “a
dificuldade da população negra ocupar melhores postos no mercado de trabalho não se
deve ao racismo, a questão é que a população negra não tem formação para ocupar
melhores postos” discurso recorrente ainda hoje sempre que há denúncia de racismo nos
processos de seleção, contratação e promoção no mercado de trabalho.

O propósito comum de aprovar no vestibular, aumentar a presença de negros e negras
na universidade, como forma de combate ao racismo pela via da educação, não só
respeitando, bem como valorizando as peculiaridades dos diferentes grupos que
constituem os pré-vestibulares para negros e negras, mas sobretudo as peculiaridades
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em relação aos padrões estabelecido ao conjunto da sociedade colonizada, reafirma
esses espaços como importantes espaços de resistência, de preservação, de manutenção
de elaboração e reelaboração de valores e dinâmicas culturais de origem e descendência
africana, verdadeiros quilombos urbanos contemporâneos, autônomos, independentes,
com desafios estratégicos comuns, e em nome deles, essas organizações se articulam
politicamente e buscam proximidade, nesse movimento de aproximação os prévestibulares para negros e negras compõem o Fórum de pré-vestibulares, que
apropriadamente foi denominado de Fórum dos Quilombos Educacionais da Bahia–
FOQUIBA, tendo em vista que os pré-vestibulares são espaços onde a escravização
contemporânea que substitui o castigo físico e a subjugação, pela opressão e castigo
mental do sistema educacional é sistematicamente combatido.

O esforço de constituir um fórum foi assegurar um espaço de debate permanente,
encontros regulares, a partir de onde as intervenções poderiam ser aprofundadas, a
perspectiva de atuar em rede fortalecer sobretudo a práxis pedagógica como a marca dos
pré-vestibulares que passassem a compor o fórum, e particularmente como marca de
combate ao racismo através da educação, uma educação que investe na formação
integral na dimensão material e imaterial, simbólica e concreta, na perspectiva de
construir imunidade as consequências do racismo e também como possibilidade de
combater o racismo, articulando saberes e fazeres pedagógicos que evidenciam o
pioneirismo africano na civilização da humanidade, a contribuição dos e das negras na
África e na diáspora para o desenvolvimento econômico, social e político, intervenção
pedagógica que consolidam essas organizações como pré-vestibulares, mas também
como espaço onde se conhecem e se constroem diferentes representações dos negros e
negras, eficientes na afirmação da identidade negra, reafirmando esses espaços como
espaços de ativismo político social negro.

3.2 – O protagonismo do Instituto Steve Biko.
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Pesquisa realizada no pré-vestibular do Instituto Steve Biko ainda na década de noventa
já apontam dados que refletem a forma de ensinar e de aprender do Pré-vestibular do
Instituto Steve Biko como algo que mexe com dimensões simbólicas importante das
pessoas que participam do processo, tanto como estudante, como professora, professor,
como coordenadora, coordenador, como fundadora, fundador, como simpatizante da
causa, como colaboradora, colaborador.

Quando nas entrevistas da pesquisa algumas das mulheres negras entrevistadas diziam:
“Entrar na universidade sempre me pareceu uma coisa tão distante e a Biko me fez
acreditar nisso como algo possível”

“Os professores e as professoras me fazem acreditar em mim, porque eles acreditam e
todos os dias eles falam não foi fácil mas se eu conseguir vocês também conseguem”

“Só a presença das professoras e dos professores diferentes da maioria que a gente
está acostumado a ver em outras salas de aulas já muda tudo na cabeça da gente”

“Muitos professores e professoras ainda são estudantes, trabalham estudam e ainda
arrumam tempo para vir aqui dá aula para a gente, e dão boas aulas, todos os
professores daqui são bons”

“Interessante ouvir as histórias de algumas pessoas negras que vem aqui falar com a
gente e contam como fizeram para estudar e conseguir passar no vestibular”

Essas são partes das narrativas de estudantes do pré-vestibular do Instituto Steve Biko.
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Os depoimentos femininos tanto nessa pesquisa, como na dinâmica cotidiana do
Instituto Steve Biko, são marcados por muita simbologia, e conotam que existe um
impacto da intervenção pedagógica do pré-vestibular não só no despertar do desejo e da
crença na possibilidade concreta de entrar na universidade, como na vida dessas
mulheres, quando dizem:

“Independentemente de ser ou não aprovada no vestibular já me sinto uma outra
pessoa, outra mulher pelo fato de estar estudando na Biko”( pré-vestibulanda).

“Eu sinto que hoje eu falo com mais segurança mesmo antes de entrar na universidade
e isso faz as pessoas acreditarem em mim, as pessoas dizem assim tenho certeza que
você vai passar no vestibular” ”( pré-vestibulanda)

“Apesar de estar desempregada meu tempo não é todo para estudar para o vestibular,
antes de começar a estudar preciso ajudar minha mãe nas tarefas de casa”

“A força de lá de casa é minha avó e quando as vezes as pessoas falam coisas assim
pelo fato de eu colocar como prioridade passar no vestibular, as pessoas não
acreditam, e minha vó dá a maior força”

Outras falas de mulheres negras alunas de pré-vestibular para negros e negras do
Instituto Steve Biko.

O sentimento experimentado por essas mulheres e por outras que viveram essa
experiência pedagógica do pré-vestibular do Instituto Steve Biko mobiliza um volume
expressivo de jovens negras e desenvolve a expectativa do acesso à universidade como
um sonho possível, contudo do ponto de vista institucional a Biko criou uma demanda
muito maior do que foi possível atender, e o público para quem o olhar da Biko estava
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voltado naquele momento era o público que não por coincidência estavam concentrado
nas periferias da cidade, e tinham dificuldades concretas com deslocamento, tanto ponto
de vista financeiro, faltando dinheiro para pagar o coletivo todos os dias, além da má
qualidade do serviço de transporte público prestado a cidade sobretudo no atendimento
os bairros periféricos, horários limitados com alto custo, que faziam as aulas noturnas
incompatíveis com os moradores das periferias.

O que inicialmente se apresenta como impedimento, conduz a ampliação dos prévestibulares, tanto do ponto de vista de aumentar o número de salas de aulas da BIko,
que era o único nesse momento, como as comunidades se organizam para construir
alternativas para as jovens que não conseguiam estar na Biko pelas razões já citadas, e o
caminho encontrado foi a organização de outros pré-vestibulares que vão se instalando
na periferia da cidade. Importante destacar que nesse momento já existia a preocupação,
diante da compreensão de que existia uma relação pedagógica dinamizada no prévestibular do Instituto Steve Biko, a partir de um currículo que vinha se construindo e
que a primeira pesquisa sobre a Biko em 1995 já chamava atenção.

3.3 – FOQUIBA – Fórum dos Quilombos Educacionais: surgimento, propósitos e
perspectivas.

O Fórum dos Quilombos Educacionais é um espaço político e simbólico importante de
articulação de pré-vestibulares baianos que tem como foco de intervenção a população
negra que teve sua formação básica na Rede Pública de ensino.

A grande marca desses pré-vestibulares que compuseram o FOQUIBA é a batalha
travada diuturnamente no combate ao racismo, e os embates, impasses, entraves
políticos importantes no sentido de puderem cumprir seus propósitos de permitir que a
população negra exerça seu direito de acesso à educação e permanecia exitosa
construindo conhecimento capaz de lhes permitir avançar na sua escolarização, nesse
sentido precisam atuar em várias frentes de combate, a primeira delas a vigilância e o
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combate ao racismo na sua ação cotidiana, a outra é o combate a suas consequências
sem possibilidade de poder eleger entre elas essa ou aquela como prioridade, inclusive
pelo fato de que em algumas situações é difícil distinguir se estamos lidando com o
racismo ou se com suas consequências ou se com as duas coisas agindo paralelamente.

Quando falamos do racismo cotidiano podemos estar falando de coisas que parecem
comuns por tão recorrente, contudo avassaladora e interpretada como simples pela
recorrência que não já não provoca estranhamento, como estranho é encontramos no
universo da educação de jovens e adultos – EJA, a massa quase que absolutamente
composta por mulheres negras, ou quando encontramos jovens concluindo o ensino
médio e completamente desencorajados de enfrentar os processos seletivos para o
acesso ao ensino superior a não ser os casos daqueles ou daquelas que para além de
serem estudantes da rede pública de ensino contam com o suporte de projetos sociais e
culturais.

Essas estudantes quando chegam nos pré-vestibulares trazem consigo um despreparo
para o enfretamento desses processos seletivos que é real, apresentando dificuldades em
habilidades e competências que fundamentam produção textual, e/ou para equacionarem
questões matemáticas, e não é diferente em outras áreas do conhecimento, como
também um despreparo que é simbólico quando nas conversas em famílias ou nas suas
comunidades o acesso à universidade não é pauta, graduação é referência distante, as
profissões exercidas em famílias na sua grande maioria são as que não alcançaram
prestigio social, nem econômico financeiro, além de toda carga semântica sobre negro
no Brasil, do ponto de vista do discurso do dominador.

Elas chegam para um ano de curso pré-vestibular, que na realidade são nove a dez
meses de aula, de atividades intensas bem verdade mais em menos de um ano, e em
alguns casos chegam a permanecer por dois anos letivos, dezoito a vinte meses, algumas
dessas estudantes, mas não é essa a regra, o que é possível fazer nesse período em
termos material, concreto do ponto de vista da dimensão técnica que seja mais, eu não
diria nem em comparação a toda educação básica, mas comparativamente ao ensino
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médio? Os depoimentos apresentados no começo desse capitulo eu diria que respondem
essa pergunta. Eu diria que nesse caso o que ocorre é que o tempo de ensinar é menor
que a vontade de aprender e isso faz a diferença sobretudo na forma como o tempo será
utilizado tanto institucionalmente como pessoalmente pelo tanto da proposta que essas
pessoas acreditam poder realizar. Enquanto que durante a educação básica no geral o
que ocorre é

Como fruto dos processos de luta das organizações que trabalham na perspectiva de
combater o racismo a partir de ações educativas que contribuem com a inserção de
negros e negras na universidade, os pré-vestibulares se serviram do tempo e dos
desafios para desenvolverem maturidade política, certas de que nas suas trajetórias
desenvolveram diferentes experiências e estratégias no combate ao racismo, sem
perderem de vista que maior que as diferentes estratégias, experiências e especificidades
enquanto grupos, a singularidade que poderia uni-los era muito maior, essas
organizações decidem por constituírem um Fórum, o Fórum de Quilombos
Educacionais com o propósito de unir organizações que atuam no combate ao racismo
tendo como principal lócus a academia com inserção de mulheres e homens negros na
universidade.

3.3.1 – Surgimento, propósitos e perspectivas do FOQUIBA.

O Fórum dos Quilombos Educacionais da Bahia surge efetivamente em um processo
continuo, onde os pré-vestibulares dialogam buscando se fortalecer politicamente, nesse
processo surge a perspectiva de atuar em rede quando em 21 de outubro de 2001 é
efetivamente criado o Fórum.

Com a criação do fórum resultante do amadurecimento político das organizações e da
compreensão de que a principal batalha política travada por elas se dava no campo

94

educacional na perspectiva de superação das desigualdades raciais por meio de ações
educativas, estava ali estabelecido o desafio que já se faziam presentes nas ações
individualizadas das organizações que decidiram por compor o fórum, ultrapassar o
empirismo das ações educativas e caminhar na construção de pressupostos de uma
pedagogia antirracista e inclusiva.

A constituição do fórum segue na direção de assegurar um espaço político de debate e
de intervenções permanentes no sentido da ampliação e consolidação da ação das
organizações no combate ao racismo e suas consequências, dando aos pré-vestibulares
do fórum a visibilidade de um laboratórios de práxis pedagógica antirracista que são,
desenvolvendo um processo de sistematização de pressupostos para uma pedagogia
antirracista e inclusiva, contribuindo tanto no campo teórico como na vivencia cotidiana
do combate ao racismo e suas consequências nos vários espaços onde a educação se
realiza, mas particularmente atentos a possibilidade de revisão das práxis pedagógica na
educação formal, do Sistema oficial de Ensino.

Apesar do fórum se constituir tendo como perspectiva a atuação em rede,
compreendendo que dessa forma ampliaria a possibilidade de fortalecimento político,
contudo foi também compreendido coletivamente como parte desse fortalecimento seria
fundamental a autonomia administrativa de cada instituição, e a equidade participativa
da representação de cada uma das organizações componentes do fórum.

Na perspectiva de ampliar a inserção de negras e negros na universidade, cada uma
dessas instituições que desenvolvem pré-vestibulares tem linhas de ações diferentes
porém não chegam a ser divergentes e quando se propõem a atuarem em rede tem a
perspectiva de desenvolverem ações coletivas, contudo precisam manter suas
especificidades que é trabalho que desenvolvem junto suas comunidades originarias, no
propósito de melhorar as condições de vida a partir do processo de profissionalização
nas instituições de ensino superior.
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Apesar de todos os esforços empenhados na consolidação do FOQUIBA, as
dificuldades cotidianas das organizações sobretudo pelo fato de seus recursos humanos
ser baseado no trabalho voluntario, tem dificultado os encontros regulares, que
fomentam os debates políticos fundamentais, contudo a existência do Fórum mesmo
que de modo operativo não venha efetivamente sendo alcançada, a sua criação
contribuiu para fortalecer a identidade institucional dos pré-vestibulares, e das suas e
seus sujeitos em um processo de fluxo e refluxo, em que as instituições são identificadas
pelos suas e seus agentes ao tempo em que as suas agentes e seus agentes são
identificadas pelo pertencimento institucional.

3.3.2 – A presença e a participação das mulheres nesse processo.

Nos idos da década de 1990 quando surge o primeiro pré-vestibular para negras e
negros e que dá início ao movimento de pré-vestibulares para negras e negros com o
Instituto Steve Biko, sempre houve uma demanda maior das mulheres por vagas nos
pré-vestibulares. No entanto pesquisa realizada em 1995 sobre o pré-vestibular do
Instituto Steve Biko, reafirma esse dado de uma procura maior das mulheres pelas vagas
no pré-vestibular, um ingresso maior de mulheres para participarem do curso no entanto
os dados de aprovação nos vestibulares surpreende, sobretudo pelo fato de
quantitativamente mais mulheres aparecerem na aprovação mas quando esse dado é
transformado em percentagem, em termos percentuais a aprovação das mulheres é
menor que a aprovação dos homens.

No entanto as mudanças que elas declaram estar acontecendo nas suas vidas mesmo
antes de serem aprovadas no vestibular, apontam o impacto da ação educativa do prévestibular, quando elas dizem “aprendi na Biko a reagir contra discriminação”.

Hoje os percentuais de aprovação das mulheres caminham mais próximo da aprovação
dos homens, embora esse dado fique forjado pelo quantitativo muito maior de mulheres
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que participam desse processo nos pré-vestibulares foquibianos, além do impacto
revelado por essas mulheres todo tempo nos vários pré-vestibulares quando dizem:

“Atualmente sou referencial nas novas gerações familiar, minhas primas e sobrinhas se
miram muito na minha trajetória”.

“Acredito que a educação me possibilitou adentrar em diversos espaços, desde o prévestibular que iniciei o meu fortalecimento, da minha identidade, assim isso foi um
diferencial na Universidade Estadual de Santa Cruz onde participei de projetos de
ações afirmativas devido a essa identidade de ser egressa de cursinho popular, esse
envolvimento possibilitou uma outra forma de viver a universidade, onde fundei o
NENNCO – Núcleo de estudantes Negros/Negras e Cotistas da UESC para contribuir
com o fortalecimento de outros estudantes”.

Esses depoimentos demonstram que para além de vencerem as dificuldades de estar na
universidade, concluir o curso, essa mulher é graduada em filosofia atua na área, ela
indica que uma das mudanças fundamentais da sua vida que contribuiu para sua
trajetória exitosa na universidade foram as relações que construiu na universidade que
demonstram que aprendeu a reagir a subalternidade.

O fato das mulheres negras terem contra si além do racismo, o sexismo e ter na escola e
também na família, instituições fundamentais na formação dessas mulheres, a
ideologização do ser negra e do ser mulher em uma perspectiva hierarquizada,
subjugada em relação a brancos e brancas e também aos homens negros, dificultando a
construção de um pensamento positivo sobre si, principalmente quanto a identificação, a
identidade e a construção da auto imagem, experimentar, vivenciar este fazer
pedagógico das “escolas de pré-vestibular”, onde aprendem a exercer um outro olhar
sobre si, a se vê e se reconhecer como mulheres negras de descendência africana, e
aprender sobre a África e os africanos, no Brasil, na diáspora e na África, onde as falas
tem a possibilidade de faze-las repensar muitas, das até então, convicções, as ações as
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conduzem a experimentar lugares até então improváveis e elas sentem na convergência
de duas dimensões importantes, a racionalidade cientifica e a simbologia africana, nesse
processo novos conhecimentos de África e de africano são construídos, e a narrativas de
negras e negros que vivenciam a negritude de modo exitoso é como que um mundo
novo surgisse apresentando possibilidades concreta de viver de modo mais compatível
ao conjunto da sociedade, e isso as deixam muito animadas, e elas revelam nas suas
falas que já sentem a vida mudando, mas poderia se dá um maior destaque para isso.

A partir de 1988 quando a constituição busca trazer para o corpo do seu conjunto de
leis, leis que visam não permitir desigualdade, preconceitos, trata de questão pertinentes
a garantia de direitos entre homens e mulheres em alguns capítulos do artigo 5º é a
evidencia da presença expressiva não só da desigualdade bem como dos preconceitos
que vitima duplamente a já vítima da desigualdade, como também evidencia que a
condição de ser homem ou de ser mulher atingi diferentemente mulheres e homens
negros, tornando inevitável que o país assumisse para o mundo através da OIT –
Organização Internacional do Trabalho na década de 1990 a existência de racismo e
discriminação no Brasil.

Com o intuito de eliminar ou proibir
as discriminações fundadas em gênero
e raça, o Brasil assinou vários
compromissos
sentido,

internacionais

ratificou

a

neste

CEDAW

-

Convenção para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a
Mulher, o Protocolo Facultativo da
CEDAW e quase todas as convenções
da OIT. Também assinou uma das
mais

antiga

convenções

internacionais, a CERD – Convenção
Internacional para a Eliminação da
Desigualdade Racial. (Retrato das
desigualdades de gênero e raça/ Luana
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Pinheiro-IPEA;

Vera

Soares-

UNIFEM Brasília: Ipea: UNIFEM,
p.03)

Muito embora o estado brasileiro tenha se reconhecido racista, sexista e assinado
acordos e compromissos internacionais se comprometendo em eliminar, proibir,
combater discriminações, preconceitos, é o movimento social negro que historicamente
combateu o racismo e suas consequências, foi assim antes da assinatura desses tratados
e acordos e não foi diferente depois, o que muda é que a partir daí o movimento negro
tem o aporte legal para implementar algumas ações, como também para cobrar do
estado que assuma seu papel, diante dos compromissos assumidos, e sobretudo a
Constituição Federal.

Apesar das ações permanentes do movimento negro que vem alterando a realidade de
vida das populações negras, estudos recentes ainda apresentam índices de desigualdades
no mercado de trabalho, no acesso a saúde, habitação e saneamento básico, acesso a
bens duráveis, segundo dados de pesquisa realizada pelo IPEA (Retratos das
desigualdades) e revelam ainda que essas desigualdades atingem mais cruelmente a vida
das mulheres negras, além de estarem associados direta ou indiretamente a
escolarização.

São esses dados que os pré-vestibulares vem alterando e vem alterando desde a
fundação de cada um deles, mas que reconhecem o quão distantes ainda se encontro
diante das dificuldades que as populações negras continuam encontrando no seu
processo de mobilidade e ascensão dentro e fora da escola, e é diante da compreensão
dos seus limites que essas organizações se articulam na composição de fórum na
expectativa de ampliar a repercussão dos seus trabalhos, sinalizando e cobrando do
estado ações mais compatíveis a realidade e a necessidade da população negra, com a
segurança de que tem a experiência e resultados a apresentar como referência de uma
educação que efetivamente está mudando a vida das mulheres que passam por eles,

99

construindo e reafirmando sua memória ancestral, histórica, africana e africana
descendente possibilitando a existência de modo altivo, seguro, identitário.

Apesar do inegável êxito que os pré-vestibulares vêm demostrando, no fórum assim
como nos pré-vestibulares para negros e negras que constituem o FOQUIBA as
estruturam não estão organizadas de modo a dá uma maior visibilidade ao trabalho das
mulheres sejam como estudantes que na maioria das vezes precisam desempenhar um
esforço muito maior no processo de preparação para os processos seletivos de ingresso
na universidade, muitas vezes pelo menor tempo que dispõem para dedicar ao estudos, e
as vezes por terem mais e maiores barreiras concretas e simbólicas a serem rompidas,
como também as professoras, coordenadoras, diretoras, vem de demandas
inegavelmente maiores que as dos homens, nesse sentido é importante criar núcleo de
trabalhos direcionados para as mulheres, para o apoio ao trabalho concreto cotidiano,
mais também para o suporte emocional, construção de redes institucionais de
solidariedade com organizações que tem experiência com trabalhos específicos com
mulheres, ainda é frequente a solidão que atingem as mulheres negras na medida em
que fazem a opção por investirem em si.

3.3.3 – Composição do FOQUIBA.

A composição inicial do fórum agrega organizações que atuam com pré-vestibulares
que tem como perspectiva a inserção de negras e negros na universidade no estado da
Bahia, sendo elas Curso Dom Climério de Vitória da Conquista na Bahia, Curso de
Cruz das Almas na cidade de Cruz das Almas no recôncavo Baiano, o Curso Milton
Santos, no bairro do IAPI na cidade de Salvador, Pré-vestibular Alternativo
Coequilombo no bairro de Plataforma na cidade de Salvador, Curso Alternativo Santa
Terezinha, Curso Pré-vestibular Irmã Bakita no bairro Sussuarana na cidade de
Salvador, Instituto Steve Biko no Centro Histórico de Salvador no bairro de Pelourinho,
Quilombo Asantewaa no bairro da Federação na cidade de Salvador, Quilombo do
Orubu no bairro de Cajazeiras também cidade de Salvador.
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O fórum se consolida reunindo cerca de mil (1000) estudantes duzentos e cinquenta
professores e professoras, coordenadores e coordenadoras, e uma equipe administrativa,
dos vários pré-vestibulares todos voluntários e voluntarias, muitos deles e delas
egressos dos Pré-vestibulares, desses Quilombos Educacionais.

Atualmente o fórum congrega cinco instituições, dado ao fato das instituições diante de
seus limites institucionais encontrarem dificuldade de se constituírem efetivamente
enquanto membro do fórum, principalmente na participação regular nos encontros do
fórum, muito em função das dificuldades de assegurarem a participação de um ou uma
representante nos encontros do fórum na circunstância em que os pré-vestibulares
compõem seus recursos humanos com base no trabalho voluntario.

3.3.4 – Gestão do FOQUIBA

A gestão do fórum reflete a concepção de gestão implementada nos pré-vestibulares é
uma gestão colegiada, com representação de todos os pré-vestibulares que compõem
uma coordenação, onde as decisões são tomadas pelo voto da maioria simples.

Os coordenadores e coordenadoras que compõem o fórum são resultado da escolha
interna de cada instituição, onde o fórum não se manifesta, respeitando a autonomia dos
grupos tanto no que diz respeito a escolha dos seus representantes como a gestão da
instituição..

3.3.5 – Conquistas do FOQUIBA.
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A principal conquista do Fórum dos Quilombos Educacionais foi o fortalecimento das
identidades institucionais dos pré-vestibulares, do ponto de vista simbólico, e do ponto
de vista material, os pré-vestibulares passam a atuar de modo ainda mais próximo e
institucionalmente constituídos, ampliando a visibilidade, e de algum modo a
possibilidade de articulação política.

O fórum com suas articulações e atuação em rede de solidariedade, desenvolve ações
que consolidam a isenção da taxa de inscrição no concurso vestibular, articula uma
grande mobilização a favor das cotas para o ingresso do(a) estudante negro e negras em
universidade públicas, consegue o financiamento e promove encontros de formação de
professores, promove seminário para discutir o papel do fórum fortalecendo o fórum a
consequentemente as instituições que o constitui.

O fórum contribuiu ainda na visibilidade da pedagogia antirracista implementada nos
pré-vestibulares, aprofundando o debate que evidencia o combate ao racismo e suas
consequências, o fortalecimento das identidades individuais e coletivas, da autoestima
como a formação política como determinantes no processo de preparação do estudante
negro e negra para o concurso vestibular e outros processos seletivos para o ingresso na
universidade.
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4.0– O currículo como identidade dos e nos pré-vestibulares.

O concurso vestibular a que se submeteu a primeira turma de estudantes dos prévestibulares para negras e negros alcançou a animadora aprovação de sessenta por cento
, o que transformou o momento de apreensão, em euforia coletiva, não só pelas pessoas
envolvidas diretamente com o feito, pelo Movimento Negro, como também por uma
camada expressiva da população negra, pobre, oriunda de escola pública, sobretudo
aqueles e aquelas que já haviam concluído o ensino médio a muito tempo, que ao saber
da notícia sentiu nascer ou renascer a esperança.

Entre a apreensão e a euforia, nasce expectativa, trabalho, responsabilidade e uma
demanda crescente por vaga, uma procura excepcionalmente maior do que se podia
atender naquele momento, surgem então duas preocupações básicas iniciais, a primeira
foi “e agora o que faremos?” a segunda “para onde vamos?” Essas preocupações
conduzem a criação de processo de seleção, e a conquista do espaço onde mais pessoas
puderam ser atendidas.

A partir daí várias questões são levantadas para pensar, uma delas é metaforicamente
recorrente “o que faz Mariazinha e Joãozinho estudante de escola pública, que vem lá
da periferia cursar um semestre de pré-vestibular e ser aprovada(o) no vestibular?” e
outras se mostram como hipótese: essas pessoas poderia já vim se preparando para o
vestibular antes de entrar na Biko?; tiveram uma dedicação intensa ao entrar no curso?
fizeram educação básica em uma “boa” escola pública?; escolheram curso de menor
concorrência? Estas questões pensadas de fora para dentro.

De dentro para fora, mais hipóteses foram levantadas: a forma como os instrutores(as)
tratam os conteúdos? A forma como os instrutores tratam os estudantes? O que os
instrutores falam com os estudantes serve de motivação? Identificação dos e das
estudantes com os instrutores e instrutoras? Os elementos estéticos? A composição
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estética do ambiente? A oportunidade do convívio com negros e negras que os
estudantes viram como referência positiva? O acesso a pessoas negras com condição
socioeconômica diferente das que estavam acostumados a conviver? Conhecer histórias
exitosas de estudantes negros e negras? Conhecimento da história da contribuição das
populações negras as civilizações do mundo? Informações atualizadas do que estava
acontecendo em Salvador, na Bahia no Brasil e no mundo influenciado pela
participação das populações negras? Conhecer negros e negras que são notícia fora das
páginas policiais? Valorização de composições estéticas permitindo a construção de um
novo conceito de beleza e de beleza negra? O acesso à informação sobre as produções
acadêmicas das populações negras? Serem apresentados a heróis e heroínas negras? O
acesso, o contato com lideranças do Movimento Social Negro tendo aí a possibilidades
de conhecer um discurso positivo sobre ser negra e negro? O acesso a obras literárias,
acadêmicas, filmes, documentários que possibilitam conhecer as populações negras de
uma perspectiva não eurocêntrica? Hipótese essas levantadas obviamente a partir do que
constituiu o cotidiano do pré-vestibular.

Essas questões-hipóteses foram levantadas em diferentes momentos, sinalizaram o prévestibular para negros e negras como uma importante ação sócio-educativa que traz no
seu cunho grande potencial de transformação social fazendo de modo diferente a
preparação para o concurso vestibular, revelando-se importante locus de pesquisa na
área da educação, das ciências socais, administração e outras áreas do conhecimento.

A primeira pesquisa sobre o primeiro pré-vestibular para negras e negros, o prévestibular do Instituto Steve Biko, teve início um ano e meio depois do início do seu
funcionamento, influenciada sobretudo pelo êxito de mais de 50% dos estudantes em
dois vestibulares consecutivos, essa primeira pesquisa foi um estudo de caso estudo em
nível de mestrado.

O fato dessa primeira pesquisa ter sido um estudo de caso, apesar das duras críticas que
são feitas a este método chamado de “irmão mais fraco das ciências sociais” nessa
pesquisa especifica podemos dizer que deu contribuições que muito provavelmente
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outros métodos não daria, isso porque de acordo com Ludke e André no obra Pesquisa
em educação: abordagens qualitativas, pag. 17“quando queremos estudar algo singular,
que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso” assim como
Bodan e Biklen e outros autores e autoras também defendem essa perspectiva, e nesse
momento o pré-vestibular do Instituto Steve Biko era algo singular que apresentava um
valor em si mesmo, e o tempo reafirmou esse ponto de vista quando só no estado da
Bahia chegamos a ter mais de dez pré-vestibulares similares e que tinham no Prévestibular do Instituto Steve Biko como referência.

Outros estados também contaram com o surgimento e a proliferação dos pré-vestibular,
exitosa que foram, rapidamente demonstrando sua viabilidade, como no Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília, Minas Gerais, e outros estados do país, assim como a adequação
metodológica da pesquisa ajuda na percepção de que o modo de ensinar e de aprender
que vinha sendo exercido no pré-vestibular se mostrava diferente dos exercidos nas
escolas oficiais e formais, e diferente sobretudo dos pré-vestibulares comerciais, (essa
nomenclatura Pré-vestibular comercial surge na década de noventa, com o advento dos
pré-vestibulares sociais, que surgem como iniciativa dos movimentos sociais negro
reverberando inclusive em outros movimentos sociais, com a intenção de distinguir os
pré-vestibulares sociais que são inteiramente gratuito, ou cobram valores simbólicos,
dos pré-vestibulares que cobram um valor mensal de mercado estabelecido pelo índice
de aprovação do cursinho, e da imagem construída junto a mídia).

Os pré-vestibulares para negras e negros nos vários pontos do país onde se instalaram,
mesmo os que fizeram a opção por compor o Fórum dos Quilombos Educacionais da
Bahia, são organizações autônomas, independente, que se identificam pela concepção
de fazer do ato de preparar para o ingresso na universidade uma ação eminentemente
política, fazendo dos espaços onde essa ação acontece verdadeiros espaços de militância
no movimento negro, de militância acadêmica, de militância social, na medida em que
todos os esforções são empenhados para assegurar a existência e manutenção dessas
organizações, nesse sentido elas fortalece vínculos com outras organizações
ideologicamente afins, funcionado em espaços físicos cedidos e/ou compartilhados por
universidades, igrejas, concessões da sociedades civil, entes públicos, preservando suas
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marcas pelas ações pedagógica - político-social implementada, com apoio fundamental
de professoras , professores, coordenadoras, coordenadores, diretoras e diretores, que
doam voluntariamente seus trabalhos, e são quem assegura o modo de ensinar e de
aprender que ocorre dentro de cada pré-vestibular, e que caracteriza seus currículos.

Intervenções pedagógicas marcadas pelos debates produzidos nos encontros, seminário,
congressos, e conhecimentos resultantes das pesquisas que foram produzidas sobretudo
a partir da década de oitenta sobre o negro e a educação, na sua maioria produzidas por
militantes do movimento negro. O que cabe citar trabalhos importantes como o
Relatório sobre o III Encontro de Negros do Norte e Nordeste em São Luís do
Maranhão em 1983, O silêncio: um ritual pedagógico à favor da discriminação racial:
um estudo da discriminação racial como fator de seletividade na escola pública de
primeira à quarta série, em 1985, (pesquisa em nível de mestrado), o Seminário O
Negro e a Educação, produzido pela Fundação Carlos Chagas em 1986, Estereótipos e
preconceitos em relação ao negro no livro de comunicação e expressão de 1º grau em
1988 (pesquisa em nível de mestrado) que aponta para o silêncio dos educadores diante
da discriminação sofrida pelas crianças afrodescendentes na escola, Raça e Educação:
uma articulação incipiente em 1992, Raça e Realização Educacional no Brasil em 1992
(pesquisa em nível de mestrado). As crianças negras e a socialização que produz o
fracasso escolar, trabalho apresentado na ANPED. Associação Nacional de Pósgraduação e Pesquisa em Educação, 1994, o movimento encontra sustentação para
apresentar denúncias.

E são os estudos e pesquisas que o Movimento Negro vinha desenvolvendo que dá
sustentação as denúncias, ao tempo em que apontam novos caminhos, a partir de
experiências educativas-pedagógicas desenvolvidas em Terreiros de Candomblé,
entidades do movimento negro, escolas comunitárias, muito embora as grandes
experiências no campo educacional que tornaram-se referência ocorressem em outros
níveis de escolarização como alfabetização, educação de jovens e adultos, atividades
voltadas para educação básica, a exemplo da Escola Mãe Hilda, Escola Criativa
Olodum, Escola Mini Comunidade Obá Bii, mas que se mostravam como importantes
experiências, visto que elas traziam novos indicadores sobretudo para evasão e
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repetência (terminologia muito utilizada na década de oitenta e noventa) cujos dados
recaiam sobremaneira nas populações negras, e que portanto poderiam servir como
referência para essa ação intermediaria entre a educação básica e o ensino superior,
sobretudo porque os pré-vestibulares surgem de uma incontestável fosso entre esses
dois níveis de ensino.

O que se via naquele momento eram as crianças, adolescentes, jovens e adultos que
participavam desses denominados a épocas de projetos pedagógicos, desejosos de
participar, se destacando como pessoas criativas, que aprendiam como facilidade,
participativas, muito diferente dos resultados que apresentavam nas avaliações
produzidas nas escolas oficiais e formais.

Esses novos indicadores produzido pela população negra que no Sistema Oficial de
Ensino apresentam resultados sempre tão desalentadores, desperta o interesse de
pesquisadores, pesquisadoras, educadoras, educadores, dos movimentos sociais,
particularmente do movimento social negro, aprofundando e ampliando os tempos e
espaços onde se produz, e socializa debates, em seminários, congressos, encontros, em
ambientes acadêmicos e de militância, movimento que ajuda a compreender que tinha
ali diferentes caminhos pedagógicos sendo trilhado, pelo menos diferentes do instituído
no sistema oficial de ensino.

Os diferentes caminhos trilhados pedagogicamente pelos pré-vestibulares poderia ser se
não a perspectiva de diferente tendência de currículo, mas certamente a possibilidade de
aprofundar o debate sobre a educação que as populações negras estão tendo acesso
principalmente no serviço público, em vários aspectos mas sobretudo em se tratando de
concluir a educação básica em condição de prosseguir na escolarização se assim desejar,
sendo inclusive parte da formação desenvolver esse desejo. E nesse aspecto algo a ser
construído ao longo do tempo e do processo, indicando a viabilidade de intervenções
desse porte desde o tempo mais tênue na educação e na escolarização, indicativo da
importância da ação ser exercida em outros níveis de escolarização, desde que
obviamente submetido a adequação metodológica.
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Na verdade o que estaria acontecendo naquele momento não seria necessariamente os
pré-vestibulares para negras e negros, inventando um currículo, ou algo que o valha,
estranho ao que alguns teóricos já não tivessem em algum momento postulado, mas se
valendo de algumas teorias, atuando no sentido de romper a hegemonia branca e
masculina fortemente presente no Sistema Educacional Brasileiro, fortemente presente
na educação oficial Baiana.

Da perspectiva pós-estruturalista,
podemos dizer que o currículo é
também uma questão de poder e
que as teorias do currículo, na
medida em que buscam dizer o que
o currículo deve ser, não podem
deixar de estar envolvidas em
questões de poder. Selecionar é
uma operação de poder. Privilegiar
um tipo de conhecimento é uma
operação de poder. Destacar, entre
as múltiplas possibilidades uma
identidade ou subjetividade como
sendo a ideal é uma operação de
poder. As teorias do currículo não
estão, neste sentido, situadas num
campo

“puramente”

epistemológico,

de

competição

entre “puras” teorias. As teorias do
currículo

estão

ativamente

envolvidas na atividade de garantir
o consenso, de obter hegemonia.
As teorias do currículo estão no
centro

de

um

território

contestado.”( SILVA, 2002; 16)
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Os pré-vestibulares iniciam seu funcionamento no propósito de aprovar homens e
mulheres negras oriundas de escolas públicas, no vestibular das universidades públicas,
algum tempo depois com ampliação do número de Faculdades privadas, amplia-se não a
oportunidade mas as possibilidades, inclusive pelas mudanças nas formas de
financiamento, vale então o esforço, o empenho de perseguir o sonho pelo ingresso no
ensino superior, no curso desejado seja na universidade pública, ou na universidade
privada, contudo a prioridade continua sendo pela universidade pública. Tendo em vista
que de um jeito ou de outro, a consciência construída, na leitura de mundo, da leitura da
realidade, no debate e na reflexão era que existiam muito mais barreiras a serem
vencidas do que os programas definidos pelas universidades para o concurso Vestibular.

O planejamento pedagógico, dos pré-vestibulares pauta nesse momento o debate da
educação para a população negra, mas também vai sendo constituído a partir dessas
reflexões, toma como referência do ponto de vista dos conteúdos técnico científico o
programa do concurso vestibular da Universidade Federal da Bahia, mas tem como eixo
o resgate da cultura africana e afro-brasileira de matriz africana, como possibilidade
concreta de construção de identificação, e de identidade, capaz de combater ao racismo,
e de reagir a suas consequências, em especial os produzido no sistema educacional que
destrói a possibilidade das e dos estudantes negras e negros reconhecerem em si
possibilidades concretas de avançar na escolarização.

Por enquanto tenho visto de modo bastante
geral o que julgo pertencer muito mais à
realidade que se acha por trás das escolas
enquanto

instituições,

as

formas

de

conhecimento que seletivamente preservamos,
reinterpretamos e distribuímos, algumas das
categorias que utilizamos para refletir sobre isso
e o papel do educador como participante
“neutro” nos resultados em grande escala da
escolarização.

Ainda

restam,

no

entanto

algumas poucas observações finais a serem
feitas quanto a este último aspecto do plano de
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análise e abordagem que estou apresentando
aqui – o próprio educador como ser político.
Esta é uma questão muito pessoal, que é de
longe a mais difícil. Estou bastante cônscio da
dificuldade, em verdade da tortura, que se deve
enfrentar ao responder ou até ao formular a
questão de “Onde eu me situo?”. Esse tipo de
questão já pressupõe ao menos uma percepção
inicial das respostas às minhas outras perguntas
quanto a relação entre capital cultural e controle
econômico e social. Exige uma análise de quais
são os grupos e classes sociais e econômicos
que parecem ser favorecidos pela forma como
são organizadas e controladas as instituições em
nossa sociedade, e de quais grupos que não são”
(Apple, 1982, p.22).

Pode parecer inadequado citar um texto de 1982, mas devo dizer que foi intencional por
duas razões basilares, uma delas o fato de se tratar de um clássico, e a outra principal na
minha escolha, a adequação do texto ao pensamento que se concretiza nos prévestibulares, a dimensão política que permeia o trabalho o tempo todo, em todas as suas
ações, que são resultantes de decisões políticas as quais estudantes, professoras,
professores, coordenação, direção se posicionam, são espaços onde não tem lugar para
neutralidade, são espaço onde “gosto se discute”, onde “política e religião se discute” na
contramão das frases de efeito que habitualmente são usadas “ gosto não se discute”,
assim como “política e religião não se discute” e nos pré-vestibulares a entendimento é
que gosto, politica, religião se discute sim porque são construções sociais, e importante
instrumentos de dominação e de empoderamento.

Os pré-vestibulares têm uma dinâmica cotidiana influenciada por elementos internos e
externos a eles, assim como em todo e qualquer espaço pedagógico, educativo, o que no
entanto se busca e exercer minimamente, que seja, o controle sobre a dinâmica do
cotidiano de modo a estar cada vez menos vulnerável aos fatores externo. Na medida
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em que se assegura dentro do tempo e espaço pedagógico a presença do fator externo e
lhe é dado o trato pedagógico seus efeitos não são minimizados, muito pelo contrário,
são amenizados.

Os elementos externos mais recorrentemente apresentados quando desnudados
pedagogicamente eles são reconhecidos como elementos presentes na vida de mais
pessoas do que o que é possível perceber em análise mais aligeiradas, a percepção de
dores e sentimentos comuns e soluções coletivas desperta sensações que favorecem a
construção de identificação como espaço, por lado um sentimento de aceitação de si,
quando reconhece que ao identificar que algumas situações que as toma de surpresa, ou
que lhes são recorrente são mais comuns do que se pode imaginar, a grupos sociais e
não exclusive dessa ou daquela pessoa, por incompetência ou inabilidade,

Os pré-vestibulares ao desenvolveram essas ações inicialmente como mecanismo de
defesa e de preservação dos seus pares, reconhece que para além da defesa e
preservação, existe uma dimensão pedagógica, o ensinar e o aprender nessa ação, e que
não vai a afeito se não for exercida rotineiramente, isso ao tratar de emoções e
sentimentos como também de demandas técnicas-cientificas, e que isso posto regular e
rotineiramente incorporado a habitus , constroe um novo modo de ensinar e de aprender,
e que isso então é currículo.

4.1 – Que currículo é esse?

Um dos principais aspectos levados em foco no modo de ensinar e aprender dos prévestibulares para negras e negros é estabelecer uma relação intensa entre a educação e o
mundo real, e desse ponto de vista existem dois fatos particularmente importantes que
são tratados nesse processo: a aprovação no vestibular e o racismo cotidiano e suas
consequências, articulando ações pedagógicas e ações educativas.
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Esse entendimento se dá na medida em que as ações dos pré-vestibulares no que se
refere a interação ensino-aprendizagem são desenvolvidas com o suporte teórico de
diferentes ciências no trato aos assuntos que emergem na sala de aula, que emergem das
ruas, das famílias, em especial das famílias negras, da sociedade de modo geral, e da
participação da populações negras nela, de modo reflexivo, utilizando diferentes
métodos, sistematicamente aplicados, ao tempo em que também é assegurado espaços
para interação ensino-aprendizagem de modo espontânea não metódico, a partir das
referências, do exemplo dos mais velhos, que são refletidas como produção teórica, em
um grande ciclo onde se teoriza práticas sociais, e se pratica teorias sociais.

Nas discussões cotidianas, quando
pensamos em currículo pensamos
apenas

em

conhecimento,

esquecendo-nos
conhecimento
currículo

de
que

está

que
constitui

o
o

inextricalmente,

centralmente,

vitalmente,

envolvido naquilo que somos,
naquilo que nos tornamos: na
nossa

identidade,

na

nossa

subjetividade. Talvez possamos
dizer que, além de uma questão de
conhecimento,
também

uma

o

currículo
questão

é
de

identidade. SILVA, 2002:16)

Diferente do que é usual pensar e fazer com o currículo, os pré-vestibulares tratam o
currículo como consequência de seus objetivos e seus objetos, os pré-vestibulares
quando começam com o Instituto Steve Biko a pensar a sua existência, não tinha um
projeto transposto em um papel, existia uma ideia, muito desejo, e um proposito,
determinação, além uma história muito longa de insucessos escolares relacionados a
população negra. E que portanto para o êxito do pré-vestibular que trazia e traz como
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meta o enfrentamento a uma situação emblemática, um ícone do que do modelo de
escolarização brasileira, seria e é preciso enfretamento com instrumentos e ações
diferente para efetivamente obter resultados diferentes. Nesse sentido era e é
fundamental uma articulação entre a instituição e o instituído sem se render ao
hegemônico.

Na época não havia lucidez do que o que estava ali sendo exercido era efetivamente
algo que poderia ser denominado currículo mais adiante, mais a consciência de que
estava ali sendo definidas ações, estratégias, conteúdos, além fundamentalmente de
pensar quais seriam as pessoas que poderiam efetivamente operacionalizar tal proposta
junto a um público especifico, egressas e egressas da rede pública de ensino. Estudantes
que na sua maioria pelos insucessos anunciados e acumulados não enxergavam
possibilidades concretas no processo de escolarização. Não na perspectiva da defesa de
um método, mas da meta de aprovar no vestibular, sem ser conteudista, mas sem medo
de tratar o conteúdo.

Até pela forma como as ações pedagógica e educativas dos pré-vestibulares foram se
constituindo e o fato de até o momento não ter ocorrido uma pesquisa onde o currículo
dos pré-vestibulares, o que podemos afirmar é que não existe uma defesa deles dessas
ou daquela teoria curricular, e que o que se buscou foi encontrar o caminho capaz de
combater o racismo e suas consequências e priorizando suas piores consequências se é
que possível fazer uma classificação dessa ordem, mas pela evidencia que os estudos e
pesquisas sobre as consequências do racismo no desempenho escolar de crianças negras,
e que portanto são alvo do combate são, resgatar o interesse por si, e por seus
assemelhados, identificar na cultura negra, africano-brasileira, e afro-brasileira de
matriz africana, sua importância seu valor, cultural, simbólico e contribuições sociais,
políticas e econômicas, favorecendo o processo de identificação e de pertencimento.
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5 – Obírin Ije – Mulheres de Raça: entre a Academia e a Educação
Afirmativa.

Obírin Ije é o nome que utilizado para constituir a marca que foi utilizada para
mobilizar mulheres negras oriunda do movimento de pré-vestibulares para negras e
negros que constitui o FOQUIBA – Fórum dos Quilombos Educacionais da Bahia, é um
nome Iorubano que se traduz como Mulher de Raça, e por conta da dualidade que o
nome exprime que se coloca de modo muito próximo da identidade e as características
dessas mulheres que no início da pesquisa tinha como pressuposto, e que se confirmou
no decorrer da pesquisa.

A expressão Mulher de Raça é usualmente empregada para falar de mulher negra, e/ou
para falar de mulheres que enfrenta com garra e determinação as demandas que a vida
lhes impõe, mulher que tem sua vida marcada por histórias de superação, e
recorrentemente suas lutas e glórias são partilhadas com a família, e muitas vezes com a
comunidade da qual é parte.

Essa marca foi utilizada para compor a fanpage de mobilização, o blog que foi utilizado
como ferramenta para a pesquisa, como para compor o convite para os encontros,
material de divulgação, e o material que compôs o kit do encontro, que na verdade a
ideia não era que fosse um kit, mas umas coisinhas que pudesse agradar aquelas
mulheres que se dispuseram a estar doando seu tempo, contribuindo com a pesquisa,
para demonstrar com elas são importantes, que elas se identificassem, e ao mesmo
tempo fosse útil ao momento, uma bolsa com a marca, um bloco de anotações, um
crachá de identificação, todas as peças com a marca Obirin Ije, e uma caneta, em um
dos encontros o que aconteceu no mês de outubro, as bolsas foram distribuídas com um
lacinho rosa em adesão à campanha do Outubro Rosa, a campanha de prevenção e
combate ao câncer de mama em mulheres.
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5.1 - Encontros de Mulheres Negras – Encontros Obirín Ije.

Os encontros denominados “Encontro Obírin Ije, para os dois encontros coletivos que
foram realizados com as mulheres sujeitos dessa pesquisa, isso depois de uma sequência
de entrevistas com a coordenação do Fórum dos Quilombos Educacionais – FOQUIBA,
com a coordenação e a diretoria do Instituto Steve Biko, e estudantes egressas.

Os encontros produziram momentos dos mais significativos da pesquisa, foi essa fase
em que as várias mulheres que contribuíram, ou se interessaram pelo o estudo estiveram
juntas, esses encontros coletivos foram realizados em duas tardes de sábado, no
CEPAIA- Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos, no Pelourinho, Centro
Histórico de Salvador, com duração de quatro a quatro horas e meia, cada encontro.

Os encontros evidenciaram o enorme desejo dessas mulheres negras de estarem entre
pares discutindo, refletindo, aprofundando o sentido das suas existências, sobre suas
trajetórias de vida, que elas identificam e declaram como trajetórias de êxito pela
superação, que nas suas famílias e nas suas comunidades as tornaram referencias por,
romperem um ciclo de sonho e desejos que ficaram pelo meio do caminho, sobretudo no
que diz respeito à escolarização.

O desejo de estar nesse encontro se evidencia pelo investimento que cada uma delas
fizeram, para estar nos encontros, receber a notícia do encontro pela facebook, entar na
fanpage para conhecer o teor do convite, entrar no blog, fazer a inscrição e confirmar
enviando-a, além do que os encontros se deram em sábados, que foi pensado tendo em
vista que durante a semana certamente seriam maiores os impedimentos, pelo trabalho,
pela universidade, mas no entanto sábado significou abrir mão do laser e/ou do
descanso, o que não foi impedimento, e como se não bastasse essas evidencias elas
fizeram questão de nas suas narrativas introduzirem suas falas dizendo da alegria de
poder está ali com aquelas mulheres que elas reconheciam como parceiras,
companheiras de lutas, de jornada e igualmente exitosas.
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“Não sei se vocês imaginam o quanto eu me sinto importante estando aqui entre tantas
mulheres vitoriosas, para poder contar a minha história que também é uma história
vitoriosa, mas que não tenho oportunidade de contar, acho que as pessoas não se
interessam em ouvir, e de repente eu sou convida para falar da minha história como
isso é importante para mim”

O que elas sabiam do encontro era que era parte da pesquisa se tratava de uma pesquisa
sobre mulheres negras, mulheres egressas do movimento de Pré-vestibulares vinculados
ao Fórum dos Quilombos Educacionais – FOQUIBA, inquietadas pelo questionamento
“você acredita que a educação alterou a sua vida?” que circulou no convite para o
encontro postado nas Redes Sociais, pois a proposta era que várias mulheres negras
originarias dos pré-vestibulares para negras e negros pudessem juntas pensar e tentar
encontrar alguma ou algumas respostas, para o que a pesquisa trazia como pressuposto,
que os pré-vestibulares- Quilombos Educacionais vinham alterando a trajetória de vida
de mulheres negras que construíram relação de pertencimento com esses Quilombos.

Os dois encontros Obírin Ije foram marcados por muita alegria, mas foi inevitável que
as cicatrizes das caminhadas da vida não aparecessem, isso fez dos encontros momentos
de grandes emoções externadas por grandes sorrisos mas também de lágrimas, uma
mistura de celebração e catarse coletiva, na medida em que as histórias que ali
emergiram foram histórias que eram narradas de modo positivo, de uma caminhada
exitosa, mas ao narrarem essas histórias de êxito, são êxitos pela superação das
dificuldades.

Inevitavelmente mesmo com resultados exitosos a serem contemplados, o que também
marca essas caminhadas são momentos de extrema dificuldade, pela pobreza, pelo
racismo, pelo sexismo que impediu ou dificultou em vários momentos o acesso ao
atendimento de necessidades básicas, a exercício de direitos elementares, ao retomarem
essas memorias a maioria delas foi tomada pela emoção, marcada por lágrima, situações
de racismo pessoal, e/ou familiar, que algumas vezes nos momentos em que
aconteceram elas declaram que sentiram-se humilhada mas que não tinha consciência na
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época que era uma situação de racismo, e os pré-vestibulares tem um significado pelo
fato de hoje não só identificarem essas e outras situações novas como situações de
racismo, como aprenderam a reagir, a se defender, e a denunciar sem se deixar abater.

Crachá do Encontro Obírin Ije
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Bloco de anotações do Encontro Obírin Ije

Bolsa do Encontro Obírin Ije

118

Na chegada para o encontro cada participante recebeu o kit Obírin Ije –bolsa, bloco de
anotações, caneta, e crachá, peças personalizadas, com o nome do encontro “Obirin
Ije”e a marca que é a imagem de Nefertiti, uma rainha do antigo Egito símbolo de força,
determinação, coragem e beleza, de uma simbologia histórica a milhares de anos, difícil
encontrar outra imagem com essa mesma ou maior força simbólica, tendo em vista que
a ideia construída nessa pesquisa é que estaria falando de Candaces contemporâneas
nesse sentido estaríamos falando de Nefertitis.

A agente da pesquisa fazendo a abertura do 1º Encontro Obírin Ije
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Os encontros começam com exposição de motivos, assinatura de lista de presença,
acompanhado de música, descontração e a poesia do grupo de mulheres poetisas
“Infortúnio Poético”. Na sequência as mulheres se organizaram em grupos,
aleatoriamente, e a única intervenção quanto à formação dos grupos foi a sugestão de
que se organizasse de modo equânime em termos quantitativos, aos grupos foi dada a
orientação se é que se dizer assim, talvez seja mais adequado dizer que foi dada a
sugestão para que retomassem em pensamento os percursos de vida de cada uma delas
até aquele momento, até chegarem ali, que se permitissem serem alimentadas,
acalentadas, acarinhadas pelos poemas que tinham acabado ouvir.

Fizemos circular um questionário, que foi explicado com que proposito, que a meta não
seria responder um questionário para ser entregue, na verdade as perguntas do
questionário tinham o propósito de motivar o começo da conversar, de algum modo
conduzir ao debate, fazê-las soltarem seus pensamentos, suas memorias, e funcionou, as
proposta era que a conversa nos grupos pudesse fazer emergir a consciência, mas
também o emoção, as lembranças.
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Um dos grupos de mulheres participantes da pesquisa no 1º Encontro Obírin Ije.

As conversas nos grupos fluíram e transformaram-se em conversa entre os grupos em
depoimento uma espécie de celebração coletiva daquelas histórias que estava ali sendo
narradas por cada mulher que desejou está ali participando daquele momento, para
finalizar foi feito o convite para quem fosse até a frente para contar em síntese o que da
sua trajetória trazia como marca na sua memória, e foram muitos os depoimentos,
marcados pelo contentamento das conquistas e pela emoção de quem a consciência da
vida é registros fortes de suas memorias.

Estes encontros se encerram com comida, bebida, flores, abraços, alegria, e o desejo de
que pudéssemos a partir dali compor um grupo de mulheres para podermos continuar
compartilhando nossos feitos, nossas buscas, nossas conquista, celebrando nossas
vitórias, reafirmando nossas identidades de mulheres negras, e descobrindo caminhos
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para acolhermos outras mulheres e em muitos momentos nos mesma para o
encorajamento das batalhas diárias e descobrindo formas e possibilidades de
transformar nossos esforços diários individuais e coletivos em ascensão, mobilidade, e
poder.

Após analisar todo material produzidos que se constitui em nove horas e meia de
gravação de vídeo dos encontros “Obirín Ije”, trinta e oito fichas de identificação, trinta
e oito questionários, dez horas de entrevistas, documento de autorização do uso da
imagem e da voz, fotos, depoimentos que foram postado no blog, estava ali posta a
evidencia de um desejo coletivo de outro ou outros encontros, e mais um encontro foi
organizado, e aconteceu seis meses depois, em ternos de logística foi a mesma do
primeiro encontro, a forma de mobilizar, de receber, de registrar o encontro, o que foi
bem diferente é o que pensávamos em ser a continuação do 1º encontro, acaba por se
constituir no 2º encontro, tendo em vista que a maioria das mulheres desse 2º encontro
não terem participado do 1º encontro, ele acaba se conduzindo para diferentes caminhos
do que se imaginava fosse acontecer no momento do planejamento.

“Desde que entrei no pré-vestibular tive uma visão mais ampliada sobre a área que
pretendo atuar, a busca por mais conhecimento sobre a área que pretendo atuar,
sociologia, e também a questão financeira, mas acredito que esta pode ser
consequência ou não pois o curso que frequento não tem muita aceitação no mercado.
Quando entrei para este curso o que realmente queria era ter conhecimento
independente da questão financeira” (egressa dos pré-vestibulares- acabou de entrar
na graduação).

“Hoje sinto-me segura diante das pessoas” (egressa dos pré-vestibulares - graduada).
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Uma das participantes da pesquisa fazendo a narrativa da sua relação com o prévestibular.

“O Quilombo do Orubu superou minhas expectativas, foi além do didático. A partir do
quilombo conheci pessoas que tem a mesma postura e comportamento que eu, o
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respeito e o carinho entre as pessoas, posso dizer que Orubu foi a revolução em minha
vida” (egressa dos pré-vestibulares- graduada).

“Em pouco tempo que ingressei no mercado de trabalho senti na pele o preconceito por
ser da periferia e ser mulher. Em um dado emprego que tive, descobri que ganhava R$
300,00, a menos que dois colegas homens, sendo que todos exerciam a mesma função.
Questionei isso mas nada mudou. Optei por sair da empresa. Decepções acontecem,
mas não desisto” (egressa dos pré-vestibulares- graduada).

“Depois do pré-vestibular eu comecei a pensar melhor, a acreditar em mim, achar que
também sou capaz, minha vida mudou quando acreditei, me deu a consciência do
trabalho voluntario, a relação com a família mudou quando fui aprovada, acredito que
a educação pode mudar a vida das pessoas, porque é um caminho para se buscar
informação e conhecimento e também dá subsidio para defender seus objetivos”
(egressa dos pré-vestibulares- graduada).
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Uma das participantes do I Encontro Obírin Ije preenchendo op questionário da
´pesquisa.

5.2 – Educação Afirmativa: que muda, que transforma a vida de mulheres negras:
trajetórias, simbologias, conhecimentos e vida material.

O uso da expressão Educação Afirmativa tem sua origem no debate das Ações
Afirmativas, que por sua vez tem como principal referência no Brasil os Estados
Unidos, embora não tenha sido a única experiência nessa área, o que certamente pode
ter contribuído para as várias concepções que estiveram presentes no debate aqui no
Brasil. Contudo é na década de sessenta, expressa principalmente na luta por direitos
civis na perspectiva de assegurar igualdade de oportunidade a todos, que nos Estados
Unidos tem origem a Ação Afirmativa, porém a Educação Afirmativa é uma

125

nomenclatura brasileira invariavelmente vinculada ao debate e a experiência brasileira
de Ação Afirmativa, mas as ações educativas que reverberam, que originam categorias,
que possibilitam a construção de conceitos, a partir de onde se alimentou e orientou o
debate que demanda por políticas de Ação Afirmativa, são em sua maioria, praticas
educativas que nos deportam a nossa ancestralidade africana.

O entendimento da Ação Afirmativa como sendo “uma série de medidas destinadas a
corrigir uma forma especifica de desigualdade de oportunidades sociais: aquela que
parece estar associada a determinadas características biológicas (como raça e sexo) ou
sociológicas (como etnia e religião), que marcam a identidade de certos grupos na
sociedade.

A experiência brasileira de investimento em educação como estratégia de combate ao
racismo, possibilidade de corrigir desigualdades, perspectiva de mobilidade e inserção
social para a população negra, ela antecede de muito as medidas governamentais que
surgem já no século XXI, a partir de uma pressão do Movimento Negro, no sentido de
assegurar ampliação de diretos, mas também no sentido de garantir e ampliar a
execução de ações educativas exitosas de iniciativas do Movimento Negro.

Nesse sentido é necessário para retomar a origem dessa discussão no contexto em que
trata esse estudo, surge no Instituto Steve Biko no momento bem inicial em que era
visto e concebido enquanto cooperativa, não no seu conceito oficial, mas no sentido
original da palavra cooperativa, que dentro desse espirito de cooperação muita coisa foi
feita, mas sobretudo muita coisa foi dita, nesse momento inicial era parte da sequência
didática ao final de cada aula o professor ou professora deixar escrita uma mensagem no
quadro de giz ( na época de giz) que no início do ano letivo eram mensagens mais
simples mais direta, e que o avançar do ano e consequentemente das discussões, dos
conteúdos políticos, elas se intensificavam, e se aprofundavam, eram pensamentos de
líderes negros e negras locais, nacionais e internacionais.
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A intenção das mensagens era chamar a atenção sobre o racismo, e ajudar a refletir
como combater, os males por ele causado, como resistir, como superar, na crença de que
essa ação fosse capaz de deixar cada uma, cada um dos estudantes mais firme no seu
propósito, mais consciente e mais orgulhoso e orgulhosa da sua negritude, e era
recorrente nas reuniões de articulação, e nos encontros casuais que poderia acontecer a
cada noite quando um ou mais idealizadores e idealizadoras do grupo passasse em uma
visita a sala de aula e lá encontrasse com outros e outras, “ precisamos firmar esses
sujeitos, não podemos perder de vista que eles precisam passar no vestibular, mas que
nosso trabalho aqui e de militância e que isso aqui é movimento negro, essas pessoas
precisam se afirmarem como negros”

É importante destacar que nesse momento ainda não exista uma pratica recorrente de
contemplar os gêneros nos discursos, que se davam com certa frequência no masculino,
e as pessoas se corrigiam e eram corrigidas por outros e outras, esse foi um aprendizado
significativo que se deu entre estudantes, fundadores, fundadoras, educadores,
educadoras, entre os frequentadores e frequentadoras daquele espaço educativo, entre
aqueles e aquelas que foram se identificando incorporando o pertencimento ao lugar e
as práticas “Bikudas” e Bikudos” que ali eram desenvolvidas, as pessoas se corrigiam
no seu discurso contemplando o gênero feminino nas suas falas, até que aos poucos essa
passa ser uma tônica, estar atentos e atentas ao produzir os discursos, ao escolher as
mensagens de afirmação, contemplando os gêneros, esse é apenas um dos tantos
exemplos de práticas educativas cotidianas que vão nascendo desse lugar.

Aliado a esse movimento interno da Biko, retomasse o debate sobre reparação, de
pensar-se sobre uma dívida que estado tinha com a população negra desse pais, e pensar
forma de se concretizar essa reparação, um dado momentos foi cogitada a possibilidade
de um valor pecuniário, descartado tendo em vista até mesmo a impossibilidade de se
calcular algo minimamente próximo da realidade, e vai-se buscar inspiração na
realidade americana, essa circunstância associadas vai dando origem a essa educação
que afirma as sujeitos e os sujeitos no seu pertencimento sociocultural de homem e
mulher negra, afirma essas e esses estudantes na sua territorialidade, nos seus sonhos e
desejos, e a perspectiva de uma ação educativa capaz de materializar afirmação, quando
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passamos e dizer de uma educação afirmativa, que amplia e consolida a partir do debate
das políticas de ação afirmativa.

As primeiras ações no campo da educação, voltada para as populações negras, tem
início ainda no período escravocrata quando de modo autônomo os africanos
escravizados e africanas escravizadas buscam o domínio do idioma do colonizador, e
mais adiante de modo transgressor vão buscar o desenvolvimento da leitura e da escrita
do idioma oficial, para seus descendentes. E no pós-abolição, já no início do século
vinte o movimento denominado de Imprensa Negra tem como uma das suas bandeiras
de luta o combate ao analfabetismo. Mas é no pós-ditadura militar que a educação para
a população negra torna-se a principal bandeira de luta do Movimento Negro, na
expectativa de que pudesse ser uma estratégia fundamental no combate ao racismo, e
um importante agente na mobilidade e ascensão social das populações negras.

Nesse período cresce o entendimento a partir de estudos, pesquisas, experiências,
militância, de que a educação que poderia tirar as populações negras da condição de
“descendentes de escravos”, para colocar no seu lugar de diretos, de descendentes de
africanos e africanas não seria alcançado na medida em que estivesse assegurado o
acesso à escola formal, naquele momento já se compreendia a escola como importante
aparelho ideológico do estado, que portanto toda sua logística não contribuíam para a
inserção e mobilidade da população negra, até porque desempenhava, como ainda
desempenha um papel importante na estratificação social construída a partir do
componente racial e de gênero.

O aprofundamento dos estudos sobre os componentes do fracasso escolar, e as
evidencias nos oferecem o perfil do estudante que fracassa, os meninos e meninas,
adolescentes e jovens negros e negras, e o grande achado dessas investigações
cientificas é a autoestima, e as identidades circunscritas pela cultura originaria de
pertencimento como componentes fundamentais no processo de aprendizagem,
associado a isso o racismo subjugando valores e cultura de matriz africana.
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São essas percepções e conhecimentos que reordenam os trabalhos do Movimento
Negro, e estrategicamente se coloca basicamente como sustentáculo de todas as ações
do movimento educação/estudo/pesquisa, não apenas a defesa do acesso à educação
formal, mas para além do acesso a permanente luta pela alteração das matrizes
curriculares desde a educação infantil, aos cursos de graduação e pós-graduação, e a
grande mudança seria a introdução da História da África como o novo componente
curricular.

Momento em que as várias inciativas do movimento negro seguem dando a tônica, de
maneira propositiva da ação educativa capaz de possibilitar as estudantes e os
estudantes negros perceber novas possibilidades de relação com o conhecimento oficial
e com a educação formal. E nesse contexto que surgem não a nomenclatura mais a
concepção da educação afirmativa.

A educação que compreendemos como afirmativa ela traz pelo menos duas dimensões
de afirmação, e por isso afirmativa, primeiro porque tem a perspectiva de investir na
construção e ampliação do conhecimento da sociedade sobre o patrimônio civilizatório,
histórico, cultural e indenitário dos povos africanos e afro-brasileiros de matriz africana,
de modo que a sociedade perceba, reconheça e respeite os direitos humanos e civis
desses povos.

A segunda dimensão é a organização do sistema oficial de ensino através das políticas
educacionais construir estratégias que possibilitem oportunidades equânime ao conjunto
da sociedade independente do pertencimento étnico-racial, de gênero de orientação
sexual, de convicção religiosa, educação afirmativa não só por não negar o direito das
populações se revelarem nos seus pertencimentos, mas afirmativas sobretudo por
oferecer condições para que as pessoas, os grupos, as comunidades, as populações se
reconheçam, busque, e sintam-se seguras ao assumirem sua origem, e se reconhecendo
nela, possam exercer sua cidadania de modo pleno.
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A terminologia educação afirmativa que hoje se constituiu em categoria de analise na
trajetória desse estudo se confunde com a história de vida de mulheres negras que
buscaram na educação a perspectiva de reescrita dos seus destinos que se evidenciavam
determinado traçado pela afro-descendência em uma sociedade racista.

As mulheres quando chegam aos pré-vestibulares que aqui denominamos vamos
denominar Foquibiano, esses pré-vestibulares que constituem o Fórum dos Quilombos
Educacionais, espaço de ação educativa de resistência e combate ao racismo, e por isso
Quilombos Urbanos Educacionais, mesmo as mulheres mais novas já trazer nas suas
trajetórias marcas profundas de dores causadas pelo racismo, e por isso embora encontre
na expectativa de cursar o pré-vestibular a chance de avançarem na escolarização,
através do ingresso na universidade e isso as deixam cheias de esperança, mas as
batalhas travadas para chegarem até ali, no primeiro momento se manifesta como um
grande conflito entre a esperança, a dúvida, o medo e a desilusão.

Apud Neusa Santos Souza – Tornar-se Negro “uma
parte da auto-estima é primária – o resíduo do
narcisismo infantil; outra parte decorre da onipotência
que corroborada pela experiência (a realização do Ideal
do Ego), enquanto uma terceira parte provém da
satisfação da libido objetal” (- FREUD, S. Sobre o
Narcisismo: uma introdução(1914) em edição standard.
Rio de Janeiro, Imago, 1969, volume XIV, p.118.
Sentimento de culpa e inferioridade, insegurança e
angustia atormentam aqueles cujo Ego caiu em
desgraça diante do Superego. A distância entre o ideal e
o possível cria um fosso vivido com efeito de
autodesvalorização, timidez, retraimento e ansiedade
fóbica. (SOUZA, 1983, P.41)
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Essas mulheres foquibianas afirmam que já nas primeiras participações nas aulas já
percebem que aquele é um espaço educativo diferente,

“ As pessoas estão o tempo todo falando palavras de incentivo, nos desafiando a
acreditar em nos mesmas, no primeiro momento dá medo, poxa essas pessoas estão
acreditando e investindo em mim sem me conhecer eu não posso decepcionar elas,
depois isso vira autoconfiança e quando isso acontece, a gente se sente coragem para
enfrentar o mundo e encarar todas as barreiras para passar no vestibular, porque ali o
que está em jogo não é mais uma aprovação no vestibular era meu destino, a grande
virada que começava a perceber que aquilo tudo poderia dá na minha vida”.

O fato é que essas mulheres quando chegam no pré-vestibular chegam desacreditadas de
si mesma, mas ao mesmo tempo não mais querendo viver daquele jeito em que está
vivendo, e quando as aulas e a particularmente as atividades do CCN – Cidadania e
Consciência Negra passam a apresentar novas possibilidades concretas, a contar
histórias de si que elas desconheciam, uma relação de confiança começa

a ser

construída, e qualquer esforço para estar todos os dias sendo bem tratada, junto com
pessoas que são tão iguais a si, passam ser muito motivador.

“Quando eu estou na Biko eu me sinto em família”

“Não existe distância entre o professor e o aluno, essa distância desaparece em uma
boa aula, o estudante fica acreditando no seu potencial”
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6.0 - Caracterização das Mulheres da Pesquisa:

O universo dessa pesquisa é composto por trinta o oito mulheres negras com idades
entre dezenove e cinquenta e sete anos, estando à maioria concentrada entre os vinte e
trinta e cinco anos, sendo a maioria mulheres com trinta e cinco anos de idade Todas
oriundas do universo dos pré-vestibulares para negras e negros, relação estabelecida na
condição estudantes, estudantes egressas, professoras, coordenadoras e voluntarias em
outras funções, algumas das quais pelo olhar da pesquisa poderia dizer sobrepõe função,
na medida em que foram estudantes dos pré-vestibulares e agora atuam como
professoras, coordenadora, e outras funções, isso no momento da pesquisa.

Idade das mulheres da pesquisa
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Em média essas mulheres que levaram em torno de seis anos entre a conclusão da
educação básica e o ingresso na universidade, moradoras dos bairros Pau Miúdo, Aguas
Claras, Cajazeiras, Sete de abril, Fazenda Garcia, Engenho Velho da Federação, São
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Cristóvão, Barris, Cabula, São Marcos, Ogunjá-Eng. Velho de Brotas, Sodré - Dois de
Julho, Luís Anselmo, Paripe, Nordeste de Amaralina, Graça, Federação, IAPI, Cosme
de Farias, Castelo Branco, moradoras das denominadas periferias da cidade de Salvador,
estando a maioria delas concentradas no bairro de Cajazeiras.

6

Bairro de moradia das mulheres da pesquisa
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Essas mulheres tiveram suas formações na Educação Básica em escolas das Redes
Públicas Municipais e Estaduais de Salvador e em outros municípios baiano, porém
cursaram o ensino médio em escolas públicas estaduais da cidade de Salvador.

Essas mulheres são filhas de mulheres trabalhadora doméstica, diarista, dona de casa,
autônoma, cozinheira e de homens pedreiro agricultor, aposentado, comerciante,
garçom, Aux. Adm. Portaria, artesão, eletricista, mestre de obra, vigilante, marceneiro,
cabista, carreteiro, Aux. De serv. Gerais, chama atenção a diversidade de atividades
exercida pelos homens que são país dessas mulheres, enquanto que as mulheres que são
suas mães estão concentradas em atividades voltadas para trabalho doméstico e ao
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cuidar, ao que elas rompem ao escolherem profissões que também relacionadas ao
cuidar, contudo com outro status social, mas, sobretudo quando elas diversificam como
pode ser visto nos gráficos abaixo.
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Curso das mulheres graduandas e graduadas
da pesquisa
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Na perspectiva de ampliar o olhar sobre as respostas à pergunta principal da pesquisa, o
critério selecionar mulheres obviamente que viveram a experiência da vivencia em prévestibulares foquibianos, mas com diferentes níveis de escolarização no período da
pesquisa, eram pré-vestibulandas de primeira ou segunda vez, graduandas, graduadas, e
pós-graduadas (especialização), sendo a maioria estudantes de graduação, como pode
ser visto no gráfico abaixo, não mais por qualquer critério de seleção, mas sim por uma
demanda espontânea, que avaliei não comprometer o resultado da pesquisa, e por isso
fiz a opção por manter como espontaneamente se configurou, um fluxo maior das
graduandas.

No primeiro momento atribuir o fato a interpretação do texto do convite que circulou
nas Redes Sociais, mais tarde de posse de alguns dados passei a achar que a motivação
principal era o ingresso na universidade, isso a partir da fala das mulheres que tinham
ingressado mais recentemente:

“Cheguei a um nível que não esperava a faculdade” fala de estudante de graduação do
1º semestre de sociologia.

“Pois agora sou referência para minha família”

“É indescritível a sensação de experimentar o saber” fala de estudante de graduação do
2º semestre de Bacharelado em Gênero e Diversidade

“Passei a pertencer a outro grupo (sociedade pensante, que atua, propõe, etc.)” fala de
estudante de graduação do curso de urbanismo 3º semestre.

Falas que dizem do sentimento de conquista que elas carregam pelo ingresso na
universidade, e imaginarem a oportunidade de estar com outras mulheres que estariam
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compartilhando sentimentos parecidos, por isso o convite possa ter tocado mais
fortemente essas mulheres que estavam experimentando naquele momento essa emoção,
o convite possa ter soado como uma convocatória.

Nivel de Escolarização das colaboradoras da pesquisa
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Algumas respostas, e inquietações.

As mulheres sujeitos dessa pesquisa são mulheres negras, nascidas na periferia da
cidade de Salvador, e em outros municípios do estado da Bahia, todas viveram, e
algumas ainda vivem na periferia, algumas por posicionamento politico e outras por
ainda não reunirem as condições exigidas para se estabelecerem em outras localidades,
elas compõem a chamada camada popular, oprimidas e invisibilizadas particularmente
pelo sexismo, e pelo racismo.

Muitas delas chegam trazendo sonhos, outras desencanto, muitas confessam que
aprenderam a sonhar no pré-vestibular, contudo na essência todas elas são movidas por
um sonho embora em algum momento possa parecer diluído nas dificuldades da
caminhada, que não são poucas, mas continuam acreditando na possibilidade de
conduzirem suas vidas alimentadas pelos seus sonhos, tão que são mobilizadas a estar
em um lugar, que é o lugar que tem se revelado como lugar de concretização de sonhos,
de sonhar junto, onde fazer sucesso é uma regra e não exceção, que são os prévestibulares que compõe o FOQUIBA.

Desconhece processos e nuances dos caminhos para universidade para além do
vestibular, e reconhece que ao chegarem aos pré-vestibulares cotidianamente respiram,
comem, bebem, e até vestem, vestibular, pré-vestibular, universidade, na medida em
que usam as camisas produzidas nesses pré-vestibulares, divulgando a instituição,
alguns dos seus eventos, celebrando sua existência, ou divulgando a principal marca
desses pré-vestibulares que é o combate ao racismo, com particular intervenção no
campo educacional e declaram que é importante que seja assim.

As marcas e/ou logomarcas que viram estampas carregadas no peito ou nas costas é
assumir posicionamento político, é ser desafiada frequentemente pela vinculação aos
símbolos, e são, e vão se preparando cada vez mais para esses desafios, pois que o
racismo quando parece já ter revelado todas as suas facetas, ele assume novas
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roupagens, e o principal desafio que esses pré-vestibulares assumem é romper o
racismo, entrando na universidade entendo o vestibular na sua dimensão técnica, na sua
dimensão política e aprendendo a articular essas dimensões para poder entrar na
universidade, sobreviver, permanecer, concluir a graduação, projetar pós-graduações, e
carreira acadêmica se for esse o desejo, mas especialmente poder escolher, decidir sobre
seus destinos.

Essas mulheres trazem consigo o orgulho, a responsabilidade e as dificuldades de serem
as primeiras das suas famílias, muitas vezes também das suas comunidades, a entrarem
na universidade, e que em função disso esse não é assunto que circula, não é pauta das
reuniões de família, é tema recorrente nos seus ambientes originários, nos seus espaços
de pertencimento, e para quem está se preparando para o enfrentamento ao vestibular
não refletir cotidianamente sobre essa condição faz falta, elas percebem o quanto é
importante se impregnar desse debate, é uma forma de conhecer esse universo distante
da sua realidade, mas não dos seus sonhos quanto refletir sobre as demandas de quem
na solidão enfrenta um desafio que pode mudar a sua vida e das suas famílias, e
aprender a decidir entre comer um pão a menos, e guarda a grana do transporte, escolher
se vai ou volta de ônibus, essas são histórias que se repetem nas casas onde varias
dessas mulheres habitam ou habitaram.

Impressiona a singularidade das narrativas das mulheres participantes dessa pesquisa, ao
tempo em que seus conteúdos tem muita similaridade, mesmo entre as mulheres que
não estão, ou não são egressas da mesma instituição, o que muda no entanto obviamente
são as abordagens, as mulheres que tinham acabado de entrar nos pré-vestibulares
embora já trouxessem nas suas narrativas a percepção de que algo torna esses lugares,
esses pré-vestibulares, diferentes, ainda não conseguem perceber que o conteúdo que
traz no seu discurso que parece algo de caráter tão pessoal, intimo é muito mais publico,
coletivo do que possa imaginar, pelo tanto que ele se repete, mas sobretudo pelo fato de
ser construído socialmente pelo racismo.
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No entanto as mulheres que já viveram e que concluíram essa etapa da experiência, as
que têm um trânsito mais regular nas instituições, as que se tornaram militantes dessa
bandeira de combate ao racismo, elas trabalham com uma narrativa mais aprofundada
em detalhes, aprofundam a percepção das relações racistas que impregnam e dificultam
a mobilidade da estudante negra nos espaços de escolarização, e particularização
especialmente as universidades, e o que seria preliminarmente nuances das relações nos
espaços dos pré-vestibulares e que efetivamente elas declaram que foi efetivamente o
que notadamente fez e faz a diferença para elas, e por isso fez diferença na vida delas.

Merece registro também como os percursos se assemelham sejam pelas dificuldades,
enfrentadas por essas mulheres, seja pela determinação em vencer os obstáculos, pela
forma como as famílias estão estruturadas, pelas dificuldades que enfrentam ou
enfrentaram, que facilmente se identifica como a presença do racismo ou/e suas
consequências. E como elas atribuem ao pré-vestibular às mudanças de rumo que deram
as suas vidas, aparece em absolutamente todas as narrativas.

Está presente em quase todas as narrativas o reconhecimento do quanto elas tiveram as
vidas modificadas ao terem feito parte desses pré-vestibulares, dizem inclusive que se
fosse um outro pré-vestibular qualquer poderiam não ter concluído o pré-vestibular,
poderiam ter passado no vestibular mas possivelmente não ter concluído o curso, e isso
se revela em falas como “encontrar meus pares nesses lugares é que me faz ter força
para vir até aqui todos os dias, sábado domingo, feriado, chovendo, fazendo sol, de
ônibus, a pé ou de carona” fala de estudante no 2º ano de pré-vestibular..

“Quando estou aqui, sinto um alivio, das minhas dores, e sinto surgir uma alegria,
esperança, mesmo que quando saia daqui uma parte desse bem estar se perca, quando
retorno recontro esse bem estar outra vez, até o dia em que entrar em mim para
sempre” (estudante do pré-vestibular da Biko de 2012).

141

Todos os pré-vestibulares que compõem o FOQUIBA têm no seu conjunto de
intervenções do processo de preparação para aprovação no vestibular e acesso à
universidade, um espaço no que se configura como seus currículos, que assegura
formação política, o CCN, e é recorrente nas narrativas das pesquisadas a importância
do CCN, dessa Cidadania e Consciência Negra nas suas formações.

“Espaço a partir de onde comecei a pensar minha identidade de mulher negra, aprendi
a gostar de mim, a respeitar as mulheres da minha família, a reconhecer a importância
delas, mesmo quando elas ainda não sabiam o quanto elas eram importantes, e eu
levava para casa o que aprendia nas aulas de CCN” (graduada egressa do Quilombo
do Orubu)

Não é novidade a existência de grandes expectativas da educação, aqui entendida como
escolarização, traçar, transformar e consolidar destinos, embora se reconheça esse
potencial efetivo da educação de mexer com a vida das pessoas, no Brasil existem
inúmeros atenuantes no que diz respeito a essa insígnia da educação formal sobre as
populações negras, onde essa máxima não se concretiza na plenitude do seu potencial,
ou pelo menos proporcional a expectativa criada sobre ela a partir, sobretudo dos
discursos oficiais.

O êxito da população negra por dentro da escola formal constitui-se exceção, isso é
empiricamente notado e constatado pela ciência em pesquisa realizada, onde ainda hoje
os indicadores apontam para um sistema educacional pouco exitoso, sobretudo no que
diz respeito às populações negras.

Os pré-vestibulares que compõe o FOQUIBA, a partir dos depoimentos das mulheres
sujeitos dessa pesquisa e já tratado no corpo da tese evidencia impacto significativo da
pedagogia antirracista na vida dessas mulheres, é importante notar que os depoimentos
femininos que evidenciam a importância dessa pedagogia na vida dessas mulheres
negras chama atenção sobretudo pelo fato de impactar na vida das mulheres que entram
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na universidade, na vida das mulheres que embora tenham feito o pré-vestibular ainda
não foram aprovadas nos processos seletivos para o ingresso no ensino superior, nas
mulheres que chegaram aos pré-vestibulares já tendo cursado a graduação, na vida de
mulheres que são estudantes de graduação sem que tivesse passado nos pré-vestibulares
para negras e negros que compõe o FOQUIBA, mas que fizeram desses espaços, lugares
de militância e atuam como voluntarias, na vida de mulheres que de diferentes formas
estabeleceram relação com os diferentes pré-vestibulares que compõem o fórum.

As mulheres negras participantes da pesquisa foram unanimes em dizer que não tinham
duvida que o Quilombo do Orubu, Quilombo Ilha, Quilombo Steve Biko, Pré-afro, prévestibular Incentivo, os pré-vestibulares que as pesquisadas foram ou são participantes
mudaram suas vidas.

“Penso que a educação pode transformar a nossa vida, transformou a minha, bem
como a realidade onde vivemos” (egressa dos pré-vestibulares, graduada).

“Atualmente sou professora do IFBA-Salvador na disciplina de Filosofia, estou
gostando, e aguardando o resultado da segunda etapa do mestrado. A educação é um
caminho de transformação e de novos para as mulheres negras.” (Egressa dos prévestibulares, graduada, em processo de seleção de mestrado)

“Hoje meus pais e familiares me têm como referência para as decisões familiares”
(coordenadora de pré-vestibular).

“Sou motivo de orgulho, confiança e incentivo, me procuram para tirar dúvidas, pedir
conselho” (egressa dos pré-vestibulares, graduanda)
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“Mudei de profissão, tornei-me professora, atuo como educadora, assim que concluir a
graduação, ganhei a admiração de todos os meus familiares, mudei de lugar social”
(egressa dos pré-vestibulares, graduada).

“A escolarização mais conhecimento com a melhora da autoestima, confiança em mim
mesma” (egressa dos pré-vestibulares-graduada).

“A escolarização principalmente a partir do Quilombo do Orubu, foi imprescindível
para que eu desenvolvesse uma mentalidade diferenciada do mundo, em como ver o
outro e melhor como valorizar a mim, ainda mais como mulher negra, caracterizado
pelo oposto do padrão” (egressa dos pré-vestibulares- graduanda).

As mulheres afirmam que tiveram suas vidas modificadas, e trazem nas suas narrativas
declarações que evidenciam a realidade das narrativas embora marcadas sempre por
muita emoção, elas não falam só da emoção elas falam de sua subjetividade, mas
também de demandas concretas, queixam-se que se por um lado suas vidas foram
incontestavelmente modificadas essas mudanças são também resultados de suas
escolhas, de precisar abri mão de algumas coisas para conquistar outras, que o prévestibular ajuda nesse processo de aprendizagem de identificação do que efetivamente é
prioridade, mas que de algum modo não as ensinam a lidar com a solidão que esse
processo acaba gerando, esse dado aparece como algo bastante inquietante e desafiador
para os pré-vestibulares.

“Percebo que o investimento e aquisição de conhecimento além de trazer
empoderamento, nos afasta, de certa forma, do núcleo familiar na medida que esta não
compreende o porquê de se estar estudando. Principalmente quando ninguém na
família tem esta expectativa de vida” (egressa dos pré-vestibulares, graduada).
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Durante minha vida toda morei na periferia da cidade, muita coisa foi muito difícil de
ter acesso também pelo fato de morar longe do centro onde as oportunidades
aconteciam, fiz graduação com muita dificuldade, estudando na Federação e morando
em Santo Inácio, era muito difícil ter aula até mais de 10 horas na noite, e depois sair
em busca de uma condução para conseguir chegar em casa, quando terminei a
graduação foram surgindo as oportunidade mas mora em um bairro longe continuava
sendo um problema para eu fazer minhas coisas, resolvi então alugar um apartamento
no Centro e até hoje é muito difícil para minha família entender as razões que me
levaram a fazer isso, acham que fiquei mitida, que estou rica por que moro no centro
”(egressa dos pré-vestibulares, graduada).

“Como as coisas aconteceram eu hoje mais que naquela época, eu acho que não tinha
condição de ser qualquer pré-vestibular, porque embora eu tenha estudado a vida toda
em escola pública eu sentia que eu precisava mais do que conteúdo para passar no
vestibular, que não sabia o que era, mas quando cheguei lá que vi pessoas parecida
comigo ali batalhando junto para passar no vestibular, e pessoas dizendo eu me formei
só engenheiro, sou antropólogo, sou pedagoga, eu comecei a me encantar com aquele
lugar, eu tinham vontade de ir para aula todas as noites também porque eu iria
encontrar com aquelas pessoas.(egressa dos pré-vestibulares, graduada).

Apesar de durante a pesquisa as evidencias e os depoimentos denotarem que é diferente
para mulheres e homens os impactos dos pré-vestibulares nas suas vidas e não poderia
deixar de ser, os pré-vestibulares impacta na vida dessas mulheres negra e de suas
famílias, causando transformações, de modo mais evidente, ou talvez de modo mais
concreto, que na vida dos homens, não posso afirmar se por isso, o fato é que ao longo
do funcionamento desses pré-vestibulares mais mulheres egressas compareceram para
voluntariamente dá sua contra partida as instituições, contudo não existe nessas
instituições nem mesmo no FOQUIBA, um núcleo, uma coordenação específica para
cuidar da permanecia, da participação, das demandas especificas das mulheres nesse
movimento, os encontros Obírin Ije, promovidos pela pesquisa foram momentos onde
essa carência esteve evidenciada. A alegria que elas demonstravam de estar ali entre
seus pares contando e ouvindo histórias de vida saltava aos olhos.
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“No que diz respeito a formação da identidade racial o pré-vestibular atua na minha
vida de modo complementar, porque já vinha participando de outros espaços de
formação onde o debate racial, a identidade negra, e outras categorias como gênero,
juventude negra estavam presentes. Mas quando eu cheguei na Biko e percebi que essas
questões não era apenas uma questão estética, mas uma questão política, as pessoas
estavam vendo a universidade como a possibilidade de mudança de vida e isso foi mais
um baque para mim” (egressa dos pré-vestibulares, graduada).

“Quando eu cheguei na Biko eu já tinha passado por duas organizações o Ilê Aiyê e o
CEAFRO, vinha de instituições onde fui em busca da formação profissional, onde
desenvolvi minha identidade de mulher negra, a Biko complementou essa formação,
mas nessas outras organizações as pessoas já falavam que a gente tinha que ir para o
mercado de trabalho, falavam isso o tempo todo, eu procurei essas instituições por
causa disso, buscando uma melhor colocação no mercado trabalho, eu trabalhava em
uma loja na baixa dos sapateiros, foi meu primeiro emprego, quando sair do ensino
médio não tinha nenhuma perspectiva, morava em um bairro distante do centro, não
tinha acesso ao centro, vinha muito pouco ao centro e só vinha acompanhada de minha
mãe.

Então o pré-vestibular nessa questão foi uma outra dimensão, fiquei muito encantadas
com as pessoas dizendo eu formei tal, eu sou engenheiro, antropólogo, vi alunos
dizendo que passou na primeira fase da UFBA, falando o que era UFBA ou que era
UNEB, eu não conhecia, não tinha nenhum conhecimento do que era universidade, não
sabia quais eram os cursos, ninguém da minha família tinha ido para universidade, foi
na Biko que aprendi isso nenhum outro espaço de me proporcionado isso, conhecer o
que era universidade, e me apresentar como possível. Então assim eu não sabia o que
era ter uma formação superior” (egressa dos pré-vestibulares, graduada).

“Depois que você passa no vestibular tudo muda, a sua família passa a ti olhar
diferente achar que você atingiu um nível diferente” (egressa dos pré-vestibulares,
graduada).
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“Quando eu entrei na universidade, eu entrei numa universidade particular no
primeiro semestre eu fiquei muito mal sem saber como eu fazer para pagar, e fui buscar
todas as possibilidades, em vários momentos eu pensei em desistir morava longe, mas
pensava no esforço que tinha sido, não só meu para estar ali, eu não podia decepcionar
aquelas pessoas que sem me conhecer apostaram em mim” (egressa dos prévestibulares, graduada).

Embora as mulheres tenham sido unanimes em dizer que os pré-vestibulares
modificaram suas vidas os estudos apontam evidencias e está presente na fala das
mulheres participantes da pesquisa, as mulheres que caminharam articulada
politicamente elas se mostram mais destemidas elas querem mais, elas buscam mais, e é
visível como elas não querem ser apenas mais uma, elas querem ser notadas, serem
reconhecidas, elas querem fazer a diferença, elas querem protagonizar histórias, sua e de
outras pessoas e identificam os pré-vestibular como espaço de protagonismo, e voltam
depois de terem sido aprovadas no pré-vestibular, voltam depois de terem concluído a
graduação para continuarem a protagonizar essa história.

“Eu largo qualquer coisa que esteja indo fazer para atender, um convite um chamado
da Biko e não é só porque sou grata ao que esse lugar fez por mim, é porque sempre
que venho para aqui sei que vou aprender alguma coisa, sei que vou sair daqui alegre
realizada, e não é porque aqui não se fale de problemas, muito pelo contrário, as
pessoas acham que Movimento Negro as pessoas só fazem reclamar de tudo, só acham
que tudo é racismo, mas o que me deixa bem é que quando estamos reunidas aqui
encontramos possibilidades de encarrar os problemas, e começamos achar que tem
jeito.”(egressa dos pré-vestibulares, graduada).

Existem alguns grupos de militância política negra, mas as mulheres em nossos
encontros, falaram muito, sugeriram a formação de novos grupos, nos encontros Obírin
Ije muitas mulheres parabenizaram pela iniciativa da pesquisa, e pela condução
(metodologia) da pesquisa que deu a oportunidade delas estarem juntas, diziam sentir
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falta de encontros assim, e sugeriram que constituíssemos um grupo para que
pudéssemos continuar nos encontrando.

“O tempo vai passando e tem horas que parece que a gente vai esquecendo de tudo que
passou para chegar onde nós estamos, aqui onde chegamos, a gente se comporta como
se fosse a coisa mais natural do mundo ter uma graduação, uma pós-graduação, mas
não é mesmo, até deveria ser, mas não é, pelo menos para nós, a gente deveria celebrar
isso todos os dias, porque faz a gente botar a cara pra cima, e não deixar ninguém
pisar a gente” (egressa de pré-vestibulares, graduada).

“Eu não tenho dúvida que o pré-vestibular fez diferença na minha vida” (egressa dos
pré-vestibulares, graduada)

“Eu não pensava em desistir por causa daquelas pessoas” (egressa dos prévestibulares, graduada)

Essas mulheres tiveram suas vidas alteradas não só porque estudaram na universidade,
porque fizeram graduação, elas dizem de uma mudança de vida que começa a acontecer
desde o momento em que participam do processo de seleção para estudar nos prévestibulares que compõem o FOQUIBA, e elas dizem que essa seleção já impactam
sobre elas com a força de vestibular, são muitas pessoas, poucas vagas, e a maioria delas
não haviam se submetido a “qualquer outro processo de seleção” aspiado porque
sabemos que inevitamente são selecionados o tempo todo, mas o que elas falam são dos
processos oficiais de seleção.

O fato de terem estudado a vida inteira em escolas públicas, sempre evitaram qualquer
participação em seleção porque não se sentiam preparadas, como a seleção dos prévestibulares, não é uma seleção meritocratica, ou melhor, os méritos considerados como
prioritários não são os hegemônicos, isso encorajou-as a esse enfretamento, sentem-se
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com chance porque sabem que os critérios são outros, mesmo não sabendo que outros
seriam esse, mas o fato de nesse processo ser estudante de escola pública funcionar
como mérito, na medida são para elas que esses pré-vestibulares foram constituídos faz
muita diferença, e é aí que a história começa a mudar elas dizem isso.

Elas sentem suas vidas alteradas no momento em que enfrentam chuva, longas
caminhadas, a pé, de coletivo, na corona, como dá, o importante é não faltar aulas,
porque no imaginário simbólico, elas entendem que aquele espaço lhes fizera uma
concessão na medida em que as aceitaram apesar de saberem que trazem consigo uma
defasagem no conhecimento que inevitavelmente será cobrado no vestibular, e elas
dizem “eu não posso ou eu não podia decepcionar aquelas pessoas que acreditaram em
mim”,

Esse processo de seleção às avessas, como alias de muito tempo é dito que são as coisas
desde a concepção desses pré-vestibulares, “racismo às avessas”, esses processo de
seleção onde é dada a oportunidade a quem sempre teve oportunidades negadas é algo
que mexe muito, mexe profundamente, e foi aí que vi minha vida começar a mudar, essa
é também uma narrativa recorrente, ditas de várias maneiras e sintetizada por mim dessa
forma.

Essas mulheres falam de uma mudança de trajetória quando regularmente através do
CCN- cidadania e Consciência Negra, passam a falar de algo que a vida inteira, nos
lugares por onde andaram, e viveram se evitava falar, em alguns momentos tiveram a
ideia de seria algo proibido, e quando nos pré-vestibulares isso passou a fazer parte da
rotina, nos primeiros momentos sentiam a sessão de que estaria transgredindo, e que
para algumas foi uma sessão boa, para outras gerou medo, dúvida, até que identificam o
significado e a importância do CCN, e acharam que foi algo que fez muita diferença no
processo de preparação para enfrentar depois a universidade, e recorrentemente falam: “
o quanto seria bom CCN na educação básica”.
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Essas mulheres dizem da mudança na trajetória de vida quando terminam a graduação e
podem comemorar com a família, com os amigos, aquela conquista que é real, mais
diferente de todas as comemorações que já haviam feito durante toda a vida, elas falam
muito que esse momento parece um sonho, mas ao mesmo tempo é muito real porque é
de muita responsabilidade.

“Quando eu terminei a graduação eu não sabia o que ia acontecer direito, mas eu me
sentia diferente, mais feliz, mais completa, porque eu estava ali mais forte, depois de ter
enfrentado tantas situações, e ter conseguido chegar até ali, o que poderia me
derrubar” (egressa dos pré-vestibulares, graduada)

As mulheres dizem ainda de uma mudança de trajetória quando passam a ser mais
respeitada, a serem referência, e mais que passam a cuidar mais e melhor de si, porque
sabem que são referência para outras pessoas, sinto um peso nas falas que tratam dessa
situação, o peso de quem não pode se permitir erra, e isso é muito difícil, como não
errar? Erro do ponto de vista de quem?

Não é novidade mas vale sempre o registro do quanto essas trajetórias são marcadas por
muitas lágrimas, mas também por muitos sorrisos, e nessa caminhada da pesquisa rimos
muito e choramos muito juntas, rimos mais que choramos eu imagino, rimos das nossas
conquistas, rimos de muitas das estratégias construídas por nós para transpor algumas
barreiras, rimos até de algumas maldades do racismo por acharmos naquele momento,
tendo já superado aquela situação, o quanto era ridículo, rimos porque nos sentirmos
mulheres realizadas, felizes, completas na incompletude, plenas nas nossas buscas, e
rimos porque rimos.
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APENDICE - 1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu,___________________________________________________________________(
nome

completo

por

extenso),_________________________________(profissão),

portador da Cédula de Identidade, inscrito no CPF_______________________,
residente___________________________________________________________, no
bairro

__________________________________,

na

cidade

de

_________________________, no estado Bahia, AUTORIZO o uso de minha imagem
em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação,
que serão utilizadas para pesquisa de doutorado da doutoranda Maria Durvalina
Cerqueira Santos e destinadas à sua divulgação.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem
acima mencionada em todo território nacional, em todas as suas modalidades.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma.

Salvador-Ba, ______ de ______________________________________, de 2013.

____________________________________________________
Assinatura
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APENDICE - 2

Façamos algumas reflexões sobre nossos processos dentro da Educação
Básica

O que te conduziu ao Pré-vestibular para Negr@s (FOQUIBA) e
graduação?

Como se deu seu ritual de passagem da Educação Básica para o Ensino
Superior?

Como você definiria sua vida de estudante universitária?

O que aconteceu de mais marcante com sua vida desde que entrou na
universidade até este momento?

E o que te conduziria ou te conduziu para a Pós-graduação?

Estas questões são para aquecer nosso encontro mas o que nós
precisamos é falar das nossas histórias de sucesso, que as vezes não nos
damos conta do tamanho da nossa vitória.

VAMOS FALAR DESSA HISTÓRIA.
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APENDICE - 3

1 - Você acredita que a educação alterou sua vida?

2 - Se a educação é capaz de mudar a vida das pessoas, o que acontece, ou o que não
acontece nos casos em que pessoas avançam a escolaridade e continuam vivendo da
mesma forma?

3 - Quais as principais alterações que ocorreram na sua vida ao longo da sua
existência?

4 - Das marcas que a vida produziu em você quais as que você aprendeu a usar a seu
favor?

5 - Qual o seu principal marketing pessoal?

6 - Frequentemente lidamos com o trato da educação e da escolarização em um
mesmo princípio, na sua vida em que momento esses aspectos se fundem, divergem,
ou se confundem? positiva ou negativamente?
7 – O que é mito e o que é verdade em relação à participação das mulheres negras na
constituição das famílias?

VAMOS FALAR DESSA HISTÓRIA.

