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RESUMO
A dissertação “Meu Corpo, Meu Jeito: Identidades e (In) Visibilidades de Estudantes Afrobrasileiras do Ensino Médio no Colégio Estadual Professora Marileine da Silva” tem como
objetivo compreender quais as percepções e os sentimentos das jovens estudantes afrobrasileiras relacionados às identidades étnico-raciais nas relações que estabelecem entre si e
outros sujeitos inseridos na cultura escolar do referido colégio. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa das observações registradas no cotidiano da sala de aula e de outros espaços de
convivência e na escuta sensível de relatos e silêncios sobre os estereótipos corporais,
recorrendo à metodologia da história oral na produção da fonte compartilhada entre a
pesquisadora e as entrevistadas, registros documentais e com base em diálogos com a
bibliografia: Hall (2006), Munanga (2002), Gomes (2012) e Fanon (2008) acerca de conceitos
de identidades e invisibilidades; Dayrell (2007) sobre o processo de socialização da juventude
no mundo contemporâneo; Antonacci (2013) a respeito dos sentidos histórico e cultural que
produzem significados nas vozes e memórias corporais, Silva (2009) que reflete sobre a
dimensão histórico-política do corpo na educação brasileira e Vidal (1990) com a proposta do
uso do método da história oral na educação. No exercício para responder a questão de pesquisa,
foi possível identificar tanto nos documentos que integram a rotina escolar e os indicadores na
formação educacional, quanto nas manifestações corporais e lúdicas estabelecidas em
movimentos individuais e atividades pedagógicas coletivas como a gincana escolar e,
principalmente, a partir das histórias de vidas das estudantes que, apesar do esforço do Colégio
em promover, em parceria com outras instituições, práxis que favorecem ampliar a visibilidade
das estudantes através de ações sócio culturais relacionadas a dança e a cidadania, que ainda há
sentimentos de discriminações fora do colégio, evidenciados nos preconceitos aos marcadores
estéticos afro-brasileiros e às relações étnico-raciais.
Palavras-chave: Corpos negros. Cultura Escolar. Identidades. Juventudes. (In) Visibilidade.
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ABSTRACT

The dissertation “My Body, My Way: Identities and (In) Visibilities of Afro-Brazilian High
School Students at Colégio Estadual Professora Marileine da Silva” aims to understand what
are the perceptions and feelings of young Afro-Brazilian students related to identities ethnicracial relations in which they establish between themselves and other subjects inserted in the
school culture of that school. It is a qualitative research of the observations recorded in the daily
life of the classroom and other living spaces and in the sensitive listening of reports and silences
about body stereotypes, using the methodology of oral history in the production of the source
shared between the researcher and the interviewees, documentary records and based on
dialogues with the bibliography: Hall (2006), Munanga (2002), Gomes (2012) and Fanon
(2008) about concepts of identities and invisibilities; Dayrell (2007) on the youth socialization
process in the contemporary world; Antonacci (2013) regarding the historical and cultural
senses that produce meanings in the voices and body memories, Silva (2009) who reflects on
the historical-political dimension of the body in Brazilian education and Vidal (1990) with the
proposal of using the method of oral history in education. In the exercise to answer the research
question, it was possible to identify both in the documents that integrate the school routine and
the indicators in the educational formation, as well as in the body and play manifestations
established in individual movements and collective pedagogical activities such as the school
gymkhana and, mainly, the school. from the life stories of students who, despite the College's
efforts to promote, in partnership with other institutions, praxis that favor increasing the
visibility of students through socio-cultural actions related to dance and citizenship, that there
are still feelings of discrimination outside from school, evidenced in prejudices after AfroBrazilian aesthetic markers and ethnic-racial relations.
Keywords: Black bodies. School Culture. Identities. Youths. (In) Visibility.
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RESUME

La disertación “Mi cuerpo, mi camino: identidades y (in) visibilidades de estudiantes
afrobrasileños de secundaria en el Colégio Estadual Professora Marileine da Silva” tiene como
objetivo comprender cuáles son las percepciones y sentimientos de jóvenes estudiantes
afrobrasileños relacionados con las identidades relaciones étnico-raciales en las que establecen
entre ellos y otros sujetos insertos en la cultura escolar de esa escuela. Es una investigación
cualitativa de las observaciones registradas en la vida cotidiana del aula y otros espacios de vida
y en la escucha sensible de relatos y silencios sobre estereotipos corporales, utilizando la
metodología de la historia oral en la producción de la fuente compartida entre el investigador y
el los entrevistados, registros documentales y en base a diálogos con la bibliografía: Hall (2006),
Munanga (2002), Gomes (2012) y Fanon (2008) sobre conceptos de identidades e
invisibilidades; Dayrell (2007) sobre el proceso de socialización juvenil en el mundo
contemporáneo; Antonacci (2013) sobre los sentidos históricos y culturales que producen
significados en las voces y memorias corporales, Silva (2009) quien reflexiona sobre la
dimensión histórico-política del cuerpo en la educación brasileña y Vidal (1990) con la
propuesta de utilizar el método de historia oral en la educación. En el ejercicio de respuesta a
la pregunta de investigación se pudo identificar tanto en los documentos que integran la rutina
escolar y los indicadores en la formación educativa, como en las manifestaciones corporales y
lúdicas establecidas en los movimientos individuales y actividades pedagógicas colectivas
como la gymkhana escolar y, principalmente, la a partir de las historias de vida de estudiantes
que, a pesar de los esfuerzos del Colegio por promover, en alianza con otras instituciones, praxis
que favorezcan la visibilidad de los estudiantes a través de acciones socioculturales relacionadas
con la danza y la ciudadanía, que aún existen sentimientos de discriminación fuera desde la
escuela, evidenciada en prejuicios tras los marcadores estéticos afrobrasileños y las relaciones
étnico-raciales.
Palabras Clave: Cuerpos negros, cultura escolar, identidades, juventudes, (in) visibilidad.
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1 INTRODUÇÃO
Chego lentamente ao mundo, habituado a não aparecer de repente. Caminho
rastejando. Desde já os olhares brancos, os únicos verdadeiros, me dissecam.
Estou fixado. Tendo ajustado o microscópio, eles realizam, objetivamente,
cortes na minha realidade. Sou traído. Sinto, vejo nesses olhares brancos que
não é um homem novo que está entrando, mas um novo tipo de homem, um
novo gênero. Um preto! (FANON, 2008, p. 108).

A citação acima reverbera a sensação de nós, negros, ao fazermos parte de espaços que,
historicamente na ideia de muitos, não podemos estar. É uma das questões que me impulsiona
a prosseguir com a pesquisa científica, a qual, baseada em revisão de literatura, objetiva discutir
e refletir sobre a juventude negra, partindo do seu “mundo” e abrangendo o contexto social
contemporâneo, os anseios, as incertezas e/ou certezas, a cultura corporal contributiva para a
construção identitária, dispositivos circunstanciais de tensões e conflitos presentes nas relações
do cotidiano escolar em evidência.
Nascida e criada na periferia de Salvador, sem saber bem a origem e descendência
(ancestrais), ouvia dizer que a minha avó paterna era filha de índio com branco, português,
espanhol ou italiano, porém não era revelada a história de descendência do meu avô paterno,
não o conheci. Acredito que era negro pela cor da pele de meu pai. Concorre, então, a história
dos meus avós maternos, também a relevância pela cor branca em relação ao meu avô materno,
“meio” aportuguesado e/ou outro sotaque que criança não reconhecia. Minha avó materna era
descrita pelos meus pais como uma cabocla, definida dessa maneira por causa da pele negra e
o cabelo ralo “meio” liso, “meio” crespo.
Assim, cresci ouvindo que o branco era o belo, ao negro não havia nenhuma relevância
em nosso meio, pois os meus pais não se reconheciam como tal. Negros que venceram na vida
através da força dos braços e do intelecto. Meu pai oriundo do interior de São Félix-Ba, andava
de jumento para “ganhar” o sustento, como relatava, e, posteriormente, despertou para o estudo,
formou-se em auxiliar de enfermagem (cargo extinto) que, atualmente, é a função técnica de
enfermagem. Graças aos seus estudos, ele pôde viver razoavelmente, pois, como vivia
antigamente, não teria nenhuma perspectiva de avanço social e econômico. A minha mãe, filha
de dona de casa e mãe solteira, igualmente a minha avó paterna, buscou o estudo e a formação
do magistério, o que a possibilitou ser professora, funcionária pública do município de
Salvador. Ambas, pessoas “honradas” e de bem, cresceram com a “cara” e a coragem, se
“empoderaram” sem nem ter conhecimento dessa palavra tão em voga atualmente. Negros,
apesar das peles claras, de famílias humildes, cheias de preconceitos sociais e raciais pelo
desconhecimento do valor dos ancestrais africanos, foram capazes de nos orientar a buscar
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também vencer na vida, e isso foi feito. Entretanto, esclarece Luz (2011), o desconhecimento
do outro é considerado etnicamente provocação de situações fantasiosas que ocupam o lugar da
realidade. Essas fantasias caracterizam-se por um mecanismo de projeção, dependendo da
história individual e do lugar social ocupado. Então, o outro torna-se depositário de tudo aquilo
que em nós mesmos condenamos ou desejamos, ora no sentido de agredi-lo, ora de idealizá-lo.
A diferença é estabelecida, então, em bases irreais, e o outro continua desconhecido e, portanto,
ameaçador, na medida em que é representado por uma ordem de fantasias. Dessa maneira, creio
que essa situação foi a representação estereotipada dos meus pais frente às suas etnicidades.
Ao ingressar na formação de licenciatura em História, apropriei-me dos conhecimentos
e estudos da história da África, sua relevância histórica, cultural e social para a compreensão
da complexidade da formação biológica, cultural e étnica dos povos afro-brasileiros, isto é, a
sua história, resistência, resiliência, e (in)visibilidade, relegados à própria sorte, ou então às
migalhas de uma política social, colonial ou pós-colonial. Com o decorrer do curso, as políticas
implantadas de reparação social para o negro, as leis sancionadas para implantação dos
conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e africana e as mudanças estéticas dos
jovens negros estudantes (os cabelos naturais “assumidos”) em sala de aula – meu olhar voltouse para as questões raciais, então me percebi negra e compreendi a importância de educadora,
através da minha história e memórias ancestrais.
O interesse em pesquisar as relações culturais em um colégio situado na área urbana,
com o olhar direcionado para as questões da visibilidade das jovens, está relacionado a minha
experiência pessoal e profissional. Convivi, como professora de escolas públicas, com muitos
conflitos de ordem comportamental dos estudantes, quanto ao seu lugar no mundo, com relação
à etnia, aceitação, rejeição, e/ou desprezo de alguns estudantes ao ofender seus semelhantes e
professores devido à cor da pele. Chamou-me a atenção, também, a mudança de mentalidade
quanto ao vestir, ao cabelo e ao jeito dos estudantes na mudança e incorporação das tendências
dos movimentos para a visibilidade desses. Nesse sentido, as perguntas geradoras dessa
pesquisa vêm surgindo no decorrer dos anos, das experiências em sala de aula, em reuniões de
professores, nos encontros de educadores para reflexão das mudanças de paradigmas e
aplicação das leis 10.639/03 e 11.645/08 nas escolas brasileiras, além de buscar reconhecer as
ações aplicadas nas inter-relações que venham contribuir para a (in) visibilidade dos estudantes
negros no processo de construção das identidades étnica e cultural.
Meu interesse por essa pesquisa foi despertado pelo desejo de debruçar-me para
compreender as percepções e sentimentos que as jovens estudantes afro-brasileiras do 3º ano
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do Ensino Médio do Colégio Estadual Prof.ª Marileine da Silva (CEPMS) estabelecem entre si
e com o colégio, na construção e incorporação das identidades étnica e cultural por meio das
relações estabelecidas com os outros. Nesse sentido, o Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia – na Linha de Pesquisa I:
Processos Civilizatórios: Educação, Memória e Pluralidade Cultural reforçou, ainda mais, o
desejo de investigar a temática, com o intuito de contribuir para a pesquisa em educação, e
oferecer elementos para ampliar os conhecimentos a respeito da juventude negra, recolhendo e
analisando narrativas e memórias de jovens estudantes sobre si e o contexto que os cercam.
Sigo consciente de que é só o início de um estudo que não se esgotará em si mesmo, porque é
um campo fértil a ser desbravado.
A dissertação “Meu Corpo, Meu Jeito: Identidades E (In) Visibilidades de Estudantes
Afro-brasileiros do Ensino Médio no Colégio Estadual Professora Marileine da Silva”
(CEPMS) refere-se à pesquisa qualitativa com estudantes do terceiro ano do Ensino Médio,
turma C, no bairro da Mata Escura, em Salvador- Bahia, a qual buscou compreender quais as
percepções e sentimentos de jovens estudantes afro-brasileiras relacionados às identidades
étnica e racial nas relações que estabelecem entre si e com professores, funcionários e gestores
que participam da cultura escolar do referido CEPMS. Nesse processo, analisei tanto os
indicadores determinantes na formação educacional do Estado e do Colégio, quanto as
observações registradas no cotidiano da sala-de-aula e outros espaços de convivência, na escuta
sensível de relatos e silêncios sobre os estereótipos corporais marcados nas histórias de vida,
nas inter-relações, as manifestações e/ou movimentos sociais coletivos que trazem na
“bagagem” cultural e étnica-racial. Denomino de “bagagem” os conhecimentos e saberes que
as estudantes possuem que podem ser adicionados no currículo escolar e fortalecem a
aprendizagem, mas que foram apreendidos fora da educação formal. Questões fomentadas a
cerca do colégio foram investigadas, se existem formações de coletivos políticos e culturais em
parcerias com os coletivos? Como é a atuação do grêmio estudantil?
A perspectiva da investigação abrange o reconhecimento da trajetória histórico cultural
do negro afro-brasileiro, a importância dos movimentos sociais para a juventude, as inserções
e representações de (in) visibilidade no contexto social e educacional, estudo permeado pela
História da Educação do negro no Brasil, o entendimento do cotidiano e contexto imbricados
com a cultura escolar da instituição inferida, a escuta das narrativas, as observações das
expressões orais, corporais e simbólicas dos estudantes e o posicionamento crítico quanto à
percepção que têm de si mesmos: cor, gênero, como se vestem, a autoimagem, músicas que
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gostam, religião e outras. Para compreender a história e a cultura do bairro e do colégio no qual
os alunos estão inseridos, iniciei o caminho pelo território da Mata Escura, buscando identificar
os grupos étnicos existentes e as memórias importantes na construção histórica e social dessa
localidade.
Dessa forma, elencamos alguns conceitos trabalhados que subsidiaram a construção da
pesquisa, são eles:
Visibilidade, que, segundo Pereira (2005), não diz nada sobre a justeza, pertinência,
coerência, mas traz veracidade e possibilidade de se reafirmar, de se deixar ser, ou de se
reconstituir, e de se marcar ideias, atos e até os sonhos, com a crítica e a autocrítica que
costumam bafejar os bons caminhos;
Identidades, conceitua Barros (2006), como um conjunto de características e
circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e graças às quais é possível
individualizá-la - as identidades se constroem nas tensões com as diferenças, dentre elas a
identidade negra que, para Munanga (2002), não surge da tomada de consciência da diferença
de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e/ou negras e
amarelas;
Cultura escolar, definida por Serpa (2011) como um sistema comum de significados
aceitos de conteúdos implícitos e explícitos que são, deliberadamente ou não, aprendidos e
participados pelos atores sociais implicados na construção cotidiana de cada vida, de cada
escola; na concepção de Julia (2000) é um conjunto de normas que definem saberes a ensinar e
condutas a inculcar e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a
incorporação desses comportamentos, normas e práticas ordenadas, de acordo com finalidades
que podem variar segundo as épocas;
O corpo negro e o cabelo, para Gomes (2002) podem ser considerados expressões e
suportes simbólicos da identidade negra no Brasil - juntos, eles podem indicar caminhos,
possibilidades para construção social, cultural, política e ideológica de uma expressão criada
no seio da comunidade negra: a beleza negra;
A juventude de acordo com Dayrell (2007), é vista como momento de crise, fase difícil,
dominada por conflitos com a autoestima e/ou com a personalidade. Relata que construir uma
definição da categoria juventude não é fácil porque uma noção de juventude na perspectiva da
diversidade implica, em primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim
como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos
no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social.
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Para os/as jovens, principalmente os negros/as, a educação pode ser capaz de promover,
no círculo de relações educacionais, aportes para a percepção do reconhecimento e visibilidade
social; essa possibilita ser revelada nas construções sociais e históricas, identificadas nas
relações e confrontos que estabelecem entre si, nas interações com o grupo e em amplas esferas
de poder, principalmente na esfera educacional. Assim, as questões do cotidiano escolar, as
propostas, os programas, as diretrizes curriculares e marcos teóricos precisam estar em
consonância e/ou adaptáveis com a realidade e vivência dos educandos negros, o que viveram,
o que vivem, os anseios nos contextos históricos, sociais e culturais, as nuances de uma
realidade que perpassam por percalços e sentimentos de lutas e sobrevivência em busca de
melhoria. A política educacional, que, historicamente, disponibilizava diretrizes para todos,
sem fazer o recorte étnico-racial necessário, passou a mudar, ainda que de maneira lenta, com
a promulgação da Lei 10.639/03, fruto da luta do Movimento Negro, incluindo os artigos 26-A
e 79-B da LDB, em que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afrobrasileira e africana nas escolas públicas e privadas dos ensinos Fundamental e Médio,
contemplando então, no conteúdo programático das escolas o estudo da História da África e
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil. Além disso, os conteúdos referentes à História e
Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras e no calendário escolar
incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”.
Essa lei foi alterada para 11.645/2008 e passa a incluir também no currículo oficial da
rede de ensino a temática da cultura dos povos indígenas, havendo uma mudança significativa
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº. 9.394/1996). O fortalecimento das práticas
pedagógicas tende ao reconhecimento dos atores que atravessam os muros da escola em busca
da educação formal, essa entrelaçada com a realidade e com ações para constituição de interrelações saudáveis na comunidade escolar, fazendo-se necessárias para a cultura do respeito no
cotidiano escolar.
A pesquisa trouxe o tema da construção da identidade étnica-racial e estética das jovens
negras e fez indagações acerca de como constroem a percepção de negritude, o que as definem,
como se reconhecem ou não negras, que elementos e símbolos vêm modificando a estética do
corpo, o que incorporam das referências da cultura disponibilizada pela sociedade e
investigação do problema de como as jovens estudantes afro-brasileiras percebem a construção
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de suas identidades étnicas-raciais e estéticas nas inter-relações que estabelecem com outros
sujeitos inseridos na cultura do CEPMS. Para responder a essas questões, foi importante a
realizar uma revisão bibliográfica com autores que estudam sobre a problemática referente às
percepções e aos sentimentos de (in) visibilidade dos jovens e estudantes, que buscam
referências das identidades étnica e cultural, em nuances do corpo, as narrativas e memórias
históricas que me possibilitasse formular uma visão crítica acerca das relações e conflitos que
os jovens estudantes afro-brasileiros vivenciam no cotidiano e na cultura do CEPMS.
Para dialogar com as estudantes, utilizei o procedimento metodológico da história oral,
recorrendo às entrevistas com a principal etapa de produção da fonte oral. A esse respeito, Vidal
(1990) chama a atenção para o cuidado imprescindível na utilização dos procedimentos
relacionados à construção da fonte oral, pois a história pode tender a se afirmar enquanto
imagem, enquanto voz dos depoentes, negando a participação do historiador. É nesse
pressuposto que repousa a “democracia” da história oral. O fato de permitir abordar conteúdos
que foram alijados da história pela oficialidade, através da inserção de visões múltiplas dos
acontecimentos passados, oferecidas pelos que não têm sua voz assegurada no campo oficial,
levou autores a acreditarem ser a história oral uma história democrática.
Nesse sentido, o documento oral é questionado com objetividade na relação historiadorfonte, tendo em vista estabelecer relações dialógicas com as jovens estudantes do CEPMS, no
intuito de ouvir as vozes das estudantes que alcançaram pouca visibilidade na história. Penso
que ao me predispor a falar com estudantes na condição de pesquisadora busquei assumir uma
postura dialógica, tornando-me instrumento para registrar e analisar falas e silêncios
manifestados no ato de aproximação com estudantes afro-brasileiros. Nesse sentido, ainda de
acordo Vidal (1990), realizamos um duplo deslocamento do discurso historiográfico.
Quando utilizei a história oral, observei que as abordagens das estudantes estavam
interligadas, fui percebendo as nuances na medida em que desfiava o novelo das falas das alunas
que participaram das entrevistas e assumiam a vez e a voz, os lugares de fala como personagens
constituintes da cultura e da história do Colégio. Todavia, é importante considerar que estava
lidando com dimensões da memória que, de acordo Matos (2011), é uma construção feita no
presente, a partir de vivências ocorridas no passado, em um processo no qual as memórias
individuais e coletivas se confundem porque não somos “ilhas” - estamos sujeitos a sofrer
influências, bem como a influenciar os grupos aos quais pertencemos e nos identificamos.
Assim, no procedimento metodológico da história oral, busquei registrar impressões, vivências
e lembranças daquelas estudantes que se dispuseram a compartilhar as memórias e, dessa forma,
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permitiram-me ter acesso a percepções e sentimentos vividos diversos e complexos, porém
ricos, dinâmicos e coloridos em situações que, de outra forma, não teria conhecido.
A pesquisa foi realizada em abordagem qualitativa e dialógica, de caráter investigativo
e exploratório. Como estratégias metodológicas foi importante a utilização de pesquisas
bibliográficas, realização de revisão teórica, coleta de dados como narrativas, observações,
gravação de entrevistas, fotografias (objeto infográficos) e registros do cotidiano do colégio.
Para ampliar as possibilidades de compreensão das percepções e sentimentos, realizei
cruzamentos de informações para dar conta da dimensão complexa da dinâmica da cultura do
colégio e recorri a outras fontes: projeto político pedagógico, diário de campo, normas internas
do CEPMS, manual do aluno de 2019, mapa de classes, calendário de ano letivo de 2019, pauta
de reunião de planejamento de professores, de pais e/ou de responsáveis, registros da escola,
livros, cadernetas, programa de curso. Assim, segui uma reflexão dialógica confrontando os
dados e informações empíricas registradas no campo, com reflexões teóricas adquiridas sobre
a temática da pesquisa.
No decorrer da investigação, a pesquisa tomou uma direção inesperada, diante da recusa
dos estudantes do gênero masculino em participar com a perquirição. Pretendia envolver todos
os jovens do Colégio, mas a abordagem precisou ser refeita, porque somente as jovens
estudantes aceitaram o convite para participar da pesquisa, então o olhar direcionou-se para as
questões de gênero. Algumas questões poderiam ser suscitadas em relação à recusa dos meninos
como por que somente as mulheres se interessaram em participar da pesquisa? Qual o
pensamento dos homens ao recusar participar? Será que tem haver com a turma ser
majoritariamente composta de mulheres? Estão acostumados a verem o grupo feminino se
manifestarem nas ações e atividades cotidianas do colégio e por isso se acomodam? Não se
sentem à vontade para exporem/expressarem suas opiniões a respeito de si e do colégio?
Existem apatias devido à falta de oitiva das colegas e do colégio para o gênero masculino?
Possuem ausência de oportunidades para exporem suas opiniões? O colégio não abrange o
exercício de colaboração às pesquisas externas, dessa forma não encoraja o público masculino
a participar? Não gostam de terem visibilidade dos seus corpos? Podemos tecer inúmeras
hipóteses a respeito da situação do gênero, mas o tempo não nos permitiu avançar, somente
elucubrar sobre esse aspecto. Uma coisa é certa, fiquei sem saber a respeito do pensamento
desses autores, que talvez tendessem a serem mais escutados e perquiridos, pois sabemos que
também atravessam a rejeição e invisibilidades sociais, que nesse sentido perpassam aos muros
escolares. É importante salientar que a turma do 3º ano C do Ensino Médio do colégio CEPMS
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é composta, em sua maioria, por estudantes do gênero feminino. Nesse contexto, entrevistei um
grupo de nove estudantes, que demonstraram interesse, entusiasmo e atenção em participar da
pesquisa. A dissertação explorou o entendimento das alunas sobre as (in) visibilidade enquanto
jovens estudantes negras do ensino médio do 3º ano, turma C do colégio Estadual Marileine da
Silva no bairro de Mata Escura em Salvador, Bahia. Nesse sentido, a investigação tendeu para
abertura de novas reflexões para as inter-relações das jovens estudantes, as identidades
incorporadas e as invisibilidades percebidas por elas a partir da sala de aula, do cotidiano e da
cultura do colégio.
As seções dialogam com abordagens, conceitos e autores pertinentes à educação, aos
jovens e à contemporaneidade, enfocando as expectativas, a cultura, as (in) visibilidades de
corpos de jovens estudantes afro-brasileiras, questões da entrevista semiestruturada são
partilhadas em todas as sessões sobre os perfis dos jovens do bairro, a estética, a cultura musical,
vestimentas, sensações sobre o racismo, a opinião sobre o colégio, entre outras, construindo as
narrativas e memórias das protagonistas. Para as questões a respeito da construção das
identidades e dos perfis estéticos e visibilidades foram direcionadas algumas perguntas. “Qual
a opinião, sobre os perfis estéticos específicos de jovens”? “E perfis estéticos específicos de
jovens de periferia e classe média”? “Se existe uma cultura popular específica da juventude de
periferia”? “Se faz parte desta cultura”? “Se pode descrever esta cultura”? “A opinião, se existe
diferença entre favela/periferia/gueto/comunidade? Quais”? “Os(as) jovens do seu bairro que
não utilizam este tipo de roupa são vistos como pelos outros jovens”? “O que pensa sobre o
estilo de roupas usadas pelos (as) na escola”?
Estão estruturadas em uma introdução e cinco subdivisões distribuídas da seguinte
maneira: a primeira seção trata-se da motivação referente à pesquisa e as razões da escolha do
lócus da pesquisa - o Colégio Professora Marilene da Silva; na segunda seção, apresento a
retrospectiva do bairro da Mata Escura, a localização, o processo histórico, a memória do bairro,
as informações e contextualização do colégio CEPMS; o perfil da turma do 3º ano C e a
biografia da ex-gestora que deu nome ao Colégio Estadual Professora Marileine da Silva, assim
como a análise do projeto político pedagógico do colégio, sintonias e conflitos no cotidiano
escolar; na terceira seção, dialogamos com a produção bibliográfica que indicou as referências
conceituais, dando aporte à pesquisa para discutir as percepções e sentimentos das jovens
estudantes no processo de percepção da construção das identidades étnico-raciais e estéticas,
compreender as tensões do percurso cotidiano, apontar os desafios e disputas por visibilidades
dos corpos estudantis. Buscamos compreender as relações e tensões estabelecidas pelo grupo
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que, nas manifestações constitutivas da cultura do colégio, contribuem para dar visibilidade à
construção de suas identidades, além de apresentar alguns grupos sociais colaboradores nas
manifestações do colégio; na seção, demonstramos a representatividade corporal, analisamos a
construção da identidade e a estética dos jovens, um dos eventos educacional e cultural que
promove a visibilidade dos corpos juvenis, as narrativas, anseios e desafios e os movimentos
corporais, musicais e culturais; a estratégia pedagógica que foi a gincana na valorização da vida;
o papel do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva na abordagem sobre lugares de
visibilidades e nos movimentos corporais; a análise dos dados levantados através das entrevistas
e observações realizadas em sala de aula, em outros espaços da escola e das estudantes do 3º
ano; a análise das percepções, simbolismo e subjetividades na construção da identidade das
estudantes, na quinta seção, elaborei as considerações finais da pesquisa, cujos resultados foram
obtidos através das observações, análises documentais e infográficas, comportamentais dos corpos,
jeitos das estudantes, memórias, narrativas. Por fim, as referências, apêndices e anexos.
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2 HISTÓRIAS DA MATA ESCURA E DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA
MARILEINE DA SILVA E A TURMA DO 3º ANO C
Na parte que se segue, buscamos reunir evidências históricas que ligam a Mata Escura
ao entorno de outros bairros, cujas memórias, por vezes de pouca visibilidade, são fundamentais
para a compreensão das relações culturais, da diversidade e da ancestralidade das pessoas que
moram nesse território. Os registros históricos apontam para a existência de dez freguesias
urbanas em Salvador, nos meados do século XIX. De acordo com Nascimento (2007), dentre
elas destaca-se a freguesia de Santo Antônio Além do Carmo, que abrigava uma rarefeita
população rural, cujo perfil demográfico também era típico da freguesia de Nossa Senhora de
Brotas, nos quais se encontravam roças, fazendas e mesmo engenhos, mas com as delimitações
das freguesias definidas há muito tempo. Seus limites fixados somente no século XVIII
sofreram poucas alterações.
Figura 1- Localização do Bairro e delimitação dos setores censitários de Mata Escura

Fonte: Elaborado pela equipe RAU+E - Mata Escura, 2016.
No registro do Segundo Distrito de Santo Antônio Além do Carmo, que interessa a essa
pesquisa, observei que seus limites se estendem ao Cabula, onde inclui o bairro da Mata Escura;
parte dela era constituída da zona rural e possuía a presença de quilombos e terreiros.
Nascimento (2007) salienta que Salvador era uma cidade suja, a presidência da Província tardou
para contratar uma empresa de serviço e asseio para a realização da limpeza, sendo mais tardio
que o serviço de água, luz e transporte. A autora relata que os detritos que se acumulavam nas
ruas já haviam ocasionado a expansão de moléstias epidêmicas. Era competência da Câmara
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Municipal designar os locais onde deveriam depositar o lixo e detritos: na baixada da Fazenda
Garcia, no Engenho do Retiro, no Cabula, na Maçaranduba e no Engenho da Conceição.
É de suma importância a contextualização histórica do espaço onde está inserido o
Colégio, lócus da pesquisa, que não possui uma literatura histórica sobre o bairro da Mata
Escura. Como também o colégio possui estudantes residentes do Cabula identificados com a
trajetória histórica de origem quilombola, buscamos ampliar a contextualização, perpassando
pelo bairro do Cabula. Segundo Fernandes (2003), o Cabula é área de ocupação antiga;
comunidades quilombolas se instalaram ali desde o período colonial, quando se originou o
nome do bairro. Cabula é uma palavra do idioma banto, falado entre os países do Congo e
Angola, que significa mistério e culto religioso secreto atribuídos às virtudes dos quilombos
existentes. Santos (2010) também explica que o nome do bairro do Cabula é de origem africana:
[...] Ela afirma que o termo Cabula, vem do quincongo Kabula, que além de
ser verbo, é nome próprio, personativo feminino e também o nome de um
ritmo religioso muito tocado, cantado e dançado, daí o bairro tomar o nome
do ritmo frequente naquela área, sendo suas matas utilizadas pelos sacerdotes
quincongos (SANTOS, 2010, p. 210).

A figura 1 supracitada representa o mapa da localização geográfica do bairro Mata
Escura. De acordo com a observação de delimitação, encontra-se disposto no centro de
Salvador, por isso a denominação da região de fazer parte do Miolo. Fernandes (2003) indica
que foi por volta da década de 1970 que a região do Miolo de Salvador, cujo termo denota a
parte do território municipal situada entre os dois principais eixos viários de articulação urbanoregional – BR-324 e a Avenida Luiz Viana Filho (Avenida Paralela) – e as divisas de Salvador
com os Municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho. Conforme o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU, 2004) de Salvador, houve uma urbanização mais intensa na
região do Cabula, passando a ser um local atraente para a construção de conjuntos habitacionais.
Esse período coincide com o avanço urbano sobre as extensas áreas verdes, ligadas por vários
caminhos chamados de “estradas do Cabula”, que permanecem ainda hoje: Ladeira do Cabula,
Estrada do Cabula, Largo do Cabula.
A respeito dos traços de ancestralidades, afirma Nicolin (2007, p. 118):
O Cabula hoje se constitui como um lugar que guarda as heranças da
ancestralidade africana, resguarda os códigos de valores de vida comunal, mas
também é aquele que tenta unir tradição à contemporaneidade trazida pelos
condomínios habitacionais, pelas edificações de empresas, supermercados,
escolas, faculdades.
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Percebemos que o estudo etnográfico da referida autora possibilita compreender
dimensões históricas da população do bairro nas relações do passado com o presente. Dessa
maneira, são estabelecidas pontes a partir de observações e experiências; como professora de
escola no bairro, é impossível ignorar a existência de remanescentes que ainda preservam
heranças e identidades quilombolas. Isso significa que os moradores antigos desses espaços,
lutam para assegurar suas raízes históricas, com o propósito de se auto afirmarem enquanto
comunidades tradicionais por direitos de manter vivas a ancestralidade e cultura na memória
do bairro.
Uma voz que aborda acerca do resgate das memórias é a de Munanga (2005, p. 16)
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa
apenas aos alunos de ascendência negra. [...] Além disso, essa memória não
pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a
cultura da qual nos alimentamos cotidianamente é fruto de todos os segmentos
étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem,
contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social
e da identidade nacional.

Nesse sentido, reconstruir a memória coletiva e da história da comunidade negra tornase importante para todos os segmentos étnicos, porque houve a contribuição para a geração de
riquezas econômicas e sociais e construção da identidade nacional do jeito de cada um. Assim,
os governantes e os moradores promovem mudanças importantes no espaço urbano da Mata
Escura, que vão delineando e modificando as paisagens, as modificações culturais, as inovações
no uso do solo, as quais contribuem também para a transformação dos habitantes com a
recriação de um “novo” território e uma “nova” identidade. Saquet (2013) declara que o
território vem reinterpretado como “força produtiva” e oferece aos agentes econômicos recursos
importantes: específicas condições de vida e de trabalho; conhecimento e linguagens;
possibilidades de relações com outras empresas; serviços; acesso a infraestruturas materiais e
imateriais etc. Dessa forma, ao observar a organização do espaço do bairro da Mata Escura,
percebe-se a relação de economia e sobrevivência dos moradores com o estabelecimento do
comércio no local.

2.1 A MATA ESCURA: DO ABASTECIMENTO AOS TERRITÓRIOS RELIGIOSOS

Nesta seção, serão apresentadas algumas características próprias do bairro e da
população relacionadas às classes sociais e à formação étnico-racial. Através das informações
e dados de pesquisas desenvolvidas pelos órgãos responsáveis por informações e estatísticas
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básicas sobre o bairro, além de observações pessoais, podemos compreender aspectos da
realidade das estudantes do 3º ano C do CEPMS e da comunidade escolar, investigar sobre as
condições físicas e sociais em que vivem, a fim de averiguar em que medida há disponibilidade
de equipamentos e serviços urbanos no local onde residem para conhecer as condições
socioeconômicas e a estrutura familiar dessas jovens.
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, o
bairro possui uma população de 32.349 habitantes, com a maior parte da população inserida nas
classes D e E; em seus 12.064 domicílios 14,3% dos responsáveis não eram alfabetizados e,
apesar de 39,1% estar na faixa de 0 a 1 salário-mínimo, a renda média dos responsáveis por
domicílio no bairro era de R$1.107,001. Em relação à infraestrutura ofertada, 95,58% dos
domicílios contavam com coleta de lixo, 98,81% com abastecimento de água e 93,53% com
esgotamento sanitário.
A maior parte dos habitantes se autodeclarou parda (53,59%) e preta (31,52%), a qual,
em 2010, juntas representam os negros e compõem 85,1% do seu contingente populacional. O
percentual dos autodeclarados pardos e pretos encontrados no bairro da Mata Escura pelo
instituto é maior do que o verificado no percentual estatístico para a cidade de Salvador, onde
os pardos também foram maioria, perfazendo 52%, e os pretos 28% dos habitantes
soteropolitanos. Em decorrência desta composição étnica, a população branca na Mata Escura
teve representatividade menor que no total da capital baiana, a qual perfaz 31,6% de
autodeclarados. Ela compôs apenas 12,9% do universo populacional do bairro que ainda era
formado por amarelos (1,6%) e indígenas (0,3%). (IBGE, 2010), como podemos ver no gráfico
representado abaixo.
Gráfico 1 – População do bairro da Mata Escura, 2010

Fonte: IBGE, Censo 2010 (gráfico elaborado pela autora).

1

Segundo o IBGE (2015), a classe A brasileira corresponde às famílias com renda acima de 20 saláriosmínimos; a classe B, entre 10 e 20 salários-mínimos; a classe C, entre 4 e 10 salários-mínimos, a classe
D, entre 2 a 3 salários-mínimos; e a classe E, até 2 salários-mínimos.
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Foram entrevistadas nove estudantes, do sexo feminino, possuem a faixa etária entre 16 a 18
anos, seis se autodeclararam negras, uma branca, uma parda e uma inconclusiva entre parda e
negra. Os nomes foram substituídos por questões de ética, escolhi nomes para as protagonistas
de mulheres que até hoje, representam a luta pela visibilidade e o antirracismo, são elas:
Acotirene, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Dandara, Luísa Mahim, Maria Felipa,
Mariele Franco, Zeferina, um delas nomeei de Miríade por entender que no momento da escrita
necessitava de forças celestiais e lembrei-me de uma colega do cursinho que frequentei
chamada Miríade e significa legião de anjos.

QUADRO 1 - Estudantes do 3º ano C do CEPMS.

Dandara,
18 anos,
preta.
Lazer
praias.

Luíza
Mahim,16
anos, preta.
Gosta de
shopping,
praias
festas
(lugares
movimenta
dos).

Zeferina,
18 anos,
preta.
Lazer
praças.

Mª. Felipa,
17anos
parda ou
negra (cor
indefinida).
Lazer praia.

Miríade, 17
anos, cor
parda.
Gosta da
flexibilidade
de usar o
cabelo.

Acotirene, 17
anos, negra.
Gosta de
roupas largas
e pretas
(estilo
gótico).

Mariele Franco,
18 anos, , cor
branca.
Frequento o
“paredão”,
praias, shows.

Carolina de
Jesus, 18
anos, cor
preta. Lazer
shoppings e
praias.

Conceição
Evaristo,18
anos, cor
preta. Gosta
de vários
lugares
para lazer.
Foi
discriminada no
restaurante.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

As nove estudantes entrevistadas do terceiro ano C do CEPMS, quando foram
indagadas a respeito da cor da pele, como se autodeclaravam, seis autodeclararam negras, uma
autodeclarou parda, uma delas permaneceu indecisa entre parda ou negra e uma autodeclarou
branca, apesar da tez negra. Quero esclarecer que as estudantes ao se autodeclararem negras,
considerei como declaração se referindo à pretas, pois o IBGE pesquisa a cor de acordo com a
autodeclaração dos pesquisados, delimitando as opções de cor branca, preta, parda, parda,
indígena ou amarela. Apesar da autodeclaração negra, diante dessa análise, inferimos que há
uma conscientização das estudantes em relação a autodeclaração de pretas.
O colégio está inserido no bairro da Mata Escura, sendo a maioria dos moradores afrobrasileiros e de baixa renda, os quais residem em comunidades, favelas e condomínios
habitacionais. Não existe um projeto de políticas públicas destinado a fortalecer as identidades
dos moradores pretos e pardos das comunidades, que, a exemplo de muitos bairros de periferia,
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precisam de investimentos. Muitas vezes, sem uma orientação a respeito da importância do
negro, da sua identidade como pessoa agente de transformação na sociedade, muitos que
frequentam a escola se perdem nesse mundão, evadem, transgridem.
Aos homens e mulheres pretos e pardos, a historiografia vem buscando apresentar,
através da memória e narrativas históricas, a observação feita por viajantes quando encontravam
pessoas negras, os quais tratavam de delinear suas características, atitudes no cotidiano de
Salvador. Nesse contexto, retrata Nascimento (2007), referindo-se aos acontecimentos
corriqueiros de negros e negras na região soteropolitana no século XIX, a mais viva delas é a
do Arquiduque Maximiliano da Áustria, que relata a forte impressão causada aos estrangeiros
pelos homens de cor, especialmente a ele, que os via pelos acontecimentos corriqueiros dos
negros, de suas atitudes, dos aspectos pessoais e do trabalho braçal.
Nascimento (2007) chama a atenção que o Arquiduque encontrou negros na freguesia
da Vitória, em grupos, abaixados pelo chão, vendendo frutas nativas e chamando os passantes
com voz sarcástica. Sua primeira palavra foi para descrever o horror que lhe causavam aquelas
criaturas humanas, que comparou aos primatas, de uma “feiura a fazer estremecer”
(NASCIMENTO, 2007, pp. 35-36). “Seu couro negro parecia uma borracha espichada e
enrugada; suas mãos e pés negros se entregavam a uma ginastica de macacos”. Porém, sua visão
foi muito diferente ao olhar uma mulher mestiça com vestido de algodão estampado de flores
vivas, franzido negligentemente em volta das cadeiras, “que balançavam suavemente” e não
deixou de reparar as contas de vidro e amuletos pagãos que lhe ornavam o magnífico pescoço,
o turbante de gaze que lhe envolvia a cabeça, e a camisa transparente que mal lhe cobria o busto,
assim como notou o aveludado e o bronzeado daquele “encanto exótico” (NASCIMENTO,
2007, pp. 35-36).
Esse trecho demonstra a impressão da imagem que os estrangeiros possuíam em relação
aos homens e às mulheres de cor, como eram denominadas as pessoas negras; a autora
demonstrou esse estigma, ao oferecer pistas importantes para a pesquisa, à medida em que
descreve o imaginário de homens brancos europeus sobre os corpos negros de Salvador. No
bairro da Mata Escura, atualmente, a maioria dos moradores se autodeclaram negros ou pardos
(IBGE 2010).
O bairro Mata Escura limita-se com o Cabula, Marechal Rondon, Jardim Santo Inácio,
Pau da Lima e Brasil-Gás. O acesso pode ser feito pela BR-324, que passa no seu limite oeste,
por Sussuarana, pelas Avenidas Silveira Martins e Paralela e atualmente pela Avenida Gal
Costa. Pertencente ao antigo Quilombo do Cabula, Mata Escura é um bairro de significados,
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diversidade cultural e religiosa. Observamos em sua característica, a priori residencial, que se
confunde com um bairro típico comercial, visto que uma das formas de subsistência dos
moradores é através do comércio, ou seja, uma porta que se abre adaptando para dar lugar ao
comércio de algum produto.
Segundo Silva e Santos (2016), o nome do bairro da Mata Escura está relacionado ao
lugar de cerrada Mata Atlântica. Em 1870, o local foi objeto de arrendamento - por parte de
Flaviano Manoel Muniz e Maximiniano José da Encarnação2 -, de sua proprietária, cujo nome
conhecido é apenas Dona Feliciana - tendo sido a mesma loteada. Conforme relatos (GOIS,
2011), senhor Maximiniano, considerado o fundador do bairro pelo neto Simão, era visto pelos
moradores como um apaziguador: Quando existia uma rusga, uma briga entre vizinhos, o
pessoal procurava por ele, vendo-o como uma autoridade. (SIMÃO, 2011).
No final do século XIX e início do século XX, ali foram instalados alguns importantes
terreiros de Candomblé, dentre eles a Casa de Oxumaré e o Terreiro Bate Folha, tombados
como Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN. Na década de 1930, já se constatava a
formação de núcleos de povoamento, com vários casebres - o que, para a autora, torna esse
bairro o primeiro a iniciar a expansão interiorana da capital. Silva e Santos (2016) afirma que
foram, ainda nesse período, construídas duas represas no Rio Camurujipe para o abastecimento
da cidade, cortando o bairro: a Prata e a Mata Escura – projetadas pelo grande engenheiro baiano
Teodoro Fernandes Sampaio e, na década de 1950, também foi erguida a penitenciária Lemos
de Brito, ainda hoje o maior presídio do estado, possuindo um importante acervo histórico em
seu museu.
É possível observar, olhando rapidamente, que em meio ao cotidiano do bairro, igrejas
de todas as denominações convivem com o antigo, importante terreiro de candomblé Bate
Folha. Foi inaugurado oficialmente em 1916, ocupando uma área de 14,8 hectares e
reconhecido pelo Ministério da Cultura como território cultural afro-brasileiro no dia 13 de
setembro de 2000, de acordo com publicação no Diário Oficial da União. Sobre o conceito de
terreiro,

2

Nome atribuído a uma das escolas municipais do bairro, provavelmente pela importância do referido
personagem para a formação do bairro.
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Figura 2 - Terreiro de Candomblé Bate Folha

Fonte: Correio da Bahia. 2016.

Machado (2006) revela que é um lugar singular e plural que contém o mundo sagrado.
Na reconstrução de um mundo ao mesmo tempo divino e comunal, vive-se ritualisticamente,
mitologicamente um entre-lugar, onde afrodescendentes, via de regra como um segmento
excluído, reconstroem significados fundados em valores rizomaticamente africanos, valores
que podem ser definidos como uma contribuição coletiva para conquistar a capacidade de se
autorizar. É uma autorização que se faz tanto pela individualidade preservada como pelo sentido
como se inscreve a comunidade nas suas verdades estruturantes, sendo verdades que
transcendem ao que poderia ser compreendido como símbolos ou imaginário do grupo.
(MACHADO, 2006).
À figura 02 e à representatividade do Terreiro Bate-Folha localizado na rua Direta do
bairro, Nicolin (2007, p. 396), aduz
Daqui da mata, pudemos ver outra matriz ancestral do Império Congo, reino
de Angola, o Terreiro Bate-Folha, embora não tenhamos estudado a
comunidade tradicional de Angola, [...]. Esta é a matriz africano-brasileira do
Cabula de que tem brotado filhos em todo o Brasil, que, mesmo alguns não
sendo iniciados na tradição sagrada como filhos míticos de orixá, de inquice
ou de vodun, têm toda expressão de gestualidade manifesta pela pulsão mítica
simbólica, atuando em seus pensamentos de cabuleiro.

As estudantes entrevistadas do terceiro ano C do CEPMS declararam possuir e
frequentar uma religião, sendo que oito informaram serem de religião cristã ou evangélica e
uma informou não possuir religião. Duas das jovens relataram que a religião interfere em seus
estilos musicais, enquanto as outras enfatizaram a não interferência da religião nos estilos
musicais:
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A minha religião não proíbe de ouvir outras músicas não, não tem essa restrição,
nem falar que você não pode ouvir, vai de cada um da doutrina de cada um, a
consciência de cada um, se vai ouvir outros tipos ou não, mas não tem essa
proibição não. Nunca sofri por religião (MIRÍADE, 2019).

Acotirene, evangélica, é frequentadora de igreja e declara: “A minha religião interfere
no meu gosto musical” (ACOTIRENE, 2019). Maria, cristã protestante: “A religião interfere
nos meus gostos musicais” (MARIA, 2019). Luíza Mahim (2019), cristã, responde: “Minha
religião não interfere em meu gosto musical e nem cultural”. Carolina (2019) reforça: “A minha
religião não interfere no meu grupo musical, sou ensinada desde cedo pela bíblia, mas a bíblia
não manda em ninguém e sim orienta”. Conceição (2019), apesar de evangélica, aduz: “A
minha religião não interfere em meu gosto musical”. Dandara (2019) não informou se havia
alguma religião e Marielle (2019) informou não possuir religião. Nesse sentido, observamos o
predomínio da religião cristã nas declarações das jovens e a liberdade de poder ouvir os estilos
musicais de suas preferências. Jovens que buscam a espiritualidade, mas sentem-se na liberdade
da audição dos estilos musicais.
O bairro da Mata Escura era o local de abastecimento de água para a região, pois possuía
mananciais hídricos. Caldas (2007) relata que, em 1880, a Companhia de Queimado, uma
empresa de capital privado, compra parte das Fazendas Bate Folha e São Gonçalo para construir
as barragens da Mata Escura e do Prata, objetivando abastecer Salvador com uma população
de, aproximadamente, na época 60.000 mil habitantes e que, até então, dependia da água das
fontes públicas. Em 1905, a responsabilidade da distribuição de água para a população de
Salvador passa para o poder municipal.
Figura 3 - Represa do Prata

Figura 4 - Represa da Mata Escura

Fonte: Livro Abastecimento de água da
Cidade (1910), Teodoro Sampaio – Instituto
Geográfico da Bahia.

Fonte: Livro: Abastecimento de água da
Cidade, (1910) - Instituto Geográfico da
Bahia.
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As imagens 03 e 04 são referentes às represas da Mata Escura e do Prata que
abasteceram Salvador até 1987, quando foram desativadas porque apresentaram baixa vazão e
poluição, mas ficaram aos cuidados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
(EMBASA) por mais cinco anos. A área do manancial hídrico, segundo Caldas (2007, p. 33)
foi cenário de cultos religiosos de escravizados africanos que se escondiam na “mata escura”,
nos quilombos, deixando de herança a tradição religiosa do Candomblé, cuja ação nos terreiros
é possível constatar que são responsáveis pela manutenção de culturas religiosas baseadas em
tradições afro-brasileiras naquele espaço quilombola, e que atuam como meios de afirmação
daquelas identidades culturais.

Figura 5 - Represa do Prata

Fonte: Residência AU+E/UFBA- Mata Escura - EIXO ÁREAS VERDES, 2016.

A figura 05 demonstra a represa do Prata em 2016, lugar de puro abandono e muita
poluição. A Mata Escura tornou-se um bairro populoso e popular, surgindo sem planejamento
e com infraestrutura precária; as ruas são usadas como passeios e os transeuntes as dividem no
deslocamento com o trânsito de automóveis, porque as calçadas são ocupadas por carros
estacionados e comércio regular e de ambulantes. Os moradores do bairro são constituídos, em
sua maioria, por afro-brasileiros que precisam enfrentar desafios cotidianos para se manter no
território.
Observamos a presença de instituições e associações de moradores que se reúnem para
buscar melhorias para a comunidade, dentre as quais está o Quilombo Educacional do Cabula,
que atende os bairros de Mata Escura e da Engomadeira, fomentando, através da educação,
incentivar o acesso de moradores na universidade, disponibilizando um curso pré-vestibular
prestado aos jovens, com o objetivo de melhorar a formação escolar dos alunos, ampliando as
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possibilidades de acesso ao curso superior através das políticas de inclusão estabelecidas pelas
ações afirmativas. É importante observar que a Rádio Comunitária desenvolve atividades
voltadas para a comunicação, a cultura e o meio ambiente.
Com o grande crescimento populacional de Salvador, a Mata Escura foi alvo do avanço
Figura 6 - Praça da Mata Escura

Fonte: Elaboração própria. Out. 2019.

Figura 7 - Praça reformada

Fonte: Elaboração própria. Out. 2019.

urbanizador, com a instalação, em sua área, de diversos conjuntos residenciais, muitos deles
implantados por programas habitacionais financiados pelo governo (conjuntos e loteamentos),
a partir dos anos 80. Além das construções, diversas ocupações ocorreram, sobretudo, nas áreas
remanescentes da mata, ao sul da Penitenciária. As ocupações contrastam com as referidas
moradias regularizadas, o que demonstra a desigualdade social. Amado (2007) informa que a
Mata Escura pertence à cidade do Salvador, uma das metrópoles brasileiras que vem
enfrentando, como as demais, graves problemas. Segmentada por classes e degradada em nível
social e espacial, a sua periferia é povoada por favelas, cujas comunidades sobrevivem numa
linha limite de pobreza, imperando desigualdades sociais gritantes.
As imagens acima (figura 06 e 07) são paisagens da praça antes e depois da construção.
Percebemos as mudanças, pois foram construídos banquinhos coloridos, um quiosque e um
banco comprido em frente ao colégio. A ideia é que a praça ainda não teve a sua reforma
finalizada.
Existem diversos problemas urbanos na Mata Escura no que tange a infraestrutura,
insegurança pública, dificuldades de acesso ao transporte público, limpeza pública e
esgotamento sanitário. Destacamos a quantidade de comércios que encontramos na rua direta,
num espaço que contempla escolas públicas e particulares, clínicas, mercados e o fim de linha,
onde consta a praça que estava em reforma e atualmente reformada pelo poder público, uma
das poucas áreas de lazer, ou a única. A visão da moradora Miríade (2019), estudante do
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CEPMS do Ensino Médio 3º C, demonstra o afeto e o pertencimento pelo bairro, mesmo que
exista insegurança, vê o bairro como um lugar muito tranquilo. Demonstra uma chateação,
porque, apesar das pessoas emitirem críticas e opiniões a respeito da violência existente no
bairro, para ela o bairro da Mata Escura apresenta-se tranquilo. Relata que nunca foi assaltada
e sempre caminhou livremente pelos arredores. Podemos enfatizar quando expõe:
Já ouvi críticas sobre o bairro que eu morava, porque atualmente não moro
mais na Mata Escura eu me mudei para outro bairro e quando eu falava para
as pessoas que eu morava lá e todo mundo ficava: Hã!? Você morava na Mata
Escura! Poxa lá tem tiroteio não é? Tem violência, não sei o quê... Eu sempre
ficava, tipo, nada a ver gente, porque por mais que tenha acontecido aquele
período de criminalidade. É assim que posso dizer, por mais que tenha tido
aquele período das pessoas não poderem estar saindo assim de casa, porque
estava tendo troca de tiro de uma facção com a outra. Não sei bem, mas assim,
sempre foi um bairro muito tranquilo, não é? É um bairro que... (pausa), nunca
fui assaltada, sempre andei para cima e para baixo, nunca né? Sofri nada.
Sempre (pausa). Sempre foi tranquilo para mim, não é? Cresci lá, então
quando alguém falava de onde eu cresci, onde eu convivi, onde eu conheço
bastante, eu ficava um pouco chateada não é? Mas... (suspiro) sei lá! Acho que
eu não sofri por outra coisa não. (Pausa) Acho que não. (MIRÍADE, 2019).

Esse sentimento de “chateação” da estudante Miríade nos impulsiona a compreender o
pertencimento pelo território em que vive, mesmo possuindo ações negativas no lugar, pois,
para ela, são passageiras, e crê no retorno da tranquilidade, uma vez que não se sente insegura,
porque nunca aconteceu ou presenciou nada violento (com ela). Isso nos faz observar a visão
de quem está fora do território e a visão de quem está naquele lugar, sente-se pertencedor, a
emoção, o afeto pelo local é visível, porque tem uma história de vida para contar e esse ambiente
faz parte, diferente de quem vê externamente, tende a acompanhar as informações, muitas vezes
somente negativas do lugar. Segundo Caldas (2007) a construção da Penitenciária Lemos de
Brito (1974) no nordeste da área e a duplicação da BR-324 (entre 1974 e 1975) na porção oeste,
trouxe simultaneamente à urbanização da região dinamizada pela ocupação do bairro,
induzindo o fluxo de parentes dos presos e ex-detentos, que impulsionaram o comércio local.
A partir daí, os espaços livres restantes dessa região que faz parte do Miolo de Salvador passam
a ser ocupados por habitações irregulares precárias formadas, na maioria das vezes, por pessoas
vindas do interior e sem recursos. O mesmo autor ainda se refere às ocupações mais recentes
da Nova Mata Escura, emparelhada ao Bate Folha, existente há, pelo menos, 15 anos, e a mais
recente, a Vila Via Metrô, nas proximidades da BR-324 (às margens do Metrô), com pouco
mais de três anos de assentamento. Existem ainda, no bairro da Mata Escura, outros territórios:
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Inferninho, Treze, Babilônia e Jardim Pampulha. No que tange à infraestrutura, as regiões de
assentamentos irregulares, retrata Caldas (2007, p. 41) que a
Nova Mata Escura, Novo Paraíso e os limites norte da massa da vegetação em
torno das represas são as que apresentam os maiores percentuais de domicílios
cujos destinos para o esgotamento sanitário diferem de rede geral ou fossa
sanitária. Dados sobre a coleta de lixo mostram apenas a localidade de
Abelardo Magalhães, nas proximidades da represa da Mata Escura, apresenta
pouco menos de 20% deste serviço. Nas demais áreas a coleta nem sempre
ocorre através do serviço de limpeza.
Figura 8 - Alunos em reivindicação.

Fonte: Acervo próprio, nov. 2019.

O acontecimento registrado na imagem (figura 08), trata-se de uma manifestação dos
estudantes orientada pela gestão, grupos de movimentos sociais e comunidade local, com o
objetivo de que fosse retirada a caixa coletora posta à frente da entrada do colégio. A fim de
dar visibilidade, reuniram-se com equipamentos eletrônicos, caixa de som, microfone, grupos
dos movimentos culturais que colaboram com a cultura da escola. Percebemos a colaboração
de todos da comunidade para a união em defesa de um bem comum.

Figura 9 - O coletor de lixo em frente
ao Colégio

Fonte: Acervo próprio, nov. 2018.

Figura 10 - Frente do Colégio após saída do coletor lixo

Fonte: Acervo próprio., set. 2019.
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Trazemos as imagens acima (figura 09 e 10) para que possamos comprovar a mudança
da entrada do colégio após a retirada do coletor de resíduos, que, posteriormente, ganhou vasos
de plantas de materiais recicláveis de garrafas pet.
Observamos, no cotidiano do Colégio Professora Marileine da Silva, a manifestação dos
estudantes, ex-alunos, professores e comunidade local reunidos para tornar visível o desejo de
retirada do coletor de lixo que se encontrava em frente à entrada do Colégio. Ao trazer para
dentro do muro do colégio a problemática enfrentada no dia a dia pelos estudantes, ou seja, as
vivências cotidianas, principalmente quando essa situação incomoda o convívio da comunidade
escolar, é de muita relevância para a visibilidade, sociabilidade e formação cultural dos
educandos, por meio dessa, buscar solucionar os entraves existentes. Além disso, implica em
proporcionar reflexões sobre as relações entre o lugar a partir do qual os alunos dialogam e
percebem o ambiente, evidenciando as transformações, as permanências e os conflitos. Nesse
ambiente, encontram-se as marcas do tempo vivido, não apenas pelas populações locais, mas,
também, as marcas do tempo vivido em outros lugares com os quais esse lugar mantém contatos
e relações de todas as ordens, a exemplo dos grupos de apoiadores de manifestações sociais.
2.2 ASPECTOS BIOGRÁFICOS DA PROFESSORA MARILEINE DA SILVA
Marileine da Silva nasceu em 31 de maio de 1942, na cidade de Salvador. Era filha de
Heitor Arquelau da Silva e não foi registrada pela mãe, pois foi abandonada recém-nascida.
Residiu com seu pai e avós na rua Tenente José Cardoso, nº 154, em Amaralina, Salvador-BA.
Casou-se com Valdir Rocha Lobo, passando a residir no Conjunto Habitacional Sussuarana, no
período de 1996 até 2004. Do casamento, foram geradas duas filhas, Ana Cristina da Silva Lobo
e Valdirene da Silva Lobo, que moram na residência em Sussuarana. Em sua vida acadêmica,
estudou no Colégio Manoel Devoto na Cidade Baixa, onde concluiu o Ensino Fundamental e,
para a conclusão do Ensino Médio, cursou o Magistério no Instituto Isaías Alves. Sua graduação
realizou-se na Universidade Olga Metting, onde cursou Pedagogia.
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Figura 11 - Professora Marileine da Silva

Fonte: Elaboração própria, ago. 2018.

O quadro (figura 11) com a imagem da professora Marileine da Silva encontra-se
disposto na entrada da portaria principal do colégio. É uma foto que foi elaborada com a imagem
referente a um evento junino no colégio. Na homenagem, cita um refrão de uma música que a
professora gostava de cantar nos eventos em que realizava. “Saiba que o meu grande hoje vai
VIAJAR (com Cristo). Deixou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração...
E para matar a tristeza só... Saudades!...”A sua vida profissional foi marcada pelas passagens
no Projeto Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), como Professora; na Escola de 1º
Grau Carlos Santana, CECR – Escola Classe III, na CECR Escola Classe I e na Escola David
Mendes Pereira. Além disso, atuou como Secretária Geral na CECR – escola Parque. Devido
ao seu compromisso com a educação, passou a desempenhar suas funções no cargo de gestora
na Escola Cid Porto Brandão; depois na Escola Dorival Passos e, em 1998, professora Marileine
iniciou a gestão na Escola Estadual Márcia Meccia. Participou, em 2001, do 1º exame de
Certificação Ocupacional para Dirigentes Escolares realizado pela Fundação Luís Eduardo
Magalhães, no qual foi aprovada. Sempre articulada com os movimentos sociais da comunidade
do bairro da Mata Escura, acompanhou o desenvolvimento dessa localidade, respondendo às
necessidades da população. Assim, Professora Marileine buscou, junto aos órgãos competentes,
a implantação do ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual Márcia
Meccia. Além disso, criou parcerias com instituições públicas e privadas, desenvolvendo então,
em 1999, o “Projeto Especial Redução À Violência” que, pelo sucesso, recebeu o prêmio da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicado
no livro “Escolas Inovadoras experiências bem sucedidas em escola pública”, lançado em
Brasília em 2003. A vida profissional de Professora Marileine da Silva pode ser dividida em
duas grandes fases. A primeira, atuando como professora em escolas da rede pública e a
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segunda se deu no bairro da Mata Escura em Salvador, de 1998 a 2004. Nos últimos anos de
sua vida, dedicou-se à gestão escolar. Vale ressaltar que era conhecida como formadora de
gestores(as), pois, frequentemente, realizava capacitações, utilizando temas relevantes para
melhoria da qualidade do ensino, na própria escola. Marileine da Silva morreu em 25 de outubro
de 2004, ainda atuando no cargo de gestora na escola Estadual Márcia Meccia, em virtude de
um câncer.
No período que estava à frente da gestão a professora Marileine da Silva,
carinhosamente chamada por todos de Leninha, elaborou, em 1999, junto com a comunidade
escolar do entorno e da sociedade civil, um projeto denominado Projeto Especial Redução da
Violência, porque o colégio estava inserido em uma comunidade supostamente com alto índice
de violência urbana e os estudantes apresentavam comportamentos conflituosos, beirando a
violência escolar. Para Caldas (2007), o projeto era de suma importância para a comunidade,
porque o índice de violência detectado no colégio gerava prejuízo no aprendizado dos
estudantes e os professores experienciavam dificuldades em transmitir os conteúdos
selecionados para as disciplinas, uma vez que a agressividade pairava no ambiente de ensino.
Nesse processo, estabeleceu-se como meta reduzir o alto índice do alunado em 80% no prazo
de 10 meses.
Caldas (2007, p. 63) informa sobre o percurso da concepção do projeto:
Em março de 1999, o Colégio Estadual Márcia Meccia, atual CEPMS,
realizou um grande encontro envolvendo diversos segmentos organizados da
sociedade civil com o objetivo de discutir e elaborar um “Projeto Especial de
Redução da Violência” para o bairro da Mata Escura e na comunidade escolar
a fim de garantir que as atividades pedagógicas se desenvolvessem com mais
segurança, contribuindo, assim, para a excelência da educação.

Participaram dos encontros representantes de igrejas, associações beneficentes e
femininas, a exemplo da ACOPAMEC, centros educacionais, empresários, o CEDECA,
professores, estagiários, funcionários, alunos etc. Caldas (2007) ressalta, ainda, que muitas
ações foram definidas, entre elas: sensibilizar coordenadores, professores e funcionários;
integrar a escola à comunidade; enfatizar as comemorações cívicas sociais que permitem a
presença dos responsáveis, a fim de resgatar a família; recuperar o espaço de lazer e arte
existente na escola, objetivando oferecer ao alunado atividades extras de acordo com os seus
interesses; promover festas cívicas, apresentações teatrais, festivais, campeonatos, gincanas e
outras atividades que ocupassem a mente e o corpo evitando ociosidade.
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Caldas (2007) pontua que, no encontro, citado acima, definiu-se o dia 02 de junho como
dia “D” Contra a Violência, com festividades, a “Caminhada da Paz”, muitas atividades
culturais (músicas, poesias, jogral, hap, teatro, exposição de trabalhos e premiação dos mais
bem realizados) foram apresentadas nos três turnos de funcionamento do colégio. Essas ações
foram importantes para a exploração dos diversos talentos que poderiam aflorar nos estudantes,
além da elevação da autoestima deles, uma vez que, muitos oriundos de comunidades carentes,
conforme observação, precisavam explorar o cognitivo, o corpo, o intelecto e adquirir
autoconfiança no cotidiano escolar.
Abramovay (2002), pontua, em sua pesquisa “Violências nas Escolas”, que a elevação
da autoestima é também um dos traços essenciais dessas experiências. Dentre as estratégias
adotadas, evidencia-se, como a mais recorrente, a iniciativa de dar visibilidade aos jovens,
proporcionando-lhes situações efetivas de participação, através de sua ação, tanto no centro das
atividades, quanto no centro das decisões. Opina, ainda, que
[...] as universidades como parceria são importantes no envolvimento de todos
da comunidade acadêmica nos projetos arrojados no campo da ciência, o que,
direta ou indiretamente, contribui tanto para o enriquecimento dos currículos,
das metodologias e do trabalho em sala de aula, como para o engajamento de
alunos em projetos científicos que patrocinam bolsas de estudo e o resgate da
dignidade de professores e alunos. Destaca que as atividades científicas têm
também o poder de produzir, nas diversas juventudes, mobilização,
participação, envolvimento e responsabilidade, possibilitando a muitos dos
alunos o exercício de uma cidadania ativa, longe de situações que os coloquem
em vulnerabilidade social (ABRAMOVAY, 2002, pp. 114-118).

Ainda para Abramovay (2002), atividades artísticas têm sido a tônica dos projetos
desenvolvidos pelas escolas, constituindo canal importante de expressão, transcendência do ser
humano e ressignificação de identidades. Considera-se, no geral, as experiências que rompem
com preconceitos e dão visibilidade e reconhecimento aos segmentos da população
profundamente marginalizados pelo processo histórico de exclusão social ainda marcante no
país. A autora conclui que, por essa via, fica claro que naturalizar as diferentes formas de
violência nas escolas públicas incorre no grave erro de mascarar uma série de preconceitos que
contribuem para o abismo das desigualdades no Brasil. O esforço está justamente em superar
estereótipos, preconceitos e estigmas profundamente associados ao ser jovem, aos perfis das
famílias das classes populares, à abertura das escolas para as comunidades e,
fundamentalmente, ao lugar que essas pessoas ocupam em nossa sociedade. Portanto, o projeto
criado pelo colégio CEPMS irrompeu os limites dos silêncios ao buscar apoio na comunidade
escolar, além do muro da escola, realização de atividades com o intuito de fortalecer o
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pertencimento dos estudantes a esse espaço de sociabilidade, de interação e de visibilidade
desses jovens.
Buscamos ilustrar o projeto Redução à Violência aplicado pelo colégio em 1999, com o
propósito de perceber o esforço da comunidade escolar de criar uma rede de visibilidade,
explorando através de atividades artísticas e lúdicas o corpo, o cognitivo e autoconfiança dos
estudantes e, nesse sentido, descobrir apoios e colaboradores para contribuir com a questão da
violência. Não sabemos, na verdade, quais os percalços que levam os jovens de uma
comunidade a violências, muitas vezes extremas; a certeza que temos é de não nos
acomodarmos e não nos calarmos, mas procurarmos desmitificar a reprodução da ordem social
à liberdade e aos afetos na certeza de alcançarmos a plenitude ou quase o êxito do ensino e
aprendizagem dos estudantes.
2.3 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA
MARILEINE DA SILVA
O projeto político pedagógico é o documento que tem a função de direcionar as ações
da gestão e dos docentes, delineando a identidade, a organização, as metas e planos para a
comunidade, possibilitando evoluções, avanços e construção de métodos para se relacionar e
articular com os estudantes. É uma ferramenta que auxilia também no trabalho pedagógico do
colégio, dando suporte nas atividades pedagógicas, sinalizando o que fazer, como fazer, com a
finalidade de que todos os alunos avancem em aprendizagens, contribuindo para a vida social
da instituição, mediando e superando conflitos e agregando valores humanizadores em todas as
relações. A construção do PPP, segundo a gestão escolar, foi elaborada por toda a comunidade
escolar, os professores, os estudantes, os funcionários e o segmento de representação de pais
e/ou responsáveis.
Buscamos analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) de 2017 do CEPMS. No PPP
do colégio consta, como missão, educar os estudantes conforme os valores e princípios éticos
da educação para todos, formando cidadãos conscientes de seus direitos e deveres numa
comunidade escolar., oferecendo práticas pedagógicas que atendam às diferenças, valorizandoas como cidadão. Além disso, traçar os objetivos na busca de elevar o desempenho acadêmico
dos alunos; assessorar os professores na construção, desenvolvimento e execução de seus
planos de Ensino e respectivos projetos; assessorar professores no processo de avaliação e
recuperação, para que essa deixe de ser meritocrática e seletiva e se torne parte integrante do
processo de construção e elaboração do conhecimento; oferecer aos alunos orientação quanto
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aos métodos de estudo, orientação profissional, orientação sexual, prevenção de drogas,
programa de assistência social, ecológica; organizar atividades culturais e de lazer com o
objetivo de atrair os pais para uma participação efetiva no processo educativo da escola e
organizar palestras sobre a paz, para uma maior compreensão de como a violência só atrai
violência.
Ainda no documento, é dada uma ênfase ao envolvimento dos pais em atividades da
escola. Busca-se envolver os pais nas atividades realizadas na escola, nas gincanas culturais e
esportivas, nas realizações das palestras, tendo como temas Paz, DSTS (Doenças Sexualmente
Transmissíveis), Educação e na realização de exposições das atividades feitas pelo corpo
discente, em reuniões (PPP, 2017). Ao participar da ação de envolvimento, pude vivenciar uma
atividade orientada para proporcionar a presença dos pais e responsáveis dos estudantes. A
reunião de pais e mestres realizada pelo colégio é feita nas três unidades curriculares por turma,
nas quais são transmitidos os informes a respeito do desempenho do aluno durante a unidade,
e geralmente acontecem ao término de cada unidade, após as avaliações. As datas são agendadas
previamente no início do ano letivo na reunião de planejamento, denominada Jornada
Pedagógica, uma atividade pedagógica estabelecida pela Secretaria de Educação do Estado da
Bahia-SEC, que é a instituição mantenedora da unidade de ensino. O colégio elabora, no início
do ano letivo, um documento com as regras e condutas a serem seguidas, denominado Manual
do Aluno, e é entregue aos alunos e lidos em sala com o objetivo de apresentar as condutas e
procedimentos da unidade.
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Algumas regras de convivência, conforme o manual:
QUADRO 2 - Regras básicas de convivência.
REGRAS BÁSICAS DE CONVIVÊNCIA
Chegou?
Cumprimenta
Já vai?
Se despeça
Recebeu um favor?
Agradeça
Prometeu?
Cumpra
Ofende?
Se desculpe
Não entendeu?
Pergunte
Tem?
Compartilha
Não tem?
Não inveje
Sujou?
Limpa
Não curte?
Respeita
Ama?
Demonstre
Não vai ajudar?
Não atrapalha
Quebrou?
Conserte
Pediu emprestado?
Devolva
Falaram contigo/
Responde
Acendeu?
Apaga
Abriu?
Fecha
Comprou?
Pague
Fonte: Manual do Aluno, 2019.

No quadro 2, constam as regras básicas de convivência elaboradas pela gestão e
professores, para um melhor convívio entre todos. Observamos que são orientações de condutas
humanizadas, exemplos de cordialidade para com o outro, conservação do espaço escolar,
condução para em caso de dúvidas e outros são assegurados nesse documento.
O colégio é dinâmico e possui várias atividades auxiliares para a conduta significativa
do ensino e aprendizagem. Podemos elencar: o MAIS EDUCAÇÃO3; Projetos estruturantes
nos quais fazem os alunos protagonizarem as suas ações através do FACE (Festival Anual da
Canção Estudantil), do TAL (Tempos de Arte Literária), do AVE (Artes Visuais Estudantis) e
assessorar o aluno a socializar-se com outros grupos escolares através do JERP (Jogos
Estudantis da Rede Pública de Futsal Interativo a nível Bahia) e da DANÇA; Gincanas. Além
disso, existem outros projetos que valorizam a saúde dos estudantes, como o SAÚDE NA
ESCOLA, a Revitalização do Meio Ambiente e a AGENDA 21. Outro ponto observado é em
relação ao cuidado de associar as especificidades curriculares e didáticas com as faixas etárias,
metaforicamente imbricadas, formando uma teia para que não haja solução de continuidade,

3

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto
7.083/10, é uma estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular na perspectiva da Educação Integral.
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cognitivas, culturais, psicológicas, emocionais e linguísticas. Nesse sentido, no colégio os
projetos são apresentados de maneira eletiva, para identificar os casos mais extremos a fim de
aplicar medidas pedagógicas e didáticas para contemplar os alunos que, porventura, necessitem
de ritmos e de diferentes estilos de aprendizagem. Buscam desenvolver ações que tenham um
caráter lúdico, a fim de tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso (PPP, 2017). A
exemplo disso, pude registrar as atividades manuais, explorando a imaginação e criatividade
dos estudantes, como a elaboração de maquetes e atividades corporais, como a dança.
Figura 12 - Maquete do 3º ano

Fonte: Elaboração própria, nov. 2019.

A figura 12 é um exemplo de maquete construída pelos alunos da turma do 3º C na
disciplina de Química. Foram elaboradas várias maquetes relacionadas aos processos históricos
do Brasil. Essa refere-se a uma produção de um navio ao mar com tripulação, tema denominado
Quinhentismo. Percebe-se, na imagem, outras maquetes sendo elaboradas pelo grupo de
meninas; a turma é composta de maioria mulheres, quem mais produzem as atividades
propostas. Talvez pelo jeito, delicadeza, sensibilidade criativa, enfim...
No que tange o currículo, nele são reforçadas as identidades individuais e sociais, como
podemos constatar de acordo com o documento:
É necessário pensar o currículo como um artefato social e cultural que implica
em relações de poder, transmite visões sociais particulares e interessadas.
Produz identidades individuais e sociais a partir da seleção de determinados
conceitos a serem trabalhados em cada tempo histórico. Não é um instrumento
neutro nem pode ser separado do contexto social, uma vez que ele é
historicamente situado e culturalmente determinado (PPP, 2017, p. 52).
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Quanto ao currículo do Ensino Médio, o PPP cita que esse obteve algumas alterações
em virtude da Lei nº 9394/96 feitas pela SEC, que vem desenvolvendo o programa de reforma
e expansão do Ensino Médio. Nesse sentido, o currículo abrange a educação tecnológica básica,
a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, das ciências humanas, do
processo de transformação social e cultural, conquistas da história humana e brasileira e da
língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização
de mundo e da própria identidade. A base nacional comum dos currículos do Ensino Médio
contempla as três áreas do conhecimento escolar. A área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, compreendendo, então, o conhecimento em Língua Portuguesa, em Língua
Estrangeira Moderna, em Educação Física e em Artes. A área de Ciências Humanas e suas
Tecnologias compreende o conhecimento em História, em Geografia, em Filosofia e em
Sociologia. A área de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias abrange o
conhecimento em Biologia, em Física, em Química e em Matemática. A parte diversificada
compreende as demais incorporações do Sistema de Ensino, as prioridades estabelecidas no
Projeto da escola, e a inserção do aluno na construção de seu currículo. A disciplina eleita para
ser oferecida de Língua Estrangeira Moderna, nesse colégio, foi o Inglês, além de ser ofertada
a componente Redação. (PPP, 2017).
Perguntamos às discentes: Você se reconhece e reconhece a sua comunidade no
currículo da escola? No depoimento dado pelas estudantes, com nomes substituídos, notamos
o reconhecimento no currículo do colégio; isso se torna muito importante, pois, a partir das
declarações das depoentes, é possível reconhecer a articulação do colégio com a realidade
paralela dos estudantes.
As entrevistadas declararam que o currículo abrange as questões da comunidade;
algumas afirmaram se reconhecerem no currículo do colégio, que existem elementos do
cotidiano das vivências e identificaram alguns temas da comunidade em geografia. Declara
Marielle (2019): “O currículo do colégio refere-se a todos os assuntos da comunidade”. Relata
Carolina (2019): “Eu me reconheço no currículo do colégio, por ser o colégio do bairro, tem
muitas coisas que são do meu cotidiano, sim existem”. Conceição (2019) também assegura se
reconhecer no currículo. “Eu me reconheço sim, no currículo do colégio.” Zeferina (2019) relata
que no currículo de geografia identifica um pouco da comunidade.
Percebemos o reconhecimento das estudantes acerca da dedicação de alguns professores
ao ensinar. Ao perguntarmos: “Você se identifica com seus professores? Como? Com quais?
Por quê?”, as estudantes mencionam a forma de ensinar dos professores, métodos de ensino,

45

empatia, dedicação e identificação com alguns deles. Dandara (2019) depõe gostar da
professora de português, ensina melhor, a disciplina de sociologia e política e aborda sobre a
comunidade e as questões sobre preconceitos. Marielle (2019) fala que se identifica com a prof.ª
Adelice, professora de sociologia, porque, de acordo com a sua perspectiva, a professora tem o
jeito dela - fala o que pensa, ajuda também quando o aluno precisa. Fabiana diz gostar da
professora de português também, são as duas com quem mais se identifica. Zeferina (2019) cita
a identificação com a professora de português e a de sociologia: “Eu me identifico com a
professora Fabiana e de sociologia, porque acho as duas divertidas. São dinâmicas nas aulas,
sabem interagir com a gente”. Acotirene (2019) comenta que se identifica com a professora
antiga de artes, porque ela falava sobre artes: “[...] e eu gosto, o que me atrai na professora é o
jeito que ela ensina”. As estudante Carolina e Conceição (2019) citam também as professoras
Fabiana e Cris: “As professoras Fabiana e Cris são a que me identifico, acredito que o modo de
ensinar delas, são duas professoras que são ótimas em suas profissões e que conseguem dar aula
e ser amiga dos alunos”. Conceição (2019) reforça: “As professoras Cris e Fabiana, porque são
pessoas ótimas, que eu tenho um carinho enorme”.
Conforme citaram algumas estudantes, há a identificação e a preferência pelas
professoras de português, de sociologia e de artes. A professora de sociologia foi adjetivada
pela maneira de ensinar, a abordagem política, os assuntos sobre a comunidade, as questões de
preconceitos e por ser muito engraçada. As professoras de português, de sociologia e de artes
são dinâmicas nas aulas, sabem interagir com as estudantes. As professora Fabiana (português)
e Cris (artes) são elogiadas por Carolina (2019) que opina serem as professoras ótimas
profissionais, conseguem ministrar as aulas e ter afetividade pelos estudantes; a estudante
Conceição (2019) também expressa o carinho pelas docentes.
Figura 13 - interação das estudantes.

Fonte: Elaboração própria. 2019.
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A figura 13 representa a descontração das estudantes do 3º ano C em companhia da
professora que foi a responsável pelo acompanhamento desde o planejamento e a elaboração
das atividades e realização das tarefas propostas na gincana, como madrinha da turma. Podemos
perceber alegria e a disposição dos corpos na imagem. O sorriso e a afetividade das meninas
chamam a atenção na imagem, evidenciando na cultura do Colégio o carinho, a inter-relação
das jovens e a parceria disponibilizada pela professora e pelas protagonistas, um elo de alegria
e amorosidade na realização até o término do evento.
Ainda sobre a relação das estudantes com os professores, em resposta à pergunta de
identificação com seus professores, a estudante Miríade (2019) esclarece que nunca teve
problema nenhum com professor nenhum, sempre manteve o que precisa ser mantido entre
professor e aluno que é o respeito, “eles lá, eu cá”. Só ficou chateada com uma professora
porque ela era muito ausente, muito ausente mesmo, e isso é muito ruim para o aluno, porque
o aluno faz ENEM, faz vestibular. Então precisam aprender e, chegou ao final do ano com essa
ausência. Não só ela, como toda a turma também não tinham adquirido tanto conhecimento da
matéria.
O que faz gostar do professor, continua Miríade (2019),
[...] é pela forma que ele explica o conteúdo, tenta trazer com a linguagem mais
atual para os estudantes e consegue entender com mais facilidade. Professores
que são pacientes, que se dedicam bastante até ver que todo mundo aprendeu,
porque tem professores que passam assunto e não estão nem aí se o povo não
entendeu ele vai lá e passa outro por cima e fica aquela interrogação assim, mas
é isso acho que um professor que trabalha com amor, que exerce sua profissão
com amor mesmo a gente consegue sentir, eu acho que melhora tudo.

Nesse sentido, vemos como o currículo deve estar entrelaçado com a realidade estudantil
e professores comprometidos em suas aulas e com os discentes, porque, quando isso acontece,
os jovens e as jovens percebem e se reconhecem no currículo da escola, se identificam com os
professores, àqueles, principalmente, possuidores de linguagens claras e próximas aos
estudantes. Assim, compreendemos que o currículo contribui parcialmente para que as jovens
afro-brasileiras estabeleçam suas identidades e marcadores corporais e culturais no CEPMS, se
houver aplicabilidade real, como assegura o projeto político pedagógico.
Foi analisada a matriz curricular do ensino médio dos turnos matutino e vespertino de
2016, na qual consta o Projeto político pedagógico do Colégio (2017). Nela apresenta a base
nacional comum, dividida em área de conhecimento; componentes curriculares, unidades, carga
horária semestral e carga horária total, sendo que essa grade foi alterada em 2019, conforme
modificação da SEC com base no CEE.
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Ainda no PPP, está previsto os Eixos Temáticos que são distribuídos aos professores,
com os estudos transversais apontados, especificados nas disciplinas correspondentes e nas
devidas unidades didáticas, sobre as seguintes temáticas: Estudos transversais sobre a temática
da Lei Nº. 11.645/2008 – Educação das Relações Étnico-raciais; Estudos transversais sobre a
temática da Lei Nº. 9.795/99 – Educação Ambiental no Sistema Educacional; Estudos
transversais sobre a temática do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que são
especificados nas disciplinas correspondentes e nas devidas unidades didáticas.
Observei no PPP (2017) os conceitos essenciais de algumas disciplinas curriculares,
cujas especificidades podem apresentar indicativos de atividades desenvolvidas, pontuando o
corpo juvenil, os conceitos de movimento, corporeidade, socioculturalidade que surgem no
currículo nas disciplinas de educação física e história. As outras disciplinas também são
importantes e podem trazer atividades afins, tendo um caráter de socialização e transmissão de
conhecimentos para a vida e o trabalho relacionadas ao contexto cultural, social, político e
econômico, mas preferimos selecionar somente essas disciplinas: Arte, História e Educação
Física. Artes, como disciplina na escola, gera conhecimento, valoriza os aspectos psicológicos,
sociais, culturais, políticos e históricos de toda a comunidade escolar. Lembramos que os
conteúdos devem ser trabalhados articuladamente, de forma dinâmica, de acordo como as
necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos e suas vivências; devem ser
observados os indicadores específicos das diferentes linguagens artísticas (arte visual, cênica,
musical, dança, bem como a linguagem oral e escrita); professor trabalha de acordo com a sua
habilitação específica, podendo transitar nas outras linguagens artísticas, junto com as outras
áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar.
Na disciplina de História, destacamos no PPP os conhecimentos da cultura, da memória,
da identidade, da ideologia, do imaginário, das relações sociais, das relações sociais de
produção. E a Educação Física, por se tratar de uma disciplina que valoriza o corpo e o
movimento humano, elencamos às concepções do PPP (2017) uma vez que, na disciplina, é
necessário reunir o que for de significativo ligado aos conceitos de movimento/corporeidade,
ginástica, jogo, dança

e esporte, por se tratar do conhecimento historicamente

produzido. Portanto, observa-se a relevância do corpo, do movimento, a valorização das
atividades criativas, artísticas, das memórias, das identidades e das relações sociais, que são
enunciadas no documento. De acordo com o projeto, o colégio se propõe a utilizar as vivências
dos estudantes. Nesse sentido, há um esforço em visibilizar os jovens do Ensino Médio e dos
outros segmentos que fazem parte da instituição, mas não pude perceber como se constroem a
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metodologia para a relação étnico racial e cultural, quais os diálogos teóricos e metodológicos
utilizados na elevação da auto estima, mediante as histórias de vida dos jovens do CEPMS.
Em outro trecho do PPP, é possível observar a preocupação com o corpo como instrumento.
Segundo o registro,
corporeidade é transcendermos a classificação e conceituação das ciências
físicas e biológicas do corpo ou mera mensuração ou quantificação do
movimento humano, e fazer-se presente via corpo, que sente, que pensa, que
age. Corpo que, ao expressar-se na história, traz suas marcas, desvelando-as.
Movimento como produção humana, e agente de transformação, pois as
diferentes concepções de corporeidade vão sendo incorporadas ao
comportamento dos homens. Pode se tomar, como base, os jovens do colégio,
constituindo, assim, a cultura corporal, decorrente de necessidades e interesses
histórico sociais (PPP, 2017, p.65).

Percebi que essa abordagem é muito interessante, pois chamou-me a atenção em relação
às categorias utilizadas, as quais coadunam e se apresentam como elementos referentes aos
objetos da pesquisa proposta. Pude observar no cotidiano escolar a constância desses
marcadores, facilitadores para o fortalecimento cultural, consequentemente para a construção
identitária, a visibilidade dos corpos juvenis afro brasileiros dos estudantes do CEPMS em sua
cultura escolar. No cotidiano, havia corpos em movimentos, sentindo, pensando e agindo.
Apesar disso, em algum momento, surgiam marcas desveladoras de sofrimento, tristezas,
insatisfação, frustrações - ou seja, as dificuldades de conduzir os problemas enfrentados na
história de vida dos alunos do colégio, demonstrando a urgência de um olhar e de uma escuta
mais aprofundada sobre alguns corpos identificados. Era preciso parar e rever as agruras que
adentram e angustiam os estudantes, sinalizadas, marcadas nos estudantes.
O projeto dá indício dessa preocupação com os corpos juvenis, ao citar as marcas
desveladoras, autopunições nos corpos estudantis. O acolhimento e a afetividade também estão
presente nesse cotidiano. Ao constatar nas falas das alunas entrevistadas a identificação com o
currículo do colégio e com alguns professores, entendemos como funciona a estratégia de
aproximação do colégio à realidade dos alunos. Além disso, foi citado pela estudante Miríade
(2019) que no ano de 2018 a turma do 3º ano C foi selecionada para ajudar os estudantes de
psicologia, e opina que foi muito legal aquele momento; pelo comportamento do grupo, era
muito selecionado para qualquer tipo de pesquisa. Então, naquele momento com os estudantes
de psicologia, esses conversavam bastante, e ela acreditava que muitas pessoas foram ajudadas,
inclusive a amiga dela. A estudante considera que foi bastante interessante, porque no cotidiano
das aulas não se falavam muito sobre problemas que existem atualmente, como depressão,
sexualidade, religião, o que, em sua opinião, provoca ansiedade.
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O PPP (2017, p. 88) apresenta o tópico que se refere aos planos de atividades, no qual
delineiam esforços para compreensão do que são atividades na visão da escola: “atividade não
é qualquer ação. É um conjunto de ações que têm uma finalidade, uma motivação e uma
profunda vinculação com a vida do agente”. Conceitua-se, com base na teoria da atividade
iniciada, estudos realizados pelos pesquisadores Vygotsky, Leontiev, Luria e pesquisadores da
Academia Soviética de Psicologia. Segundo o PPP (2017), a Teoria da Atividade é uma vertente
da Psicologia Histórico Cultural.
Afirma-se que a aprendizagem ocorre no contexto da Zona de
Desenvolvimento Proximal, ou seja, o ser humano não aprende o que já
aprendeu (Nível de desenvolvimento Real), uma vez que repetir o que já se
sabe não é aprender, porque aprender implica apropriar-se de algo novo. O ser
humano também não aprende coisas com as quais não consiga estabelecer
relações, ou ainda, das quais não tem a mais leve noção - ou seja, o que está
para além do seu Nível de Desenvolvimento Potencial (PPP, 2017, p. 90).

Ao traçar um paralelo com a teoria, o colégio direciona a reflexão para o respeito das
relações sociais/interações e histórico culturais das protagonistas em investigação. O que e por
que os aproximam? E então, aí está a grande “sacada” do colégio quando estabelece relações
nas quais as estudantes possam sentir-se representadas, identificadas, como através de um
espelho de reconhecimento.
O documento norteador do ensino aprendizagem e as teorias que tangem a perspectiva
da relação do indivíduo estabelecidas com objetos ou não do campo da aprendizagem, ou seja
para além do Nível de Desenvolvimento Potencial, citado pelo CEPMS, chama a atenção
quando busca identificar as inter-relações que as estudantes do Ensino Médio constroem sobre
si mesmas e com outros sujeitos no convívio do CEPMS, no que tendemos a inferir a
preocupação com as interações que os sujeitos/estudantes fazem no decorrer do processo. De
que forma se dá essa interação? Segundo citação no PPP (2017) o colégio exercita atividades
para o estabelecimento das inter-relações dos sujeitos com os outros e com ele mesmo: na área
linguística/língua estrangeira, proporciona a escuta ativa de textos, participação de textos em
diálogos, entrevistas, debates e outras atividades de interação para que o educando fale sobre si
mesmo, sobre as preferências do outro, capacidade de responder questionamentos de outros, de
solicitar e fornecer informações pessoais. Além disso, busca facilitar a construção de regras
para que possam interagir, a fim de construírem a autonomia, os valores, aumentando a
possibilidade de troca e ampliando as próprias capacidades individuais, tendo como base o
discurso sócio interacionista previsto nesse documento (PPP, 2017).
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O Projeto Político Pedagógico de 2017 do CEPMS é um documento de suma
importância para as diretrizes tomadas no espaço educacional, o qual vislumbra o
desenvolvimento da cidadania e o ensino aprendizagem das estudantes. Pontua, em seu interior,
a relevância da motivação para as atividades a serem realizadas por essas. Cita a lei 11.
645/2008 como uma das temáticas dos estudos transversais, ressaltando a Educação das
relações étnico-raciais, que a meu ver, transparece pouca importância com a temática, uma vez
que, no documento, inexistem sugestões de desenvolvimento da lei como aprimoramento do
exercício da cidadania. É necessário que o colégio esboce metas de alcance efetivo para nortear
as inter-relações existentes no interior da unidade de ensino, um olhar sensível e permanente
para essas questões, porque, ao ouvir os relatos das estudantes, constatamos a deficiência de
inter-relacionamentos sociocultural entre os membros da comunidade escolar, principalmente
entre colegas, professores e estudantes.
O colégio está inserido em um bairro em que os moradores, em sua maioria, se declaram
pardos ou pretos. Há uma tendência às situações de desigualdades e dificuldades nas relações
étnico-raciais no colégio, não podendo deixar de ser percebido e pontuado pela educação.
Arroyo (2011) aduz que os currículos, seu ordenamento e a hierarquização dos conhecimentos
fazem parte de relações, experiências, interesses e tensões sociais. É ingênuo pensar que são
neutros ou apenas uma transposição ou um produto escolar. Segundo o autor, os docentes e os
estudantes têm direito a conhecer as tensões que levaram a essa sistematização dos
conhecimentos que precisam aprender. Isso é mensurado pelas estudantes quando afirmam se
reconhecer no currículo do Colégio e, através de suas falas, percebemos o esforço dos
professores para o alinhamento dos conteúdos com a realidade onde a instituição se insere.
A invisibilização do racismo na escola e na educação vem despertando interesse na
história da educação, pois cada vez mais se ampliam as denúncias, estudos e pesquisas nos
meios acadêmicos e instituições políticas. A escola enquanto instituição social responsável pela
produção e difusão de conhecimentos deve incorporar essas discussões que já fazem parte da
sociedade para engendrar relações sociais mais justas, pautadas no respeito às diferenças de
raça, gênero, classe, um panorama cultural sem discriminação de qualquer espécie, onde se
respeitem e valorizem as diferenças. Nesse sentido, deve-se orientar o envolvimento da
educação e do currículo para a construção do “outro” e da alteridade, cujas identidades devem
ser construídas a partir de marcadores identitários plurais que destaquem as visibilidades das
protagonistas, jovens que trazem a sua história de vida para dentro do colégio. O colégio
apresenta um Projeto Político Pedagógico de grande relevância, que, possivelmente, no dia a
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dia do processo educacional, diante da grande demanda e de algumas exigências referentes ao
processo de ensino e aprendizagem, certos elementos não são postos em práticas ou apareçam
sem a devida evidência entre as disciplinas. Temos como exemplo a lei 11.645/08, que requer
a inserção nos planejamentos para fluir a aplicação capaz de contribuir para fortalecer e elevar
a autoestima dos estudantes, que se define como um dos objetivos do colégio.
Vimos que há uma preocupação dos professores e da gestão para disseminar a
visibilidade dos estudantes e do trabalho educativo. Ao permitir a entrada e permanência dos
grupos responsáveis pelos movimentos sociais do bairro e do entorno, o colégio proporciona o
contato com o mundo externo, através das atividades lúdicas, educativas e sócio culturais,
atendendo ao objetivo do PPP que é educar o estudante, seguindo os valores e princípios éticos
da educação para todos, formando cidadãos cônscios de seus direitos e deveres numa
comunidade escolar. Assim, se vem delineando a formação educacional e cultural dos
estudantes. Apesar da lei 11.645/08 estar no PPP do colégio, durante o período de visitação não
percebi ações pontuais, declaradas e/ou relacionadas à educação das relações étnicas raciais,
conforme sugere a lei para a formação identitária dos estudantes. Por se tratar de uma instituição
pública em território (bairro) decorrente de uma população de mais de 50 % de autodeclarados
negros, é relevante, no momento atual, a ação de aplicabilidade e efetividade da lei 11.645/08
e maiores empenhos para a efetivação. Faz-se necessária a discussão e aplicação da lei, a fim
de minimizar as práticas racistas, preconceituosas, as indiferenças étnicas e raciais na
comunidade escolar e a invisibilidade da questão racial.
2.4 SINTONIAS E CONFLITOS DAS ESTUDANTES DO 3º ANO NO COTIDIANO DO
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARILEINE DA SILVA
Alves (2003) destaca que as mudanças na história são traçadas em nosso dia a dia de
modos não detectáveis no momento mesmo de sua ocorrência, mas em lances que não
prevemos, nem dos quais nos damos conta no momento em que se dão e onde se dão, mas que
vão “acontecendo”. Os trabalhos que se preocupam com o cotidiano da escola e com os
diferentes modos culturais presentes partem do entendimento de que é nesse processo que
aprendemos e ensinamos a ler, a escrever, a contar, a colocar questões ao mundo que nos cerca,
à natureza, à maneira como homens/mulheres se relacionam entre si e com ela, a poetizar a
vida, a amar o outro. Ou seja, ao mesmo tempo em que reproduzimos o que aprendemos com
as outras gerações e com as linhas sociais determinantes do poder hegemônico, vamos criando,
todo dia, novas formas de ser e de fazer que “mascaradas” vão se integrando aos nossos
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contextos e ao nosso corpo antes de serem apropriadas e postas para consumo, ou se acumulem
e mudem a sociedade em todas as suas relações.
Tomamos o estudo de Souza (2009), para definirmos o cotidiano como o espaço do
vivido, que assume uma dimensão central na história do indivíduo e deve se articular à
construção do conhecimento histórico e aos mecanismos de difusão do saber escolar. Nesse
sentido, a história do cotidiano assume funções no saber histórico e no saber escolar. Assim,
cotidiano e ensino sugerem reflexões sobre as funções da história da vida cotidiana na
construção dos conhecimentos e do pensar histórico.
Para Silva (2006, p. 203) a escola possui sua própria cultura porque
[...] a escola tem uma função social básica, que vai além de prestar serviços
educativos. Logo, não pode ser entendida como uma organização social, pois,
essa figura burocrática está calcada na necessidade de gerir seu espaço e
tempos particulares, o que, obviamente, contradiz as premissas que instituem
a função social da escola, bem como o seu entendimento como um mundo
social instituído de uma cultura própria.

O cotidiano do colégio CEPMS é preenchido pela arte realizada pelas estudantes que
expressam os anseios, as alegrias e expectativas do mundo vivido e absorvido por elas através
de suas percepções sensoriais. Em algumas partes do colégio, podemos perceber a arte da
grafitagem com expressões simbólicas culturais.
A imagem (figura 14) destaca o desenho de jovens, símbolos que representam a cultura
afro, presentes no território em que está inserido o Colégio. Leva a compreender que essa
cultura é notada dentro da instituição de ensino. Cores fortes chamam a atenção nas disposições
das formas e símbolos, com leveza e subjetividade. Ressaltam-se muitos desenhos simbólicos
e salientamos o ícone da reciclagem, do alternativo, de uma TV, entre outros.
Figura 14 - Grafitagem no muro do colégio.

Fonte: Acervo próprio, set. 2018.
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Em posição central e em tamanho maior está um círculo com pessoas aparentemente
jovens, e dá a ideia de estarem em torno de um mesmo circuito. Ao analisar a cultura do Colégio,
considero uma cultura própria, porque nela entrevem, não somente seu modo de difusão, mas
também a originalidade, cujos principais atores são estudantes e famílias, professores e
gestores; das linguagens; modos de conversação e comunicação. Da instituição podemos
reconhecer: a organização escolar e o sistema educativo, as práticas e comportamentos
consolidados pelo tempo. Nessa perspectiva, é repassada a cultura que adentra os muros da
“escola” ou sai dela para a sociedade e existe uma troca de valores, a exemplo da cultura do
cabelo afro ou black.
Observamos sintonias e conflitos no Colégio Estadual Professora Marileine da Silva que
está localizado no fim de Linha da Mata Escura, fronteira com o bairro Jardim Pampulha e o
Jardim Santo Inácio em Salvador, Bahia. Foi criado em 1989 para ser uma creche e depois foi
ampliado por reformas estruturais na rede física e na modalidade de ensino. Era denominado
Escola Estadual Márcia Meccia, e, após a morte da gestora Marileine da Silva em 27 de outubro
de 2004, a Secretaria de Educação reconheceu a atuação da professora nas causas educativas e
sociais, sempre em prol de uma educação de qualidade, homenageando-a em substituição do
nome anterior do colégio para o seu nome, passando, assim, a denominar-se Colégio Estadual
Professora Marileine da Silva. Atualmente, é gerido pela professora-diretora Laura Rodrigues
Souza Silva e contempla as modalidades de Ensino: o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O colégio funciona nos três turnos com dez salas de aulas, quadra poliesportiva, sala de
coordenação, de professores e pátio (área livre para circulação da comunidade escolar e
interação social dos estudantes). Apesar de no cotidiano escolar encontrarmos muitos
estudantes fora das salas de aula, pelos corredores, de certa forma sem assistir às aulas,
percebemos que havia tranquilidade no ambiente escolar, uma condição que deve ter sido
conquistada após várias ações de combate à violência, as quais iremos relatar posteriormente.
Em relação ao quadro de funcionários, possui 28 professores, em que no quadro se apresentam
26 docentes com cursos de pós-graduação, conforme o Censo Escolar (2019), distribuídos nos
três turnos de funcionamento, com 958 alunos matriculados atualmente nas modalidades ensino
fundamental II, ensino médio e tempo juvenil – segundo tempo (EJA). Quanto à programação
em andamento para o ensino e aprendizagem, segundo a gestão, ao início do ano letivo são
traçadas metas de condutas, que são publicadas em um manual para o aluno ter conhecimento
das organizações, das participações e comportamentos, principalmente em relação aos direitos,
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aos deveres, sobre as datas de avaliações das unidades, horário de entrada e saída das aulas,
normas para direito ao Conselho de Classe e para dependência de disciplinas, o fardamento e
trâmites estabelecidos pela Secretaria de Educação, que traça, ainda, penalidades que vão desde
à advertência verbal, escrita, até a suspensão em caso de agressão física. Além disso, busca
garantir o diálogo dos professores e responsáveis pelos alunos nas reuniões de Pais e Mestres
ocorridas no término de cada unidade escolar, conforme anexos apresentados. Para conhecer
mais sobre o funcionamento do colégio e obter informações sobre os aspectos pedagógicos e
de que forma são elaborados os projetos, os recursos e envolvimento dos docentes nas
realizações do cotidiano escolar e cultura escolar, realizamos observações e colhemos dados a
fim de enriquecer e dar suporte ao estudo.
Na entrevista exploratória concedida pelo coordenador pedagógico do colégio,
professor Varjão, o mesmo informou-me que, como a gestão do colégio é participativa,
democrática e transparente, a comunidade escolar participa das normas e escolhas através do
colegiado escolar, eleito de 2 em 2 anos, de forma democrática. Segundo ele, o objetivo que o
colégio pleiteia é atender com dignidade os estudantes para formar com sucesso futuros
cidadãos para o exercício pleno da cidadania. O colégio atende aos estudantes dos bairros de
Sussuarana, Santo Inácio, Mata Escura e Calabetão. A faixa etária de alunos que frequentam as
aulas do Ensino Médio varia entre 16 a 20 anos. Sobre a evasão escolar, o professor me relatou
que, no turno noturno, o índice é muito significativo, chega em média a 40% e a evasão escolar
concorre para o risco da enturmação. O ato da Secretaria de Educação da Bahia (SEC) ordena
às escolas que estiverem com o quantitativo abaixo da determinação da portaria para a
modalidade de ensino juntar as turmas e encaminhar o professor à SEC para ser relocado à outra
instituição de ensino. Nesse contexto, o funcionamento do quadro dos professores do colégio é
afetado, modificando o quadro de docentes e horários.
Em uma das visitas ao CEPMS (06/11/2018), pude constatar que havia um problema
com a limpeza urbana: os moradores e estudantes convivem com o acúmulo de resíduos sólidos
em “pontos de lixo” da comunidade porque não existe local específico para seu armazenamento
e acondicionamento. Para resolver o incômodo, os estudantes se juntaram com os professores
e fizeram movimento para retirar a caixa coletora da frente do portão do Colégio. Essa
mobilização é um dos exemplos de mobilização social de visibilidade e relevância que permeia
o cotidiano escolar e demonstra a cultura de combate às situações indesejáveis, utilizando as
inter-relações sociais no processo de busca e resolução dos problemas escolares existentes.
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Essa articulação junto à comunidade e à associação de moradores que extrapolou o muro
da escola conseguiu o reconhecimento da locação indevida da caixa coletora do lixo pelas
autoridades competentes que atenderam a reivindicação e a retiraram do local. Percebi o
empenho e a colaboração de toda a comunidade do Colégio que se movimentou o em prol da
melhoria do ambiente escolar. Após o movimento, a gestão criou uma imagem para a entrada
onde encontrava-se o coletor de lixo com cores vibrantes e alegres, e isso valorizou muito e deu
uma cor na frente da unidade de ensino, um ato de reconhecimento da importância de buscar
uma estética alinhada à melhoria do aspecto do patrimônio público. Ao que parece, a
movimentação dos sujeitos envolvidos na cultura escolar é o ponto forte do Colégio Estadual
Professora Marileine da Silva, que começou há muito tempo e vem sendo mantida por docentes,
discentes e funcionários coordenados pela atual gestora. Esse é uns dos pontos de
enfrentamentos dos conflitos surgidos e vividos no cotidiano pela comunidade escolar.
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3 AS ESTUDANTES AFRO-BRASILEIRAS DO COLÉGIO DO TERCEIRO ANO C:
EDUCAÇÃO, JUVENTUDES, IDENTIDADES E (IN)VISIBILIDADES)

Esta parte será dedicada à observação de como as estudantes do 3º C incorporam as
perspectivas de identidades e de visibilidades nas relações que estabelecem com os colegas,
com a escola e com o bairro, mediante análise do cotidiano escolar e entrevistas feitas com as
discentes. Para o levantamento desses dados foi feita uma observação participativa, participação
na gincana e registros dos movimentos espontâneos corpóreos, de atitudes não verbais e verbais
dos estudantes do 3º ano C do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva (CEPMS). Essas
observações são expostas, à medida em que seguimos com a pesquisa investigativa e
exploratória, tendo como lócus o cotidiano escolar e o evento ocorrido no percurso da
investigação, a gincana promovida pelo colégio, além das ações que o colégio utiliza na
propagação visual dos eventos, que são as redes digitais. A meu ver, são conexões de saberes
capazes de minimizar a invisibilidade das jovens estudantes e do colégio, se tratando de uma
ação muito importante.
Seguindo os estudos epistemológicos sobre identidades, tenhamos como base o
referencial de Gomes (2002) e Hall (2006). Hall (2006), concerne à identidade como algo não
acabado, a qual precisamos ver como um processo em andamento. Para Gomes (2002), a ideia
que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento obtido dos
outros em decorrência de sua ação. Ela afirma ainda que nenhuma identidade é construída no
isolamento. Em relação à visibilidade, Pereira (2005) alude como reafirmação de se deixar ser,
ou de se reconstituir, através da crítica e da autocrítica que estimulam os caminhos. As
estudantes afro-brasileiras do ensino médio do CEPMS caminham nesse processo identitário e
de visibilidades citados pelos estudiosos supracitados, como podemos inferir quando em suas
falas apontam indícios das construções identitárias, estéticas e de visibilidade.
Ao observarmos e interagirmos no cotidiano escolar, percebemos o quanto é prazeroso o
olhar etnográfico para o comportamento das jovens nesse ambiente de ensino, o que ratifica a
compreensão de que essas protagonistas estão em processo de construção identitária e de
visibilidade. O colégio alinha em seu PPP a contribuição de reforço desses desempenhos, ainda
que de forma lenta/gradual. Então, no que tange as identidades e visibilidade, segundo os
estudiosos, a primeira é um processo e não pode ser construída em isolamento e a segunda
acontece por meio da crítica e autocrítica, nesse sentido necessitam de interação sócio- histórica
e cultural entre os grupos nas relações étnico raciais. Para as questões a respeito da construção
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das identidades e dos perfis estéticos e visibilidades foram direcionadas algumas perguntas.
“Em sua opinião, existem perfis estéticos específicos de jovens”? “E perfis estéticos específicos
de jovens de periferia e classe média”? “Em sua opinião, existe uma cultura popular específica
da juventude de periferia”? “Você faz parte desta cultura”? “Você pode descrever esta cultura”?
“Em sua opinião, tem diferença entre favela/periferia/gueto/comunidade? Quais”? “Os(as)
jovens do seu bairro que não utilizam este tipo de roupa são vistos como pelos outros jovens”?
“O que você pensa sobre o estilo de roupas usadas pelos (as) na escola”? Podemos afirmar a
existência da busca para a construção das identidades juvenis na caminhada educacional desse
colégio, em que as jovens se reconhecem na interação do ambiente estudantil e nas visibilidades
corporais proporcionadas nesse espaço social e pelos elementos identitários, o “jeito”, a
linguagem, os estilos, os cabelos e as pessoas referenciadas que estimulam as identidades,
construindo, assim, o protagonismo da sua própria história. Segundo Dandara (2019),
[...] os jovens de periferia são diferentes dos jovens de bairros nobres. “Existe
uma cultura que diferencia que é o tipo de roupa e cabelo. [...] Não existe
diferença entre favela, gueto, periferia e comunidade. [...] Os jovens do meu
bairro que não utilizam essas roupas são mimados. O estilo de roupa do
colégio é tudo igual, só o cabelo que vai variando, a linguagem é que é
diferente, em forma de gíria.

Através das vozes das depoentes, torna-se capaz de analisar os elementos que os jovens
se identificam e se apoderam na construção das identidades. As estudantes vão dando
indicações dos perfis dos jovens da periferia e dos bairros nobres. É o que nos aponta Marielle
(2019):
Os perfis estéticos dos jovens da periferia e do jovem do bairro nobre são
diferentes. Gosto de todos os estilos musicais, frequento o “paredão”, praia,
show. Eu gosto de festa, tudo que tem festa eu gosto. Vamos supor que, a
pessoa identifica os jovens da periferia, na maioria das vezes pela maneira que
se vestem com uma roupa diferente do que uma pessoa que não mora na
periferia. [...] A gente da periferia gosta de usar uma roupa, mais da moda,
mais estilosa e o povo da vida boa só quer usar aquela roupa sem cor, sem
vida. Igual a Joseane (a personagem da novela A Dona do Pedaço-maio/2019)
gosta de usar aquela roupa sem vida. Os jovens da periferia “curtem” mais
coisas da periferia, tipo os eventos que têm no bairro e tal, ao invés de
frequentar os eventos fora, porque é gratuito e também nem sei. [...] Eu vejo
gente que usa a roupa mais largada e a roupa mais arrumadinha. Eu no meu
haver, quando eu vejo aquele no sol de quarenta graus e todo de capote, eu
falo: pronto aquele ali está em depressão. Eu falo mesmo. É porque assim, vou
usar a roupa toda largada, toda coberta em pleno calor. Aí quando ver a menina
toda arrumadinha, toda vestidinha. Hã! É Patricinha como vai? O estilo dos
colegas do colégio eu penso que é normal, tem gente também que exagera,
mas... tem uma menina aí mesmo que vem de capote, um sol desse! Eu fico
assim, meu Deus o que essa menina tem, aí eu fico lá na minha, não falo nada,
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porque eu respeito o jeito dos outros, mas eu comento aqui na minha cabeça.
Então eu deixo lá. Os jovens têm uma comunicação diferente, uns falam meio
malucado, umas palavras que eu nunca vi, uns falam com gíria.

Segundo Zeferina (2019),
[...] os jovens da periferia e de bairros nobres são totalmente diferentes, a
maneira se comportar, jeito da vestir, os lugares que podem ir. Os jovens da
periferia têm um estilo diferente, eles sabem ser mais sociais, tem muito mais
seleção do que ele quer falar, do que ele quer andar. Os jovens de bairro nobre
mais fazem distinção, gostam de se auto diferenciar das outras pessoas, só
porque têm uma condição melhor do que a gente. A cultura popular da
juventude é tipo assim se reunir, fazer aquela festa com os amigos, procurar de
todo o jeito ficar presente com as pessoas da comunidade. [...] Cada jovem tem
o seu gosto. Dentro do grupo dos jovens tem.

Conceição (2019), também opina:
[...] Em minha opinião, existem sim perfis estéticos de jovens de periferia e
classe média. Existe uma cultura popular específica da juventude de periferia e
eu faço parte desta cultura. Os estilos de roupas dos jovens são variados. Existe
uma linguagem própria dos jovens, sim.

As falas das estudantes nos desperta a percepção das diferenças culturais que elas
observam no dia a dia entre a juventude. Miríade (2019) fala da sua religião, que não a proíbe
de ouvir outras músicas que não sejam da religião dela, e a opinião de que as pessoas podem se
vestir como desejar:
A minha religião não proíbe de ouvir outras músicas não, não tem essa restrição,
nem fala que você não pode ouvir, vai de cada um da doutrina de cada um, a
consciência de cada um, se vai ouvir outros tipos ou não, mas não tem essa
proibição não. [...] Eu acho que as pessoas têm que se vestir de jeito que elas
querem, do jeito que elas gostam não é, que elas estejam confortáveis com o
que estão vestindo, da mesma forma que uma pessoa que não gosta de vestir
uma roupa tão curta assim, não seja obrigada a vestir. Nem uma que gosta de
vestir roupas mais curtas, mais justas, tenha que se vestir de uma forma tipo
freira para agradar ninguém. Acho que todo mundo tem que se vestir do jeito
que gosta, do jeito que quer e temos que respeitar, independentemente de
qualquer coisa, para mim a linguagem são as gírias.

Perguntamos sobre religião, cultura e gostos musicais: Você gosta de qual estilo
musical? Jazz, pagode, funk, mpb, rock’n roll, gospel, reggae, sertanejo, forró, eletrônica,
clássica, afro, chorinho...? Que tipo de lugar você frequenta para seu lazer e culturalmente? Sua
religião interfere em seu gosto cultural/musical? Existe uma linguagem de comunicação
específica (uma forma de falar) de jovens de periferia?
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Percebemos a importância das músicas no cotidiano juvenil e podem ter diferentes
estilos. A linguagem dos jovens, segundo as entrevistadas diferenciam entre os jovens de
periferia, sendo uma linguagem específica. Muitos usam gírias para se comunicarem entre eles.
Como relata Carolina (2019)
Escuto todos os tipos de música. Meu lazer são shoppings e praias. A minha
religião não interfere no meu grupo musical, sou ensinada desde cedo pela
bíblia, mas a bíblia não manda em ninguém e sim orienta. (...) Em minha
opinião, existem sim perfis estéticos de jovens de periferia e classe média.
Não acho que exista uma cultura popular específica da juventude de periferia,
muitos jovens do meu bairro são bem diferentes. Não acho que tenha diferença
entre favela, gueto e periferia. Gosto de roupas confortáveis, porque acho
importante me sentir bem. Por ser um bairro bastante diversificado, cada um
tem seu estilo e ninguém olha com outros olhos. Não sei ao certo do estilo de
roupas, por só conhecerem eles no colégio, sempre vejo de farda. Existem sim,
linguagem de comunicação específica de jovens de periferia.

Nos estudos de Silva (2011) e de Gomes (2008), em que o primeiro afirma a identidade
está sempre ligada a uma forte separação “nós” e “eles”. Significa demarcar fronteiras, significa
fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora E no segundo estudo a autora afirma
que entende a identidade negra como um movimento que não se dá apenas a começar do olhar
de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também na relação com o olhar
do outro, do que está fora, em uma relação ela tensa, conflituosa e complexa. Ambos os autores
consideram a firmação e/ou reafirmação das identidades uma ligação de interação entre nós e
os outros. Além disso, assumir-se negro/negra, a estética afro-brasileira é também um ato
político, como cita Gomes (2008). E as alunas expressam o desejo de autoafirmação e
autoestima através das identidades que vão construindo nas relações étnicas raciais com os seus
pares. Quando afirmam em suas falas ao serem interrogadas a respeito de qual estilo de roupa.
Por quê?
[...] Eu vejo gente que usa a roupa mais largada e a roupa mais arrumadinha.
Eu no meu haver, quando eu vejo aquele no sol de quarenta graus e todo de
capote, eu falo: pronto aquele ali está em depressão. Eu falo mesmo. É porque
assim, vou usar a roupa toda largada, toda coberta em pleno calor. Aí quando
ver a menina toda arrumadinha, toda vestidinha, hã! É Patricinha como vai?
(MARIELLE, 2019).

E Zeferina (2019) opina: “Cada jovem tem o seu gosto”.
Nesse sentido, as ideias vão sendo formadas de acordo com as opiniões das depoentes,
delineando como as estudantes incorporam as perspectivas de identidades e de visibilidades nas
relações que estabelecem com os colegas, com a escola e com o bairro, e a forma de
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compreender as interações sociais e as relações identitárias emergidas em seus corpos. É
importante analisar como acontecem as relações étnico-raciais, históricas e culturais dos jovens
nos bairros periféricos e nos colégios inseridos nesses territórios, pois reverberam,
consequentemente, no processo de formação das identidades e das visibilidades. Percebemos a
diferenciação que elas observam ao comparar os jovens de bairros periféricos com os jovens de
bairros nobres, na opinião de determinadas estudantes, o estilo de vida e modo de vestir estão
muito dicotomizados, há mundos diferentes entre esses jovens. Por outro lado, existem aquelas
que não reconhecem perfis estéticos diferentes, mas opinam sobre a existência da diferença de
raça, como afirma Luíza (2019), ao dizer que não existe exatamente perfil estético, mas a raça
é diferente: “Acho que favela e comunidade é a mesma coisa. [...] Cada um tinha seu estilo,
hoje em dia não sei mais como é”.
Acotirene (2019) relata que não vê perfis estéticos diferentes entre os jovens:
A cultura que eu gosto de usar é a cultura afro. [...] Os jovens que usam esse
estilo são vistos de maneira diferente, tem gente que não acha bom. Acho que
tem diferença entre favela, periferia, comunidade e gueto. Para mim existe
uma linguagem de diferente dos jovens de periferia, sim.

Assim também expressa Maria (2019) a respeito da opinião sobre os perfis estéticos
específicos de jovens:
Em minha opinião não existem perfis estéticos específicos de jovens e perfis
estéticos específicos de jovens de periferia e classe média. Não tem diferença
entre favela/periferia/gueto/comunidade. [...] O estilo de roupa dos alunos do
colégio, eu acho bom, cada um com seu estilo. Não existe, na minha opinião,
uma linguagem de comunicação específica de jovens de periferia.

É importante que o sujeito possa estabelecer uma identidade étnico-racial. Nesse
sentido, busca uma ligação da história de si mesmo com a história identitária que melhor
representa e assegura os valores positivos para a formação, de maneira que carregue orgulho e
reconhecimento. E as jovens afro-brasileiras do colégio CEPMS deixam transparecer os
marcadores estéticos, corroborando para a autoafirmação dos seus corpos negros.
3.1 JUVENTUDES: IDENTIDADES E VISIBILIDADES NO PROCESSO CULTURAL E
EDUCACIONAL
Nesta parte, busco estabelecer diálogos com os estudos bibliográficos relacionados à
juventudes, identidades, visibilidades, a interação cultural e educacional construídas. Sales e
Vasconcelos (2016, p. 70) consideram que os jovens como sobreviventes de cidades divididas,
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enfrentam incertezas de um tempo de turbulenta crise política e econômica - assim pode ser
retratada a vida de tantos/as jovens em diversos lugares do mundo. Esse cenário, local e global,
conecta histórias e perspectivas de vidas jovens que vivem nas periferias das metrópoles. Para
essa juventude, são colocados desafios e inseguranças, “[...] pois o futuro é uma referência
opaca que solapa a ausência de opções frente a seus problemas fundamentais”. E em tempo de
pandemia, o futuro é incerto, porque paralisou-se a economia, muitos tiveram de se recolher,
dispensar funcionários, modificar os negócios para adaptar-se às normas e condutas traçadas
pelos governantes, diante de um vírus (covid-19)4 letal, a fim de evitar maiores contaminações.
Nesse sentido, colégios pararam, empregos foram reduzidos. Um futuro que precisaremos
construir, assim que o presente permitir. Vacinas forem distribuídas, ajustes econômicos
refeitos, nos reergueremos novamente... E os jovens buscarão traçar o seu futuro educacional e
profissional de novo.
Nas inseguranças e nos desafios, os jovens, em sua maioria, são inconsistentes em
relação ao futuro que buscam seguir, o que pode causar um problema a longo prazo. Assim, a
escola, como instituição, deverá ter um papel importante na construção do futuro “desejado”
para as juventudes. Segundo Dayrell (2005), para analisar a juventude, ao invés de construir
um modelo prévio do que seja a juventude, que a escola e os profissionais busquem conhecer
os jovens com os quais atuam, dentro e fora da escola, descobrindo como eles constroem
determinado modo de ser jovem. Dayrell (2005, p. 55) prossegue afirmando:
Um caminho possível poderia ser a construção de um perfil que contemple o
contexto socioeconômico em que se inserem, as experiências socioculturais
que vivenciam, com ênfase nas formas de agregação e de lazer, o
posicionamento deles em relação à vida e à escola, bem como suas demandas
e necessidades. Não podemos nos esquecer de que, se queremos compreender
os jovens alunos, temos, antes de mais nada, de buscar conhecê-los.

O conhecimento acerca da juventude perpassa pela vivência social e o contexto
educacional em que vivem, mas esse conhecimento não podemos obter em seu prisma absoluto,
pois existem juventudes diferenciadas, relativamente, em grupos etários, genéticos e, às vezes,
étnicos, inclusive o grupo dos estudantes do 3º ano do ensino médio do CEPMS. Para a
construção de um perfil juvenil, Dayrell (2005) sugere que se deve levar em conta o contexto
de inserção dos jovens, a cultura social e escolar e os ícones com os quais se identificam e
4

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde,
a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.
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compartilham entre eles e como lidam com as manifestações culturais dos outros. Nesse
sentido, Nascimento (2007), afirma existir mundos simbólicos diferentes entre o mundo da
escola e o mundo dos alunos residentes em bairros periféricos. A escola é percebida por aqueles
alunos como espaço de socialização e extensão da convivência comunitária, mas nem sempre
como um espaço onde é possível se adquirir instrumentos e aprendizados que sejam relevantes
diante das demandas apresentadas cotidianamente pela vida fora da escola. Efetivamente, é o
discurso uniformizante, padronizante e supostamente igualitário dos projetos nacionais de
educação que determina a incompatibilidade entre o ensinado e o real, vivenciado e interpretado
pelos alunos.
Várias são as identidades construídas ao longo da vida; isso acontece porque o indivíduo
entra em contato com diversas culturas e, através delas, selecionam referências para construção
das diversas identidades, em que forja a personalidade. Ao aspecto de formação, Hall (2006)
expressa que a identidade é algo formado ao longo do tempo, através de processos
inconscientes, desde a existência, no momento do nascimento, ou seja, não é algo inato permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. Hall
(2006) incita, ainda, que em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos
falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. Para ele, a identidade surge
não tanto da plenitude que está dentro de nós como indivíduo, mas de uma falta de inteireza
que é “preenchida” a partir do nosso interior, pelas formas através das quais nos imaginamos
ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e
construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos “eus” divididos numa unidade
porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude (HALL, 2006).
Outra definição e/ou construção da identidade diz respeito à perspectiva temporal. Para
Melucci (2007), uma análise em termos de perspectiva temporal considera o tempo como um
horizonte no qual o indivíduo ordena suas escolhas e comportamentos, construindo um
complexo de pontos de referência para suas ações. A maneira como a experiência do tempo é
vivenciada vai depender de fatores cognitivos, emocionais e motivacionais, os quais governam
o modo como o indivíduo organiza o seu “estar na terra”. Nesse sentido, atitudes relacionadas
com várias fases temporais podem ser levadas em consideração (exemplo: satisfação ou
frustração, abertura ou fechamento com respeito ao passado, presente ou futuro); ou a direção
que cada pessoa atribui para a sua própria experiência do tempo (exemplo: preferência por uma
orientação direcionada para uma ou outra das fases temporais); ou, ainda, o grau de extensão
assumido pelo horizonte temporal para cada indivíduo (exemplo: perspectiva ampla ou
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limitada, contínua ou fragmentada). A organização de eventos e sua sequência, a relação entre
eventos externos e internos, o grau de investimento emocional em várias situações – tudo se
torna meio de organizar a própria biografia e definir a própria identidade (MELUCCI, 2007).
Ainda de acordo Melucci (2007) há também a questão da plenitude citada por Hall
(2006) em que a opinião prevalecedora, atualmente, é que ser jovem parece significar plenitude
e isso se apresenta como o oposto de vazio, de possibilidades amplas, saturação de presença. A
vida social é hoje dividida em múltiplas zonas de experiência, cada qual caracterizada por
formas específicas de relacionamento, linguagem e regras. A complexidade e a diferenciação
parecem abrir o campo do possível a tal ponto que a capacidade individual para empreender
ações não se mostra à altura das potencialidades da situação. Esse excesso de possibilidades
que nossa cultura engendra amplia o limite do imaginário e incorpora ao horizonte simbólico
regiões inteiras de experiência que foram previamente determinadas por fatores biológicos,
físicos ou materiais. Nesse sentido, a experiência é cada vez menos uma realidade transmitida
e cada vez mais uma realidade construída com representações e relacionamentos: menos algo
para se “ter” e mais algo para se “fazer”. Mais uma vez, Mellucci (2007) busca explicar a
construção da identidade, contextualizando com as experiências, que, para ele, torna-se menos
uma realidade transmitida e sim uma realidade construída, menos o “ter” e mais o “fazer”.
Portanto, as identidades das jovens estudantes do CEPMS e suas visibilidades só
poderão ser ou não identificadas se pudermos observá-las atentamente em relações/tensões que
estabelecem com os colegas, professores e funcionários, tendo um olhar sensível mediado por
questões que podem emergir em narrativas das histórias de vidas, memórias de sentidos e
significados que conferem a si mesmas e no percurso desse processo de pesquisa. Na
observação do cotidiano do colégio que realiza atividades com instituições parcerias, percebese que ele é acolhedor: as estudantes ficam à vontade no ambiente escolar, buscando realizar as
tarefas propostas, principalmente as que envolvem tarefas manuais, artísticas e corporais. A
esse respeito, Certeau (1998) considera que os lugares são plenos de histórias fragmentárias e
isoladas em, passados roubados à legibilidade por outro, de tempos empilhados que podem se
desdobrar, mas que estão ali antes como histórias à espera, permanecendo no estado de quebracabeças, enigmas, enfim, simbolizações enquistadas na dor ou no prazer do corpo. Assim,
Para empreendermos a inversão na perspectiva de abordagem da diferença nos
diversos contextos culturais cotidianos compreendendo-a como afirmativa e
criadora de outras possibilidades para a existência e para o conhecimento,
precisamos pensar o poder como um exercício, uma relação de forças, uma
luta travada todo dia por indivíduos e grupos sociais, em todos os espaços
tempos em que os seres humanos se encontram e se relacionam. Em meio a
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esse exercício, para manter ou conquistar reconhecimento e os benefícios que
dele advêm, os praticantes inventam-se a si mesmo e criam cultura.
(FERRAÇO, 2018, p.852).

A História da Educação e a Cultura Escolar são estudos epistemológicos relevantes para
acessar acervos históricos da evolução dos estudantes afro-brasileiros ou da ausência de avanço
educacional e profissional desses. De acordo com Cruz (2005), a problemática da carência de
abordagens históricas sobre as trajetórias educacionais dos negros no Brasil revela que não são
os povos que não têm história, mas há os povos cujas fontes históricas, ao invés de serem
conservadas, foram destruídas nos processos de dominação. A história da educação brasileira
vem buscando produzir os conhecimentos acerca dos negros e seus descendentes pelos
pesquisadores, muitos deles de origem afro-brasileira, tais como Munanga, Gomes, Silva, Hall,
entre outros, evidenciando informações que retratam as relações educativas do negro com o
sistema oficial de educação e com as histórias de vida do negro brasileiro. Em sua grande
maioria, são pesquisas voltadas para abordagens de períodos atuais da história.
Em se tratando da cultura escolar, Serpa (2011), sobre a sua compreensão do
movimento, afirma que a pesquisa só poderá ser entendida como um retrato instantâneo, um
rápido flash em um universo de interações e relações que, ao serem capturadas dos momentos
vividos, puderam ser verbalizadas, teorizadas, registrando parte de um diálogo muito maior,
com muitos outros sujeitos, com muitas outras vozes silenciadas. Pinto (2014) ressalta que os
pesquisadores da história da educação, buscando novas compreensões e significações
diferenciadas acerca dos fazeres e das finalidades cumpridas pela escola, embrenham-se, cada
vez mais, em produzir uma história comprometida com a circulação de objetos culturais, com
o estabelecimento de relações entre os saberes escolares, cujas representações são construídas
pelos sujeitos, em diferentes tempos e espaços escolares. Ainda assim, um retrato possível é
necessário. Por que perceber a cultura escolar nas pesquisas? A meu ver, a cultura escolar é a
identidade da escola, permeada pelos atores sociais que fazem parte desse cotidiano, trazendo
para essa cultura a vivência, as memórias e experiências de vida, enriquecendo o ambiente com
as vozes de todos os indivíduos inseridos nesse contexto escolar - dessa forma temos, de fato,
“a cara da escola”.
Cavalleiro (2005), comenta sobre a participação desigual da população negra no sistema
educacional brasileiro, constatada nos índices de escolaridade desagregados por raça.
Demonstra, ainda, dados do INSPIR (1999) com o objetivo de apresentar, em virtude da
educação discriminatória e desigual, o baixo nível de escolaridade da população negra, o que
contribui para manter a sua exclusão do mercado de trabalho, agravada pelas constantes e
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intensas reatualizações do mundo contemporâneo. Atrelado a isso está o fato de que os
processos de seleção operam, por vezes, com intervenção da mentalidade racista. Valores
negativos, como inadequação, são atribuídos às pessoas negras, desqualificando-as na obtenção
dos postos de trabalhos mais elevados. E a seleção pautada pela orientação fenotípica tem
predominado no momento da escolha de uma vaga ou ascensão profissional (CAVALLEIRO,
2005).
Diante das informações de Cavalleiro (2005) é possível depreender que as juventudes,
principalmente negras, necessitam percorrer ainda muitas quadras para emancipar-se, uma vez
que percebemos inúmeras mudanças nos modos de viver e conviver na contemporaneidade.
Sabemos que não obterão êxito imediato, precisam recorrer ao sistema educacional, aos
profissionais que fazem parte desse universo demanda um olhar mais sensível às questões dos
estudantes que adentram as escolas, suas realidades e percepções do eu. Dentro dessa lógica,
recorro à Mészáros (2008, p. 47) quando comenta Paracelso:
A aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude à velhice, de fato até
a morte; ninguém passa dez horas sem nada aprender” e continua salientando
ainda, que muito do nosso processo contínuo de aprendizagem se situa,
felizmente, fora das instituições educacionais formais. Felizmente, porque esses
processos não podem ser manipulados e controlados de imediato pela estrutura
educacional formal legalmente salvaguardada e sancionada. Eles comportam
tudo [...]. Apenas uma pequena parte disso tudo está diretamente ligada à
educação formal (MÉSZÁROS, 1997, p. 53).

Para Carrano, Dayrell e Maia (2014), nas aproximações que fazem com os/as jovens
estudantes por meio de pesquisas e mesmo em conversas informais, ouvem constantes
reclamações em relação à escola e aos seus professores. Para grande parte dos jovens, a
instituição parece se mostrar distante dos seus interesses e necessidades. O cotidiano escolar é
relatado como sendo enfadonho. Jovens parecem dizer que os professores acrescentam pouco
à sua formação. A escola é percebida como “obrigação” necessária, tendo em vista a
necessidade dos diplomas. Nesse caso, a noção de “culpa” se inverte e o professor aparece como
o culpado das mazelas que os jovens relatam enfrentar no cotidiano escolar. Tem se tornado
comum também que governos e “especialistas” em educação enxerguem no professor a origem
da crise de qualidade e “desempenho da escola”. Essa pesquisa não se trata de investigar as
mazelas do fracasso do ensino, mas de observar o cotidiano, a cultura escolar e as bagagens
culturais que as estudantes trazem para dentro dos muros e dialogam com o processo de ensino
e aprendizagem para a realidade educacional. Quais os diálogos culturais que o Colégio
Estadual Professora Marileine da Silva (CEPMS) busca construir com os estudantes do 3º ano?
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Existem formações de coletivos políticos e culturais no colégio em parceria com os coletivos
do bairro? Como é a atuação do grêmio estudantil? Essas perguntas buscarei responder nessa
pesquisa.
A convivência com estudantes jovens em diversas escolas públicas de Salvador nas
últimas três décadas permitiu que observasse e percebesse as nuances das transformações
vividas e as inspirações sentidas por eles/elas. O que podemos ressaltar é que a juventude é a
fase de muito esplendor/dor, é o ritmo pulsante e estonteante da vida. Nessa fase, muitos se
perguntam o que devem fazer. É aí que localizamos os/as jovens negros/as tentando delinear o
seu futuro. O universo da juventude é formado pelo contexto social, cultural e pelas trajetórias
de vida, no qual o corpo torna-se, quase sempre, objeto de indagações, insatisfações e silêncios
vividos, as memórias individuais e coletivas vão surgindo e despontando na formação das
interrelações e na formação da identidade étnico-racial. Observamos a busca dos jovens pela
identidade, e isso pode ser feito mediante as interações no coletivo, ou seja, nos grupos que
melhor o retrate, pois despertam para a cultura que os identificam, a exemplo do culto ao cabelo
afro, o cultivo das danças e músicas. Silva (2011) pontua que a afirmação da identidade e a
marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir. Como vimos,
dizer “o que somos” significa também dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se
traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem
está incluído e que está excluído. Ainda segundo Silva (2011),
[...] afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções
entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma
forte separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa
separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam
relações de poder. [...] Os pronomes “nós” e “eles” não são, aqui, simples
distinções gramaticais, mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito
fortemente marcadas por relações de poder.

Sobre a questão da estética negra (vinculada à construção de identidade negra e relações
étnico-racial) Gomes (2008) nos coloca diante de uma reflexão que ultrapassa os limites da
estética, enfatizando que a beleza negra, atrelada à construção identitária, perpassam o
complexo, conforme afirma:
O destaque dado à beleza negra para pensar a construção de identidade é um
tema um tanto quanto complexo. Para entender esse processo somos
convidados a “abrir mão” de radicalismos político-ideológicos que tende
haver a ênfase na beleza como um desvio da luta antirracista, como uma
despolitização. Para avançarmos nessa discussão, é importante ponderar que,
para o negro, o estético é indissociável do político. A eficácia política desse
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debate não naquilo que ele aparenta ser, mas ao que ele nos remete. A beleza
negra nos leva ao enraizamento dos negros no seu grupo social e racial. Ela
coloca o negro e a negra no mesmo território do branco e da branca, a saber,
o da existência humana. A produção de um sentimento diante de objetos que
tocam a nossa sensibilidade faz parte da história de todos os grupos
étnico/raciais e, por isso, a busca da beleza e o sentimento do belo podem ser
considerados como dados universais do humano (GOMES, 2008, p. 130).

Ainda sobre a questão da estética negra, é possível perceber que Gomes (2008) justifica
as variadas formas de utilização do corpo como via de estética, que vai desde a pintura corporal
aos diversos estilos de penteados, uma tendência universal do corpo como objeto de beleza e
estética e uma realidade que é inerente a todas as culturas e civilizações. No estudo de Gomes
(2008, p. 130), ela ainda afirma que
[...] entende a identidade negra como um movimento que não se dá apenas a
começar do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas
também na relação com o olhar do outro, do que está fora, esta relação ela
descreve como tensa, conflituosa e complexa [...].

As reflexões de Gomes (2008) me possibilitam prestar atenção nas trajetórias que as
jovens estudantes do 3º ano tendem a percorrer para compreender quais são suas identidades,
como foram os processos de construção, quais os significados que foram aportados ao longo de
sua trajetória no processo educacional, os caminhos familiares, históricos, econômicos,
culturais e sociais em que se apropriam para construir as suas respostas, identidades, diferentes
juventudes - ou seja, o seu lugar de fala e de expectativas. Dessa maneira, existe um caminho a
percorrer para encontrar as identidades, e penso que o sistema educacional pode e deve
contribuir para facilitar essa via de acesso quando passa a considerar a diversidade de gênero,
de raça, religião, classe social, orientação sexual, histórias de vida como elementos constitutivos
da cultura escolar.
Diante de muitos questionamentos sobre as definições de juventude, Carrano, Dayrell e
Maia (2014) enfatizam o poder de declararmos que a juventude é uma categoria socialmente
produzida. Temos que levar em conta que as representações sobre a juventude, os sentidos que
se atribuem a essa fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela
sociedade ganham contornos particulares em contextos históricos, sociais e culturais distintos.
Ainda nessa direção, pode-se afirmar que a juventude é uma construção histórica. Portanto,
começou-se a delinear a juventude como uma condição social definida que ultrapassa os
critérios de idade e/ou biológicos. A juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um
tipo de representação: de um lado, há um caráter universal, dado pelas transformações do
indivíduo numa determinada faixa etária e, de outro, há diferentes construções históricas e
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sociais relacionadas a esse tempo/ciclo da vida. A entrada na juventude se faz pela fase da
adolescência e é marcada por transformações biológicas, psicológicas e de inserção social. É
nessa fase que fisicamente se adquire o poder de gerar filhos, em que a pessoa dá sinais de ter
necessidade de menos proteção por parte da família e começa a assumir responsabilidades, a
buscar a independência e a dar provas de autossuficiência, dentre outros sinais corporais,
psicológicos e de autonomização cultural.
Ainda de acordo com os autores, o mesmo não se pode dizer em relação à culminância
do processo que se dá com a passagem para a vida adulta. Isso porque essa se encontra cada
vez mais fluida e indeterminada, fazendo com que os próprios marcadores de passagem para a
“adultez” - por exemplo, terminar os estudos, trabalhar, casar, ter a própria casa e ter filhos -,
ocorram sem uma sequência lógica previsível, ou mesmo não ocorram com o avançar da idade,
no caso dos indivíduos que vivem em uma “eterna juventude”. E, por fim, consideram que a
categoria juventude é parte de um processo de “crescimento totalizante”, que ganha contornos
específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social.
Isso significa que precisamos entender a juventude de forma mais ampla, não como uma etapa
com um fim predeterminado e muito menos como um momento de preparação que será
superado quando se entrar na vida adulta. Ao tratarem de juventudes, no plural, Carrano,
Dayrell e Maia (2014) sugerem que não há tanto uma juventude, mas sim jovens que, ao se
assumirem como sujeitos, experimentam e a sentem de acordo com um determinado contexto
sociocultural onde se inserem e, assim, elaboram determinados modos de ser jovem. É nesse
sentido que destacamos a noção de juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos
de ser jovens estudantes no CEPMS.
Em se tratando dos objetivos, abordagens e metodologias traçados nos currículos para
compreender as relações entre a juventude e os conteúdos oferecidos às estudantes do 3º ano C
do CEPMS, trouxemos as indagações que Arroyo (2013, p. 138) faz sobre os conteúdos:
Quem são os sujeitos? Que sujeitos estão ausentes? Que coletivos sociais
aparecem nas disciplinas como sujeitos construtores de nossa história e quais
estão presentes na produção do espaço, da riqueza, ou do desenvolvimento, até
do conhecimento, da cultura e dos valores?

Após essas indagações, o mesmo autor considera que ainda existem coletivos sociais
não reconhecidos como atores, mas apenas como beneficiados, agradecidos ou mal-agradecidos
de uma história cultural, pedagógica, política, econômica construída e conduzida pelos grupos
hegemônicos detentores do poder, da terra, da riqueza ou do conhecimento e da ciência e da
cultura. Nesse sentido, ele observa que “[...] há uma ausência seletiva de sujeitos sociais,
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étnicos-raciais, de gênero, dos campos e das periferias: dos trabalhadores”. O não
reconhecimento dos coletivos populares como sujeitos de nossa história termina levando os
currículos a ignorá-los como sujeitos de experiências dignas de produção de conhecimentos e
de cultura, de valores e de história.
Quando os currículos e os conteúdos não contemplam os estudantes, desestimulam os
educadores e se ausentam da contemplação dos anseios da comunidade escolar que vivem nas
situações, dificuldades e necessidades de conhecimentos. Arroyo (2013, p. 137) avalia que
[...] as identidades e o trabalho, as experiências sociais dos professores e dos
alunos estão ausentes nos currículos porque estes ignoram os sujeitos sociais
e ignoram os mestres e educandos como sujeitos de conhecimento, de cultura
e de valores. De experiências significativas. Um traço de uma longa história
de ausências e de ocultamentos dos coletivos segregados.

O Movimento Negro, representando a resistência e o enfrentamento do racismo,
consegue que a política educacional, disponibilizava historicamente diretrizes para todos, sem
fazer o recorte étnico-racial necessário, passe pelo processo de mudança, ainda que de maneira
lenta. Obtém, nesse sentido grande vitória na promulgação da Lei 10.639/03, inclui os artigos
26-A e 79-B da LDB de obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana
nas escolas públicas e privadas dos ensinos Fundamental e Médio, abrangendo no conteúdo
programático das escolas o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do
Brasil. Além disso, os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira deverão ser
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras e no calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro
como “Dia Nacional da Consciência Negra”. A oferta de conteúdos da história e da cultura afrobrasileira nas disciplinas escolares nos currículos passa a ter a preocupação de constar nos
planejamentos pedagógicos a partir a inserção de obrigatoriedade da lei 10.639/2003. Muitos
desses conteúdos significativos para a formação da identidade dos estudantes necessitam de um
olhar dos educadores para a forma de transmissão, debates, oficinas, projetos pedagógicos,
atividades lúdicas e recreativas, que já emergem no cenário das salas de aula e dos colégios.
Em se tratando, do colégio pesquisado durante o processo de visitação não observei atividades
e planejamentos contribuintes da execução da lei 10.639/2003.
A cultura escolar vai delineando, conforme Vidal (2004), que comenta no estudo de
Viñao (1998), que nem os espaços, nem os tempos escolares eram dimensões neutras da
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educação. Ao contrário, constituíam corporeidades dos sujeitos escolares, impondo por sua
materialidade uma determinada aprendizagem sensorial e motora, bem como disseminavam
símbolos estéticos, culturais e ideológicos. Nesse sentido, podemos inferir que todos os
elementos pertencentes ao espaço escolar são importantes para a elaboração do currículo e
conteúdo escolar, além das experiências, vivências, memórias e práticas pedagógicas daquele
contexto.
3.2 AS RELAÇÕES E TENSÕES NA FORMAÇÃO DE IDENTIDADES ÉTNICO-RACIAIS
DE JOVENS ESTUDANTES DO 3º ANO C DO ENSINO MÉDIO DO CEPMS
Esta parte trata de uma parcela específica da juventude, as jovens estudantes negras do
3º ano C do CEPMS que enfrentam relações e tensões no cotidiano e na cultura do colégio,
refletindo nos gestos e jeitos silenciosos ou aparentes. De acordo com Andrade (2012), a
juventude no Brasil foi caracterizada por uma série de nuances e experiências que
impossibilitava a população negra de se auto identificar e se inserir no espaço de visibilidade
cultural politizado. Embora surgissem os movimentos sociais no século XX, o fortalecimento
da identidade da juventude negra é ainda instável, pois o reconhecimento do lugar do segmento
jovem da população negra perpassa por políticas públicas insignificantes - ainda assim
ignoradas pelos governantes -, que se constituem fatores que direcionam para a exclusão social
e invisibilidade de ascensão sociocultural e econômica que ainda, de certa forma, contribuem
para as relações conflituosas e tensões que transparecem no ambiente escolar.
As jovens possuem bagagens próprias que são importantes para serem utilizadas na
educação formal como elementos motivadores de aprendizagem educacional e cultural. Esses
elementos não podem estar desassociados e desligados do currículo das jovens estudantes. O
conhecimento de si e do mundo contemporâneo precisam estar alinhados ao processo de ensinoaprendizagem. Para tanto, é necessário olhar, escutar sensívelmente e transformar os
conhecimentos que trazem para dentro dos muros da escola, visando o estímulo a tornarem-se
autocríticas, autoestimadas, automotivadas e autoemancipadas na conquista de um lugar melhor
no mundo contemporâneo. Os elementos aos quais me refiro seguem concatenando com as
oportunidades de reconhecimento das visibilidades das jovens negras, as quais, em muitas
oportunidades, usam as linguagens dos seus corpos como forma de ocupar os espaços e se dar
a ver no mundo nas representações cinéticas e simbólicas.
A convivência com estudantes jovens em diversas escolas públicas de Salvador nas
últimas três décadas permitiu que observasse e percebesse nuances das transformações vividas
e inspirações sentidas por jovens de ambos os sexos. O que podemos ressaltar é que a juventude
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é a fase de muito esplendor/dor, é o ritmo pulsante e estonteante da vida. Nessa fase, muitos se
perguntam o que devem fazer. É aí que localizamos os/as jovens negros/as tentando delinear o
futuro. A juventude que participa da cultura do CEPMS é formada pelas trajetórias de vida, por
aportes das culturas familiares e pelo contexto social, no qual o corpo torna-se objeto de
indagações, insatisfações e silêncios vividos nas memórias individuais e coletivas, que vão
surgindo nas inter-relações que estabelecem com os “outros” e contribuem de forma decisiva
para a formação das identidades pessoal e étnico-racial.
Observamos que a busca de jovens pela identidade pode ser feita mediante as interações
e confrontos com os coletivos, ou seja, aproximações e afastamentos de grupos que melhor os
representem de acordo com referências culturais que os identificam. Nas observações que
realizei em sala-de-aula, no cotidiano e na atividade coletiva da gincana, os marcadores estão
relacionados ao culto do cabelo afro e preferências a estilos de danças e músicas. A esse
respeito, Silva (2011, p. 82) pontua que “[...] a afirmação da identidade e a marcação da
diferença implicam, sempre, nas operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que
somos” significa também dizer ‘o que não somos’”. A identidade e a diferença se traduzem,
assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está
incluído e quem está excluído. Ainda segundo Silva (2011, p. 82),
[...] afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções
entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma
forte separação “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e
distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder.
[...] Os pronomes “nós” e “eles” não são, aqui, simples distinções gramaticais,
mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito fortemente marcadas por
relações de poder.

No decorrer do cotidiano escolar, pude registrar que, dentre os componentes curriculares
oferecidos pelo colégio, os métodos e as atividades orientados para o processo de formação das
identidades étnico-raciais que fazem parte da cultura escolar, existem aqueles que são mais
aproveitados pelos estudantes para a construção de suas identidades: os componentes das áreas
de linguagem, as atividades de apresentação que requerem procedimentos dialógicos,
principalmente, na área de artes, são os que exigem interação e elaboração prática, que é o caso
das maquetes. Em várias áreas, as maquetes são muito aceitas à interação e para confecção
pelos estudantes.
Ao analisar as turmas do 3º ano do CEPMS, constatei, na sala de aula, os perfis das
jovens estudantes que usam piercing, cabelos blacks, dreads, tranças, raspados, com enfeites e
outros, fardas customizadas que parecem imprimir aspectos peculiares fisionômicos das
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identidades daqueles que se destacam. Há uma diversidade na estética, o que considero muito
interessante, pois o despertar para o pertencimento cultural e estético vem acontecendo entre as
jovens. Percebi que utilizam muito o celular em aula, talvez dessa maneira dificulte o
aprendizado, mas a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e não podemos ignorá-la, é preciso
inseri-la no contexto escolar, na dinamização das aulas.
Em relação ao respeito, ao estranhamento e à aceitação da estética do outro, observei no
pátio do colégio um momento de tensão entre estudantes na interação com os colegas. Um
grupo de jovens estudantes, do gênero masculino, estava reunido na área do corredor próxima
às salas, em aula vaga, e, no meio do grupo de rapazes, apareceu uma colega que estava com o
cabelo black enfeitado por um laço vermelho. Ao se aproximar, um dos colegas comentou em
voz alta, que ela estava parecendo uma “bruxa”. A reação da colega foi de ficar em silêncio,
abaixar a cabeça, sair do lugar e adentrar à sala de aula. Observei que após o comentário do
colega, ela havia retirado o laço do cabelo. Enquanto isso, o grupo permaneceu conversando
normalmente, como se não tivesse ocorrido nada demais. O comentário preconceituoso e
desrespeitoso com a opção estética da colega me chamou a atenção, porque são fatos
corriqueiros no cotidiano escolar na interação entre os jovens, os quais emitem opiniões sobre
os corpos dos outros do jeito que lhes convêm. Existe uma cultura de branqueamento e muitos
ainda não conseguem aceitar a aparência diferente do outro, e expressam, às vezes, suas
opiniões sem se preocupar em ofender. A convivência no processo educativo perpassa pela
dimensão do viver junto aos outros e partilhar a vida no sentido de explicitar suas decisões,
descobertas, surpresas e angústias, na aprendizagem cotidiana dos modos de ser. Santos (2005),
destaca que somente se aprende no exercício da existência na convivência com os outros, a
pluralidade dos modos possíveis de ser. Assim, é na convivência escolar que os/as jovens
estudantes precisariam aprender a conviver com o outro que para si mesmos e sua concepção
se apresenta como algo estranho.
A fala silenciada que para alguns não significa nada, mas para muitos são expressões
que carregam sentimentos, o não-dito, preservando a ordem e controlando as emoções (talvez)
possa desencadear marcas corporais, a fim de exprimirem as sensações, a exemplo de
indivíduos que se mutilam para sinalizar algo que está incomodando. As ações podem causar
impactos na vida do indivíduo, que, inesperadamente, se depara com opiniões a respeito da sua
estética. As opiniões ficam registradas nas histórias de vida, tornando-se, de certa forma,
experiências negativas nas memórias, principalmente de jovens em busca de autoafirmação
identitária. O corpo dos jovens que ainda estão vivenciando transformações e autoafirmações
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permanecem no ângulo das críticas dos outros, causando, na maioria das vezes, insatisfações,
silêncios, expressões corporais cravadas em si, porque nosso corpo fala e responde aos anseios,
alegrias e dores. Para Silva (2009) o homem é seu próprio criador. Assim, ao invés de idealizar
corpos, de criar modelos, ideais, ídolos, a meta é o homem e a mulher. É criar uma forma de
produção e organização da sociedade diferente da atual, onde o homem e a mulher possam
superar a alienação de seus produtos, de seus trabalhos, de seus semelhantes, de si mesmos e
da natureza, para que eles possam regressar a si mesmos e apreender o mundo com suas próprias
forças, tornando-se unidos ao mundo, humanizando-se, organizando-se e emancipando-se.
As turmas do 3º ano do CEPMS apresentam perfis diferenciados. Na turma A estão
matriculados 27 alunos, e há uma distribuição proporcional de gênero; são tranquilos. prestam
atenção às mediações das aulas dos professores e professoras referentes ao conteúdo e realizam
as atividades propostas de forma normal, sem nenhuma alteração na rotina da sala. Em alguns
momentos que observei, principalmente na ausência de professor de Educação Física na
Unidade, pois estão sem o profissional no quadro do colégio, demonstraram tranquilidade e
interação entre eles. Na turma B estão matriculados 42 alunos. Os estudantes são agitados,
possuem dificuldades de concentração, alguns optam por ficar fora da sala no período da aula,
a frequência é baixa. Quanto à disposição dos corpos: alguns conversam muito na aula, outros
sentam-se na cadeira fazendo-a de balanço, percebi que não possuem um compromisso em
prestar atenção, falta interação e resolução de dúvidas.
Na turma C, estão matriculados 45 alunos. Percebi maior quantitativo do gênero
feminino, que, apesar de conversarem muito entre si, participavam das atividades propostas
pelo professor. As atividades transcorriam normalmente, mesmo com o manuseio do celular
por alguns, pois esse é o desafio encontrado por muitos professores em sala de aula que colocam
para si a necessidade de aprender a conciliar com a competição com o mundo tecnológico, as
redes sociais nos espaços educacionais. As realizações de tarefas são mais envolventes na turma
quando a metodologia envolve atividades manuais, o corpo em ação, ou seja, a execução de
exercícios como fazer cartolinas, maquetes, composição musicais, apresentações de seminários
e outras, que são bem aceitas pela turma. Essa predileção não significa que as outras atividades
não sejam realizadas, mas essas tarefas foram as mais executadas com prestígio pela turma.
Havia um envolvimento de todos. “Dá prazer em trabalhar com a turma”, comentou uma
professora. É satisfatório encontrarmos professores que elogiam a turma que se torna o alvo de
observação e estudo da pesquisa, mas, ao expressar sua opinião, percebi que a professora
demonstrava um tipo de tristeza ou frustração pelas outras turmas, as quais ela virou-se com o
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olhar distante, quando estava em frente às turmas do 3º ano. Nas tensas relações entre docentes
e estudantes, por não conseguir entendimentos na via da aprendizagem, essas tensões, de acordo
com Arroyo (2013), quando são expostas, mostram o que se pretendia ocultar: a escola, lugar
de seres humanos em convívios, logo em conflitos, lugar de sujeitos sociais, logo de conflitos
sociais. A exposição e o reconhecimento das velhas tensões entre mestres e alunos podem ser
um imperativo para reconhecer que sujeitos, quando buscam afirmar as visibilidades, exigem
reconhecimento.
Arroyo (2013, pp. 223-224) recorre a uma afirmação de uma professora que ele
observou, ao comentar que sempre tiveram jovens no Ensino Fundamental e Médio, mas eram
outros. Busca constatar: “São outros em que e por quê?”, indaga. Nesse sentido, explica que
essa pergunta tem motivado uma rica produção de pesquisas e análises desde as mais diversas
perspectivas. Para algumas análises, os jovens seriam outros diante da velocidade das
transformações históricas. A ênfase é posta nas transformações culturais, de valores, de formas
de pensar, de lidar com o corpo, com a sexualidade, de pensar-se. Chegam às escolas com
identidades pós-modernas, os jovens do século XXI. Hiper realizados, movidos aos
presentismos, consumismos, com referências efêmeras que os bloqueiam para os processos
disciplinares, reflexivos do aprender. Precisamos ter o olhar para os jovens e entendermos quem
são nas salas de aula e fora delas, pois somente afirmar que são “outros” não é o suficiente importante e desafiador é com que olhar os vemos e como se veem. Os outros que agora,
historicamente percebemos na sala de aula, possuem mais politização, inclusive na turma C,
que é constituída em sua maioria pelo gênero feminino. Um perfil de mais feminilização nas
atividades grupais, são mais participativas e demonstram interesse nas realizações das tarefas
práticas, as que demandam trabalhos manuais, a expressão corporal com facilidade e
desenvoltura.
É importante a mediação do reconhecimento das origens e ancestralidade para os jovens
de comunidades periféricas, a exemplo dos habitantes do bairro Mata Escura, do CEPMS, do
3º ano do Ensino Médio, pois é um caminho que oportuniza a libertação das imposições
eurocêntricas que, ao longo dos anos vividos, fazem parte do imaginário da sociedade desse
país e, consequentemente, reverbera nos estados, nas cidades, nas periferias; para tanto, é
relevante permitir que se construa um presente afro-brasileiro a partir do conhecimento do
passado africano e buscar apropriar-se de sua história para se reconhecer e construir a sua
identidade. O colégio necessita se equipar de instrumentos que reforcem esse reconhecimento,
capacitando os estudantes para a construção de sua história e identidade, de maneira livre e sem
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nenhuma barreira de impedimento para usar os elementos estéticos e identitários. Esses
instrumentos devem estar reconhecidos no projeto político pedagógico do CEPMS.
3.3 DESAFIOS E DISPUTAS POR VISIBILIDADES: LUGARES E MANIFESTAÇÕES
DAS ESTUDANTES AFRO-BRASILEIRAS NA CULTURA DO COLÉGIO
Em relação às ações na busca de visibilidades dos atores no cenário escolar,
presenciamos que, a priori, a política de visibilidade possui elementos atuais de comunicação
pertencentes ao mundo digital: redes sociais, músicas que dialoguem com o universo cultural
juvenil, além de outras estratégias. O colégio, segundo informação da coordenação pedagógica
e das alunas, ainda não possui o grêmio atuante para representatividade dos jovens da
instituição, pois, para evitar a problemática da comunicação insuficiente, essa organização é
fundamental na construção de diálogos entre a escola e os estudantes, o que não impede de
existir momentos de diálogos na comunidade escolar. Observei que há sempre as necessidades
de diálogo e a gestão proporciona esses momentos com os jovens. Em relação à importância do
grêmio estudantil no suporte das atividades do cotidiano, Dandara (2019) ressalta:
Acho importante o grêmio estudantil, aqui nesse colégio não está oficial. Esse
ano não conseguimos oficializar, mas já participei em outros colégios durante
quatro anos. Acho importante ter o grêmio, porque a gente ajuda pessoas, tipo,
pelo menos no colégio que a gente estudava, conhecia todos os alunos, porque
o colégio não era tão grande, também não era tão pequeno. A gente tinha uma
ligação com todos os alunos. Os alunos sempre quando precisavam de ajuda
vinham até a gente. Até em relação à depressão, problema de família em tudo.
A gente sempre ajudava, chamava os pais no colégio. Era uma agonia, mas no
final dava tudo certo.

Vemos que, na opinião de Dandara, o grêmio torna-se importante, porque é mais uma
instituição de apoio para os estudantes, e, através dele, é possível criar uma rede de assistência
de apoio e de afetividade.
Quanto à gincana, conforme informação dos professores, o CEPMS planeja-a
anualmente. O evento contempla atividades de conhecimentos acadêmicos e culturais, mas não
foram oferecidas, em 2019, nesse espaço, questões referentes às situações enfrentadas no dia a
dia pelas alunas negras com relação ao racismo - mesmo com o fato de a gincana ter elegido o
tema a Valorização da Vida. Fernandes (2016) se refere à promulgação das leis 10.639/2003 e
11.645/2008, que sinalizou a possibilidade de mudança no imaginário pedagógico, na medida
em que rompeu com o silêncio e o escamoteamento da história de desrespeito aos negros e
índios, reposicionando-os no território escolar. Foi esse o sentido simbólico que Petronília B.
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Gonçalves e Silva, relatora do projeto da lei 10.639/2003, destacou na comemoração do
aniversário de dez anos de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Falta nos espaços
educativos esse elo capaz de apresentar ao alunado a história do povo negro afro-brasileiro,
mediando o referencial teórico com a realidade dos/das jovens. O colégio CEPMS ainda não
alicerçou esse conteúdo de maneira prática, na busca de contribuir com a elevação da
autoestima dos estudantes, os quais, apesar de estarem em um território de raízes quilombolas,
não vivenciam a valorização dessa história.
O debate inaugurado com a implantação da lei assinala uma nova perspectiva para a
educação, ao exigir outra reflexão sobre as relações étnico-raciais no espaço escolar, com suas
nuances e complexidades. Essa discussão traz em seu bojo tanto uma nova reflexão sobre a
educação formal, quanto novas possibilidades de se conceber o currículo. Entre elas, a invenção
de uma escola capaz de representar e trabalhar a pluralidade cultural brasileira, ou seja,
constituí-las sob uma perspectiva multicultural. Enfim, uma escola que vise propagar ações
pedagógicas desmistificadoras, capaz de contribuir para a construção positiva da identidade
negra.
Nessa perspectiva, Monteiro (2008) considera que os descendentes de africanos
desenvolveram variadas formas de lutas e estratégias coletivas de sobrevivência, de resistência,
de combate ao racismo, à discriminação racial, ao preconceito, às desigualdades sociais e de
enfrentamento cotidiano à violência física e simbólica, contra o seu corpo e a sua cultura. As
formas de resistência e resiliência somente serão compreendidas por aqueles que se colocam
conectados com as causas sociais da negritude, inclusive aqueles que, embora pertençam ao
fenótipo, não se percebem, nem se declaram como tal.
Em nossa cidade, Salvador, há uma demonstração de visibilidades artísticas, musicais,
e nesse destaque visualizamos corpos negros engendrados e empenhados na realização artística
com competência. Ao me referir a respeito dos trabalhos artísticos musicais, compositores,
cantores, dançarinos etc., visualizo o colégio utilizando os recursos artísticos na busca da interrelação dos estudantes com todas as culturas. Muitos autores como Luz (2011), Dayrell (2007)
e Melucci (2007) se empenham em demonstrar a relevância de reconhecer o gosto dos jovens
por músicas e diferentes gostos e apreciações. A diversidade pode ir dos rappers ao axé ou
pagodes e, muitas vezes, não percebem e nem param para reflexão do sentido da música, elegem
somente pela batida, pelo ritmo musical. Nessa perspectiva, então, encontramos os corpos
jovens em processo de visibilização, em busca de explorar o universo juvenil e seus corpos e
visibilidades ou não. Como forma de compreender como os sons/as batidas atraem esse
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universo, capazes de entrar em sinergia com o movimento corpóreo e entre os colegas, busco
evidenciar a música, os sons, as batidas, rito ancorado em nossos ancestrais no processo de
observação de campo, principalmente nos eventos, projetos realizados pelo colégio, porque é
um dos marcos da cultura afro-brasileira, o que não podemos ignorar, em se tratando de jovens
estudantes que são factíveis, a todo momento em busca de experienciar o novo.
Nascimento (2005, p. 150) considera que
A história da população negra no Brasil é uma história de resistências.
Resistências organizadas protagonizadas por diversos grupos, organizações e
movimentos político-culturais negros, mas fundamentalmente resistências da
multidão de negros e negras nas relações cotidianas, cujos conteúdos e formas,
em grande parte, foram incorporadas na culinária, na religiosidade, na música,
nas artes, nas formas de expressão em geral.

Em meio às tensões, conflitos e incertezas, a música entre os jovens estudantes do 3º
ano C do CEPMS é bem aceita, pelos variados ritmos e como forma de expressão da linguagem
verbal e corporal, uma vez que vão identificando o ritmo que melhor soa para si e para a
coletividade. As músicas, os depoimentos, as histórias compõem um conjunto que explica as
formas de participação dos estudantes da Mata Escura na vida local e no colégio. Sodré (1998)
acentua que, enquanto maneira de pensar a duração, o ritmo musical implica uma forma de
inteligibilidade do mundo, capaz de levar o indivíduo a sentir, constituindo o tempo, como se
constitui a consciência. Antonacci (2013, p. 219) reforça:
[...] Jogando com corpos e seus prolongamentos, em termos de habilidades
vocais, fonéticas, rítmicas e instrumentais, conjugações de dança, canto, música
- carregadas de subjetividade, pois suscetíveis a ânimos, oratória e
sensibilidades, emergem na centralidade de cosmologias africanas, sustentando
encontros de seus mundos visível e invisível.

A autora refere-se aos povos africanos sobre gestos e sensibilidades em rituais e festas,
ao misturarem música e dança aos cânticos poéticos. Ao observar a gincana, percebi a animação
rítmica e performances dos estudantes aos sons musicais criados por eles e cantados de outros
autores.
Antonacci (2013, p. 56) referencia, ainda, sobre a criatividade que se inscreve no próprio
corpo
[...] em poéticas e políticas orais o corpo fala, não só porque a memória oral
faz do corpo suporte. Torna-se possível dizer que o corpo se constitui em
texto, por onde transitam experiências e narrativas encarnadas, com práticas
corporais mentalizadas e imersas na subjetividade e história de corpos
comunitários.
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Dayrell (2007), Sodré (1989), Antonacci (2013) e Ponty (1999) referem-se ao corpo
como expressões de linguagem e movimento. Ponty (1999) explica que o nosso corpo não é
apenas um espaço expressivo entre todos os outros. Este é apenas o corpo constituído. Ele é a
origem de todos os outros, o próprio movimento de expressão, aquilo que projeta as
significações no exterior, dando-lhes um lugar, aquilo que faz com que elas comecem a existir
como coisas, sob nossas mãos, sob nossos olhos.
Nesse sentido, o corpo é expressão por si só, é a representação viva e para a memória
oral e é o suporte no qual se constroem linguagens próprias, podendo ser subjetivas, dando
pistas das histórias de vida dos sujeitos que o traz, reverberando as marcas, silêncios,
movimentos aprendidos e construídos com o tempo, que nos jovens surgem no ambiente escolar
como forma de fortalecer ou enfraquecer as relações cotidianas e a cultura do colégio.
Para Gomes (2017) uma nova visibilidade da questão racial e da identidade negra, de
forma afirmativa, faz-se presente na literatura, nas artes, no campo do conhecimento. Nesse
sentido, a música torna-se um texto poético, alertando as mazelas do recorte de cor/raça, tão
citado por Gomes (2017), quando esclarece que o recorte raça/cor vem a ser inserido como uma
categoria de análise importante para se compreender a realidade de gênero, juvenil, racial de
trabalho, regional e de pobreza no Brasil.
A perspectiva de inserção do corpo no campo poético, literário e artístico reverbera o
som das vozes negras que silenciaram, muitas vezes durantes anos, encontrando meios de
externar o grito, as indignações, as realizações, conclamando coletivamente a memória oral, as
marcas de sofrimento vividos pelos ancestrais, incorporando a criatividade e a visibilidade dos
atores que se destacam nessa trajetória (ANTONACCI, 2013; GOMES, 2017; SODRÉ, 1998).
Nesse contexto, o colégio CEPMS permeia atividades em seu currículo com planejamento
anual, buscando explorar os conhecimentos educacionais, através da realização artística na
modalidade gincana.
A imagem 15 apresenta o momento da turma do 3º ano C que, por se compor, em sua
maioria, de estudantes do sexo feminino, a desenvoltura ganha um estilo maior de sensualismo
e descontração. Elas demonstram maior habilidade em criatividade nos assuntos manuais, nessa
imagem retratando um ensaio na sala de aula, da composição que construíram para a gincana.
O batuque ecoava pela sala, representando o pulsar incessante das vidas que ali estavam, a
alegria, a descontração e a festa bailavam naquele lugar de corpos negros juvenis. Era uma
torcida organizada que sabia o que queriam: vencer a competição, o que, infelizmente, não
aconteceu.
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Figura 15 – O grito de “guerra”.

Fonte: Acervo pessoal. Out. 2019.

Figura 16 - Espaço Cultural.

Figura 17 - Apresentação de tarefas

Fonte: Acervo pessoal. Out. 2019.

Fonte: Acervo pessoal. Out. 2019.

As imagens 16 e 17 são referentes ao espaço cultural do colégio, área onde acontecem
as manifestações culturais, onde fica a mesa com os aparelhos eletrônicos e o lugar onde os
jurados permaneceram para acompanhar as atividades propostas e o momento de atividade
musical da gincana, realizada por membros da comunidade local. As cores alegres enfeitam o
ambiente. Alunos acomodados no espaço assistindo ao evento, momento de concentração e
diversão nas tarefas traçadas e elaboradas pelas turmas do colégio, a musicalidade ecoando no
espaço permeado pelos recursos do som eletrônico e do projetor de imagem.
O trabalho de grupos do Movimento Negro, em 2006, desencadeou um mecanismo de
luta por uma concepção social do negro no Brasil, com o objetivo de modificar muitos
significados, principalmente o de autoafirmação e autodeclaração dos afro-brasileiros. Dessa
maneira, Santos (2010) relata que o projeto de reconfiguração da autoestima defendido
conforme o Ilê foi esboçado com a inserção do corpo negro como diferença, revestindo-o de
positividade, tanto no campo estético como comportamental. Aquele corpo que a tradição
ocidental desenhou como apropriado apenas para o trabalho, o corpo convencionalmente
representado como depositário de qualidades e sentidos negativos e desprestigiados, reinscreve
a diferença com dignidade e altivez, impondo-se como signo da individualidade. Para ela, é
preciso calar discursos representacionais que tão somente são produzidos com o intuito de
legitimar, eternizar, controlar e tornar justificável a perpetuação de lugares e funções para
grupos pré-determinados, por um sistema opressor de representação social. Com a ascensão
histórica dos negros, os dispositivos de lutas e resiliência não cabem mais em tais discursos,
pois estamos em processo de evolução humanitária. O relato de Santos (2010) ao exemplificar
as estratégias do Ilê corrobora para o aporte teórico da pesquisa, pois convém notar que existe
uma figura do homem e uma imagem da cultura corporal, as quais, segundo Silva (2009), são
construídas historicamente, contribuindo no fortalecimento da observação e investigação das
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práticas educativas do CEPMS e a análise do processo de construção corporal na cultura
escolar.
Analisamos que o colégio pesquisado recorre às atuações de fortalecimento nas questões
das relações étnico-raciais, ainda que de maneira pontual, em gincanas, projetos pedagógicos,
ou seja, em datas distintas, percebendo a presença dessas ações no cotidiano escolar. Dessa
forma, os professores se unem no empenho de realizar uma possível educação de qualidade no
CEPMS. Além disso, o colégio busca parceria com movimentos sociais. São citados:

QUADRO 3 - Movimentos Sociais da Mata Escura.

ACOPAMEC
Adolescer com Arte
Companhia da Mata / Dança afro
Capoeira Gingaê
Canteiros Coletivos
Engenho da Dança / Dança Mista
Escola Verde com Afeto
Fanfarra
Tambores de Gideon
Fonte: Acervo pessoal, out. 2019.

Os grupos de movimentos sociais fazem parte da comunidade do bairro da Mata Escura
e contribuem para os eventos do CEPMS. Essa ação é muito relevante na cultura do colégio,
porque há uma preocupação com o desenvolvimento artístico, cognitivo e corporal dos
estudantes, que abre espaço para os movimentos comunitários do bairro e do entorno,
fortalecendo, assim o elo entre o bairro e o colégio. No cotidiano do colégio, é normal
encontrarmos os grupos de movimentos sociais dando suporte em alguma ação realizada.
Marielle (2019) demonstra a importância das associações estabelecidas no bairro, conforme
depoimento: “A gente também lá na rua tem a ACOPAMEC que faz apresentação lá na quadra
do larguinho, o bairro vai também. Essa semana passada teve um lá que o bairro todo estava lá.
Então acho que é uma forma de ajudar o próprio bairro, entendeu?”.
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Figura 18 - Fachada da ACOPAMEC

Fonte: https://medium.com/@mvfsillva/o-v, maio 2020.
A figura 18 ilustra a frente da associação ACOPAMEC, que é um revestimento de
mosaico com azulejos construído pelos alunos com a colaboração do prof. Eduardo Assis, exaluno da instituição. Vale a pena a visitação, por se tratar de uma bela composição artística.
A fim de demonstrar quais os propósitos dos grupos sociais, destacamos alguns:
A ACOPAMEC é uma Associação das Comunidades Paroquiais da Mata Escura e
Calabetão, fundada pelo Conselho Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
de Mata Escura. Segundo Dom Murilo S.R. Krieger, foi uma resposta aos desafios enfrentados
pela Pastoral da Criança e pela Pastoral do Menor, que atuavam naquela comunidade. Essas
pastorais questionavam: Como proteger e educar as crianças e adolescentes que nos procuram?
Nascida no mesmo ano da promulgação do “Estatuto da Criança e do Adolescente”, tem
promovido discussões e debates, para que os direitos preconizados neste Estatuto sejam
realmente efetivados. A ACOPAMEC é uma instituição sem fins lucrativos, que investe na
educação da criança, do adolescente, e do jovem na prevenção ao risco social, na preservação
do ambiente familiar, nos bairros de Mata Escura e Calabetão. A instituição atua numa
perspectiva comunitária, participativa e norteada por valores éticos e religiosos. Aposta em uma
formação ampla, em ações efetivas e em processos educativos que contribuam para a
convivência fraterna e harmoniosa envolvendo a família e a comunidade. O trabalho da
ACOPAMEC é referência de proteção e de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes,
jovens e seus familiares, levando a instituição a participar de espaços de defesa dos direitos
civis e luta por políticas públicas, a exemplo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), onde é membro convidado.
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Figura 19 - Adolescer com Arte (TV Bahia).

Fonte: Internet. Abril 2020.

O Adolescer com Arte é um grupo de educação em saúde, que desenvolve ações,
promovendo o protagonismo juvenil através das artes, especialmente do teatro e da
música. Criado em 2009, por um Agente Comunitário de Saúde (ACS), devido à pouca
frequência de jovens na Unidade de Saúde (US), está vinculado ao Programa de Saúde do
Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador- Bahia. Possui atualmente (ago. de
2015) cerca de 30 a 40 adolescentes e jovens, com idades entre 12 e 24 anos, oriundos da Mata
Escura, bairro popular de Salvador. Eles participam anualmente de discussões sobre assuntos
relacionados à saúde, escolhem temas que consideram relevantes dentro de seus contextos
sociais e elaboram peças teatrais, a fim de transmitir o conteúdo construído para outros
adolescentes. Por se tratar de um projeto que dá grande visibilidade aos jovens da periferia, já
foi reportado num programa de TV, o Aprovado no quadro “Fazendo a Diferença”, exibido pela
emissora de televisão Rede Globo. A imagem 19 apresenta estudantes do CEPMS dançando na
quadra do colégio para o programa Aprovado da TV Bahia, em 2016, com a diretriz do
movimento Adolescer com Arte.
Outro grupo que visamos destacar é o Companhia da Mata/Dança afro. Segundo acervo
da SECULT5 (2016), a companhia foi criada para difundir a dança afro e a cultura popular
brasileira pelos bairros periféricos da cidade de Salvador. A proposta é levar ao público
referências das danças locais e das religiões de matrizes africanas. O projeto surgiu da
necessidade de inserir os jovens da comunidade de Mata Escura num trabalho que mescla
dança, música e arte, com a intenção de olhar para o social, estabelecendo uma relação de
responsabilidade e introduzindo a cultura regional para esses. Nesse espetáculo, elementos da
natureza formam um cenário com plantas e alguns simbolismos da cultura afro-brasileira.

5

SECULT- Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
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Referências do candomblé aparecem de forma educativa, enfatizando o respeito à religião e à
diversidade cultural.
Podemos perceber que as jovens negras estudantes de periferia necessitam de
acolhimentos socioculturais, dos afetos para o fortalecimento da formação identitária. Nesse
sentido, a escola é uma referência para a busca dessas necessidades, uma vez que possui
condições para estabelecer planos e metodologias em prol desse objetivo. Os movimentos
sociais estão presentes no cotidiano e estavam na gincana; de certa forma, vimos que o cotidiano
do CEPMS é vivo, movimentado e dinâmico. Ao acompanharmos a gincana, desenvolvimento
e término, percebemos como precisamos realizar mais atividades em que os estudantes possam
se expressar, através do corpo, do jeito na busca da visibilidade, em se tratando do corpo negro
marcado por ausências de oportunidades culturais, sociais, saúde, econômicas, dentre outras.
No que tange o resultado da gincana, em competições há sempre aqueles que permanecem
insatisfeitos por entender que houve injustiças. Nessa, a insatisfação pelo resultado não foi
diferente: a turma do 3º ano C ficara inconformada, porque tinham plena certeza da conquista
de aprovação da gincana, afinal realizaram um excelente trabalho.

84

4 GINCANA E CORPOS NEGROS NA CULTURA DO COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSORA MARILEINE DA SILVA: IDENTIDADES E (IN)VISIBILIDADES
[...] ela inventaria uma vida outra para si [...]. Foi ao espelho e se fez bonita.
Foi ao velho baú e se fez vaidosa. Foi ao fundo de si e se fez mulher”
(COUTO, 2010, p. 213).

Couto (2010) alude a objetos imagéticos e simbólicos de poder para as mulheres: o
espelho, o baú e elas mesmas. A mulher busca mirar-se para autoafirmar-se e envaidecer-se, ao
mesmo tempo em que procura respostas do seu jeito de ser e aceitação das pessoas. A imagem
que a mulher vê no “espelho”, espelha a atitude, a crítica do outro. Esse objeto faz parte de
buscar a afirmação das identidades e as (in) visibilidades no devir da mulher negra. O “espelho”
poderá refletir o real ou o imaginário; o importante é que a mulher vai ao espelho e se faz
bonita, mesmo recorrendo ao “baú” de suas memórias, e se faz “vaidosa”, e mergulha “dentro
de si mesma”, e se faz “mulher”. Do seu jeito, do seu corpo, se aceita com as alegrias, as belezas,
as tristezas e as dores.
Esta seção está destinada a analisar percepções e sentimentos que as estudantes do
Ensino Médio, do terceiro ano C, possuem em relação ao corpo. Para ser capaz de interpretar
as respostas das protagonistas entrevistadas realizadas com base na metodologia da história
oral, dialogamos com autores que pesquisaram sobre a temática, dentre as quais Machado
(2019), que considera nossos corpos como fontes das escrituras ancestrais, os quais tecem
memórias, dizem quem somos e marcam nosso lugar enquanto sujeitos históricos. Nesse
sentido, indagamos: quais as memórias das percepções físicas e simbólicas de preconceitos e
discriminação racial que lhes possibilitaram a construção de identidades afro-brasileiras?
Todos os estudantes do 3° ano C foram convidados a participar da pesquisa. No
momento da solicitação, apresentamos os objetivos do estudo e nove estudantes manifestaram
interesse em participar, todas do sexo feminino, cujos nomes foram substituídos por questão
ética para não revelar a identidade. As entrevistadas possuem a faixa etária entre 16 a 18 anos,
seis se declararam negras, uma branca, uma parda e uma não se decidiu, ficou em dúvida entre
parda e negra. Nos dirigimos à sala dos professores, espaço sugerido pelo coordenador porque
estava disponível no momento (vazia).
O grupo sentou-se ao redor da mesa grande de planejamento, e então foram preparados
os instrumentos para entrevistá-las. Mediante prévia aquiescência das depoentes, utilizei como
recurso digital para fazer a gravação das vozes o celular, como forma de garantir a fidedignidade
daquilo que foi dito durante as entrevistas e assegurar o anonimato.
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Assim, procurei ouvir os relatos das jovens estudantes, evitando interferir em suas
vozes, a não ser para esclarecer algum detalhe ou estimular a continuidade e aprofundamento
da fala. Todas ficaram à vontade para responder às perguntas que iam sendo feitas no percurso,
em alguns outros momentos esclarecia dúvidas com muita tranquilidade e respeito que, à
medida do desenrolar dos depoimentos, iam surgindo. Como não dispunha de um local
exclusivo para a realização das entrevistas e precisávamos conversar com as entrevistadas em
um ambiente tranquilo e acolhedor, houve algumas interrupções que ocorreram quando os
professores retornaram à sala e precisamos mudar de lugar. Apesar de as interrupções não terem
prejudicado o relato, de certo modo, as depoentes se desconcentraram.
As entrevistas foram norteadas por perguntas prévias elaboradas, após um certo período
de observação no colégio, nos corredores e sala de aula do terceiro ano C, no intuito de facilitar
a participação das estudantes. Questões sobre a idade, religião, a juventude, a linguagem usual
e a estética desses do colégio, a cultura e racismo.
As narrativas registradas são expressões de memórias pessoais assimiladas nas relações
culturais nas quais são adquiridos valores e comportamentos que possibilitam inter-relações das
jovens no bairro, com seus pares e professores do colégio que se manifestaram no âmbito da
gincana e no cotidiano, o modo de vida, o relato da percepção de aceitação ou não das pessoas
em relação ao cabelo, suas vestes e estilos, diferenças dos jovens de classe popular e classe
média, estilos musicais e estéticos, conforme demonstraram a maioria nas entrevistas. Todas
afirmaram sofrer discriminação e racismo fora do colégio.
Ao perguntar se vivenciaram ou presenciaram alguma situação em que tivessem sido
desrespeitadas em função da roupa, corte de cabelo, raça, cor, corpo, classe social, linguagem,
origem (bairro): Você vivenciou ou presenciou alguma situação em que você tenha se sentido
desrespeitado em função de sua roupa, corte de cabelo, raça, cor, corpo, classe social,
linguagem, origem (bairro)? Relate. Observei que todas se manifestaram com relação ao cabelo,
ressaltando que podem usá-lo como quiserem, assumindo a forma estética afro e relatando
opiniões alheias sobre o modo como estavam penteando. Percebi o quanto as críticas as
incomodaram. Os olhares relacionados às histórias de vida, às narrativas e às memórias das
jovens entrevistadas sobre as percepções e sentimentos e os diversos acontecimentos de
visibilidades a respeito das identidades dos corpos juvenis (representações), a compreensão e a
importância da gincana nos inter-relacionamentos socioculturais e emocionais foram
informações muito significativas para a investigação, além de emitirem a linguagem juvenil
com naturalidade.
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Os dados obtidos nas observações e entrevistas revelaram as realidades das histórias de
vida das jovens, das suas experiências e das vivências de Acotirene, Carolina de Jesus,
Conceição Evaristo, Dandara, Luísa Mahim, Maria Felipa, Mariele Franco, Miríade e Zeferina
(nomes fictícios). Mulheres de força, resiliência e resistência. Atemporais, ultrapassaram
barreiras da invisibilidade, do preconceito e do racismo, cada uma à sua maneira, fomentaram
o desejo das mulheres em guerrear sobre suas causas sociais, históricas e culturais. Nesse
sentido, é visível nas vozes das protagonistas da pesquisa, narrativas carregadas de memórias,
as percepções e os sentimentos a respeito das lutas para conquistar a liberdade cultural, para
usar o cabelo como quiserem e, assim, reafirmarem as identidades que vêm sendo construídas
de diversas formas por esse grupo de estudantes. Quando se perguntou quais os penteados,
modelos estéticos, que as jovens gostavam de usar, e por quê, Dandara (2019) relata a percepção
das pessoas sobre o seu cabelo:
As pessoas olham diferentes, falam coisas de cabelo duro. Quando eu era
menor sofria preconceito no colégio aqui do lado, quando meu cabelo era bem
mais cheio. Aí tinha duas pessoas que ficavam: Ah! Maria Betânia, a outra
como é... Ah, tem outra cantora também, Vanessa da Mata. E hoje em dia eu
não ligo mais e também esse final de semana estava no ônibus, aí eu peguei e
falei, tipo no telefone, uma mulher branca, pegou meu cabelo e me olhou
diferente, estranho. Hoje em dia eu não ligo, não. (DANDARA, 2019).

Dandara declara que as pessoas enxergam o cabelo crespo como um cabelo resistente,
de uma maneira pejorativa. Em suas memórias da tenra idade, quando estudava em outro
colégio, sinalizou que sofria preconceito, porque em sua opinião o cabelo era mais cheio, por
isso as pessoas lhe davam nomes de personalidades que usavam o cabelo parecido. Nos fala
que atualmente não se importa e conta o ocorrido no ônibus sobre um comportamento de uma
mulher a olhando estranho. As opiniões das alunas a respeito da questão vão sendo expressas
através das memórias vivenciadas por elas. São narrativas de sensibilidades, percepções e
sentimentos “marcadas” nos corpos.
Maria Felipa (2019) aduz o desrespeito por causa da cor e do cabelo cacheado, alega
que sofreu desrespeito devido a cor da pele e do cabelo, e tenta explicar o inexplicável, dizendo
por que o cabelo é cacheado: “Sim, já sofri desrespeito por conta de minha cor e meu cabelo
que é cacheado”. Nas menções de Acotirene, observa-se o desrespeito em perceber o incômodo
dos outros ao mandá-la pentear os cabelos, e busca também explicar, alegando porque estava
muito alto: “A situação que eu vivenciei foi a respeito do meu cabelo, falaram para eu pentear,
só porque estava muito alto”. Na situação de Conceição (2019), nos revela o desrespeito das
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pessoas ao assumir o black, através do qual recebeu algumas críticas: “Sim, quando eu assumir
o meu black algumas pessoas me criticaram”.
Miríade recorda em sua narrativa que já sofreu racismo por causa do cabelo, e explica
que ao passar pela transição capilar foi que sofreu o preconceito, explicando também porque o
cabelo era mais lisinho, havendo uma situação no cabelo que precisou mudar. Portanto, vieram
várias opiniões sobre o seu cabelo. Além de narrar as suas percepções e sentimentos a respeito
das críticas quanto a forma de arrumar o cabelo, Miríade conta que essas críticas reverberam na
autoestima da pessoa; porém, atualmente, afirma não passar mais por isso, pois segundo a
estudante existem coisas que acontecem e ajudam no fortalecimento da autoestima:
[...] na verdade já sofri por meu cabelo também. Quando estava passando por
transição capilar, porque meu cabelo era mais lisinho e aí depois de um
produto que passaram sem a minha permissão, meu cabelo quebrou todo e
começou a enrolar e aí eu sofri, de certa forma não é? Pelos comentários que
faziam sobre meu cabelo tipo: Nossa preferia seu cabelo como era antes,
porque você fez isso com seu cabelo. E isso reflete na autoestima da pessoa,
mas hoje em dia eu não passo mais por isso. E eu acredito que cada coisa que
a gente passa né? Serve como meio da gente se fortalecer. (MIRÍADE, 2019).

Assim, seguem as narrativas de Maria Felipa, Acotirene, e Miríade. Meninas/mulheres
que se declaram pretas, expressando os preconceitos e discriminações, revelando o reverberar
desses na autoestima, mas, mesmo assim, olham de uma maneira de transformação e
fortalecimento de suas culturas.
Conforme citações, constata-se nas vozes juvenis das estudantes a manifestação de uma
preocupação em nos explicar o porquê do ataque racista, principalmente à estética capilar.
Nesse sentido, a estética dos cabelos, a discriminação, o preconceito racial e a (in)visibilidade
dos seus corpos no sentido de perceber a negação nos olhares dos outros, estão presentes nos
relatos das entrevistadas, além do sentimento de tentarem explicar a reação de outrem. Buscam
autoafirmação, o pertencimento étnico e a valorização da estética afro e de seus corpos
autodeclarados pretos. Ainda presenciamos o estranhamento com relação à estética afro, o
cabelo, as vestes, a maneira de ser e a cor que passam pelo crivo do olhar do outro, expressando
os sentimentos de indiferença discriminatória e preconceitos arraigados ao longo do tempo,
impregnados pela política racista presente em nosso Brasil, em estados e cidades. Denota a esse
respeito também Cavalleiro (2015), ao afirmar que o cabelo é a parte do corpo que mais recebe
mudanças ao longo dos anos da vida de uma pessoa, então uma mulher negra pode, através do
cabelo, buscar uma identificação com o modelo branco, mesmo que no discurso essa mulher

88

negra insista em se afirmar negra. Essa denotação de Cavalleiro (2015) nos aponta às opiniões
das estudantes ao comentarem sobre a liberdade de poder usar o cabelo da maneira que
quiserem: lisos, cacheados, black, trançados.
A autora opina ainda:
Os penteados afros são marcas de identidade da população negra, que
atualmente tentam construir uma identidade através de uma estética de
afirmação de pertencimento étnico. Não é mais incomum encontrar nas ruas
homens e mulheres com penteado Black Power, com tranças e penteados que
remetem a cultura africana, porém mesmo com a busca da valorização estética
dos penteados afro, ainda não se conseguiu romper com os laços eurocêntricos
de uma estética dos indivíduos chamados de brancos, cujos cabelos lisos
caracterizam uma estética considerada bela e mais aceita culturalmente e
socialmente. (CAVALLEIRO, 2015, p. 14).

Aceitar e usar o cabelo natural, crespo, black, trançado volta a ser um ato político,
histórico, cultural e social. Cavalleiro (2005) aduz que existe uma significação política quando
a mulher negra assume o seu cabelo natural, olha no espelho e não mais enxerga a estética, a
cultura e os padrões da(o) outra(o), no caso, mais especificamente, da mulher branca. Ao
assumir a sua própria estética, a mulher negra rompe com os preconceitos e constrói novos
conceitos, pensados a partir da busca do reconhecimento cultural dos ancestrais africanos.
Os penteados afros também são considerados marcas incorporadas na construção
identitária dessas jovens entrevistadas. Nos remetem a uma forma de tornarem seus corpos
visíveis, quando escolhem se autoafirmarem na cultura em que se identificam. Dessa forma, as
estudantes Maria, Acotirene e Miríade buscam se reconhecer nos outros jovens do colégio e do
bairro. Ao romper com padrões estéticos que nos foram apresentados culturalmente,
experienciam ações de rejeições, mas, apesar dessas reações, deixam claro que prosseguirão
sem se importar com as opiniões alheias, seguem experimentando o que as aprazem. Assim,
estabelecem relações de identificação no colégio com pessoas, colegas e professores
considerados dessa cultura afro e que as aceitem da forma como são, sentindo-se livres, uma
vez que declararam não sofrerem preconceito dentro da instituição. É o que podemos verificar
na visão de Gomes (2002) quando cita o corpo como evidência de diferentes padrões estéticos
e de percepções de mundo. Pinturas corporais, penteados, maquiagem adquirem, dentro de
grupos culturais específicos, sentidos distintos para quem os adota e significados diferenciados
de uma cultura para outra. E é justamente o olhar sobre o corpo negro na escola que nos leva a
considerar como professores/as e alunos/as negros e brancos lidam com dois elementos
construídos culturalmente na sociedade brasileira como definidores do pertencimento
étnico/racial dos sujeitos: a cor da pele e o cabelo.
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Nesse sentido, exemplificamos, na figura 20, na qual a estudante de cabelo black power
adorna-os com uma flor retirada do próprio jardim do colégio. Os hábitos adotados dentro do
espaço escolar vão se tornando corriqueiros entre as estudantes, inclusive a utilização da flor
para enfeitarem-se. O ambiente torna-se espontâneo por elas ao utilizarem elementos do meio
para adornarem-se. A estética e a cultura organizadas dentro dos muros da escola, valorizam os
penteados afros, trazem beleza e elegância aos corpos juvenis que recorrem a esses usos como
modo de fortalecer a autoafirmação de pertencimento étnico que coloca em evidência diferentes
padrões estéticos e percepções de mundo incorporados.
Figura 20 - Menina com flor no cabelo.

Fonte: Elaboração própria, out. 2019.

Ainda se tratando do corpo juvenil, o olhar sensível dos profissionais do colégio para as
questões comportamentais dos estudantes em relação aos seus corpos foi o motivo temático da
gincana A Valorização da Vida, realizada em 2019 pelo CEPMS. Nessa perspectiva, foram
realizadas muitas atividades, palestras, reuniões e eventos, com o objetivo de reforçar a
autoestima, os valores afetivos dos estudantes e minimizar a problemática, prevalecendo a
forma lúdica de abordagem das dificuldades/problemas que atingem os/as jovens do colégio
CEPMS.
Alguns comportamentos de natureza subjetiva, aludidos aos sofrimentos dos estudantes
e das estudantes, foram expressos nas automutilações dos corpos, pois alguns jovens se
cortavam por não suportar rejeições e problemas vividos. Não houve alusão aos conflitos
afetados pelos estudantes, revelados no colégio, que estivessem ligados ao racismo. Talvez o
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silêncio tenha um papel muito importante nesses comportamentos, impedindo assim, de revelar
a questão, podendo, às vezes, estar escondida nas relações cotidianas. Nenhuma das depoentes
citou as situações subjetivas ocorridas no colégio entre os estudantes.
Torna-se possível evidenciar questões de afetividade, de sexualidade, de inter-relações
sociais e étnico-raciais que abrangem os silêncios, as marcas e as memórias criadas e recriadas
nas trajetórias vivenciadas no cotidiano da cultura escolar nos corpos das jovens estudantes do
3ª ano do ensino médio do CEPMS. Algumas jovens relataram acontecimentos que chamaram
a atenção pelo preconceito e pela discriminação vividas fora do colégio, e é curioso atentar que
nenhuma afirmou ter vivido racismo ou nenhuma situação semelhante no âmbito escolar.
Quando perguntei se haviam vivenciado ou presenciado alguma situação em que tenham
sentido desrespeito em função de sua roupa, corte de cabelo, raça, cor, corpo, classe social,
linguagem e origem (bairro), deram as seguintes respostas:
Conceição relata sobre a questão da cor, pois “teve um dia que foi ao restaurante com a
tia e a prima, chegando lá, a tia pediu uma bebida: o garçom trouxe o copo para ela que era de
pele branca e não trouxe para mim, então percebi um pouco de preconceito.” (CONCEIÇÃO,
2019).
Para Mariele (2019), existe a identificação da classe social pela cor ou não: “[...]
Também tem gente que identifica pela cor, mas nem sempre, tem gente que mora lá na “vida
boa” e nem é branco. O povo fala assim: Ah! Porque é branco é rico, porque é preto é pobre”.
Mariele expõe sua opinião a respeito do pensamento de algumas pessoas ao avaliar a classe
social do indivíduo à cor da pele. Explicita que existem negros com poder aquisitivo e
moradores de lugares valorizados; para ela, não significa que todo branco é rico e todo preto é
pobre. Chama-nos a atenção a generalização das pessoas com relação a identificação de que
todo negro é pobre e todo branco é rico. Fanon (2008), ressalta a priori que racismo e
colonialismo deveriam ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver
nele. Declara que os negros buscam a ilusão dos espelhos que oferecem um reflexo branco. Eles
literalmente tentam olhar sem ver, ou ver apenas o que querem ver. Esse narcisismo funciona
em muitos níveis. Muitos brancos, por exemplo, investem nele, já que, teoricamente, preferem
uma imagem de si mesmos como não racistas, embora na prática ajam frequentemente de forma
contrária. O autor ainda nos incita a refletir sobre o olho não ser apenas espelho, mas espelho
retificador. Segundo ele, o olho deve nos permitir corrigir os erros culturais. Nesse sentido,
relata que o problema negro não se limita ao dos negros que vivem entre os brancos, mas sim
ao dos negros explorados, escravizados, humilhados por uma sociedade capitalista, colonialista,
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apenas acidentalmente branca. Então, de certa forma, o negro necessita compreender o seu
valor, sua história e cultura para que não haja a negação e a invisibilidade do outro, mesmo
alguns negros partícipes da esfera de poder em uma classe privilegiada, é necessário o
encorajamento dos iguais para o fortalecimento antirracista, redução das desigualdades sociais
e promoção de oportunidades para todos os negros.
As atitudes racistas muitas vezes estão imperceptíveis, seja em um gracejo feito ao
comentar a respeito do cabelo, do corpo ou da sensualidade. Ribeiro (2019. p.213) explica:
[...] é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que
muitas vezes passa despercebido. [...] quando, ao escutar uma piada racista, as
pessoas riem ou silenciam, em vez de repreender, quem a fez o silêncio é
cúmplice da violência. Muitas vezes, pessoas brancas não pensam sobre o que
é o racismo, vivem suas vidas sem que sua cor as faça refletir sobre essa
condição. Por isso, o combate ao racismo é um processo longo e doloroso.

A estudante Zeferina (2019) relata que já vivenciou situações de entrar no shopping, em
uma loja, e o segurança achar que ela ia roubar alguma coisa: “e [...] de você está no ponto de
ônibus. Aí, passar um rapaz, ficar dando psiu, gostosa! Aqui no colégio nunca aconteceu
comigo, mas fora da escola já aconteceu várias vezes”. Nesse relato, Zeferina (2019) aponta
episódios que marcam as memórias de quem os vive. A ideia de ser considerada suspeita de
atitudes de roubo não é nada agradável e é difícil conceber que, na maioria das vezes, isso
acontece por causa da cor da pele do indivíduo. Além desse acontecimento, relatou que sofre
com as expressões de cunho sexual e pejorativas proferidas pelo universo masculino, tornandose incômodo; ainda declarou que esses fatos nunca aconteceram com ela no colégio.
A estudante Zeferina sinaliza o olhar e a manifestação de desrespeito quanto a sua cor
em situações ocorridas, ao pensarem que estaria naquele espaço do shopping para subtrair algo,
e também o desabafo de ser vista por alguns homens como objeto sexual. Isso deixa transparecer
que a incomodou. Os abusos sexuais, a objetificação no tocante à sensualidade do corpo negro
é algo que visualizamos ao relembrar o processo de coisificação das mulheres negras nas
senzalas, usadas pelos senhores de engenho com objetivo de satisfazê-los. A condição escrava
e a forma como os senhores se relacionavam com o corpo dos escravos e como os tratavam: os
castigos corporais, os açoites, as marcas a ferro, a mutilação do corpo, os abusos sexuais, são
exemplos desse tratamento (GOMES, 2002). O sensualismo, a ideia de que as negras despertam
a sexualidade de quem as vê, perdura ainda em nossa realidade pós-colonial6.

6

[...] pós-colonial é aquele que, ao identificar a relação antagônica entre colonizador e colonizando, busca
denunciar as diferentes formas de dominação e opressão dos povos. (CARVALHO; ROSEVICS, 2017, p. 190).
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As memórias vão se delineando no decorrer dos diálogos. Percebemos que existe um
longo caminho a ser percorrido nas aceitações dos corpos negros. Ao resistir, as jovens vão
cada vez mais construindo as identidades, pondo em prática a visibilidade da estética escolhida.
Essa perspectiva abre um campo de tensão no sentido de alimentar um processo permanente de
reavaliação, quando se observam as manifestações/reações de aceitação das pessoas negras
quanto à beleza, movidas por uma noção de um estranhamento que precisa ser desfeito,
mediando a repetição de atitudes de conseguir ampliar, muitas vezes, as visibilidades. Mesmo
que as entrevistadas tenham afirmado não terem sofrido preconceito racial no colégio, sabemos
que, de certa forma, esse preconceito poderá ter surgido em uma condição velada ou de maneira
leve, porque a educação formal tende a reproduzir os parâmetros e comportamentos da
sociedade.
Nesse sentido, o currículo prescrito precisa realizar adequações para que possibilite
respaldar os enfrentamentos racistas do cotidiano de dentro e de fora da escola. Inserir
atividades de cunhos antirracistas poderá fortalecer as identidades, a visibilidade e a autoestima
dos afro-brasileiros. A esse respeito, Silva (2005) sugere que, ao trabalhar a razão de ser dos
diferentes tipos de cabelo, ensinar como tratá-los, realizar concursos de penteados afros, trazer
trançadeiras para trançar na sala de aula, são algumas atividades que podem desconstruir a
negatividade atribuída à textura dos cabelos crespos. Tais atividades podem contribuir para
reforçar as identidades, a elevação da autoestima e a autoafirmação dos corpos juvenis, trazendo
visibilidades às jovens estudantes do colégio CEPMS.
Retomamos a palavra espelho, mais uma vez, no sentido de autoafirmação dessas
mulheres da pesquisa, em que, num dado momento, elas por si mesmas, através da incorporação
das identidades construídas e da afro história, assumem a estética negra, rompendo com os
estereótipos, preconceitos, discriminações, construindo um novo caminhar histórico,
perpetuando nos seus corpos a ancestralidade e a visibilidade. Elas estão vencendo as barreiras
étnico-raciais.
4.1 A GINCANA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA VALORIZAÇÃO DA
VIDA
Escolhi a atividade pedagógica da gincana porque se trata de uma experiência na qual
podemos encontrar inter-relações, corpos em produção cultural de enorme criatividade que
muito me favoreceu para ampliar as possibilidades de olhar para o estudo das jovens estudantes
na cultura escolar do CEPMS. O tema da gincana, segundo a professora de Matemática do
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colégio CEPMS, surgiu do olhar e sensibilidade dos professores e da gestão ao perceber
situações emocionais de fragilidades dos estudantes no cotidiano escolar. A baixa autoestima;
a autoflagelação de estudantes que marcavam os corpos propositadamente; o grito por atenção
aos sofrimentos; a indiferença dos pares; o racismo velado; questões de gênero e sexualidade;
a ausência de afetividade e de cuidado.
Os choros e os silêncios na visibilidade dos corpos juvenis oportunizaram a percepção
para a escuta e a tomada de consciência dos educadores acerca de algo que estava acontecendo,
situações que emergiam no dia a dia dos jovens. Nessa perspectiva o corpo dos jovens é usado
como objeto de punição, chamada de atenção e de socorro, o não dito. Le Breton (2010) nos
instiga a pensar sobre a condição do estudante que procura escarificar-se, conforme o autor,
[...] o jovem expressa algo do caos interno a fim de vê-la mais claramente,
reproduz em atitude uma impossibilidade de dizer ou transformá-las. Onde as
palavras falham, o corpo fala, não para se perder, mas para encontrar marcas,
restaurar uma fronteira coerente e propícia em relação ao mundo exterior. As
palavras são, por vezes, muito importantes frente à força dos significados
ligados aos eventos, e a passagem pelo corpo se torna, então, a única opção.
Nessa fase, deve-se levar muito à sério, porque trata-se de pessoas em formação
social, cultural e emocional e muitas vezes têm somente a escola como
instituição de apoio, não podendo ser ignorado. [...] tentativas de controlar um
universo interior que ainda escapa e de elaborar uma relação menos confusa
entre o eu e o outro em si mesmo.

Foram realizadas palestras sobre o tema “Valorização à Vida”, segundo a professora, as
palestras são realizadas no anualmente e, nesse ano de 2019, o tema eleito foi sobre o suicídio.
Nesse sentido, a gestão resolveu utilizar como tema da gincana com o objetivo de valorizar e
elevar a autoestima dos estudantes, havendo o envolvimento de todos os segmentos escolares.
Encontramos no lócus da pesquisa um universo de corpos marcados pelas memórias e
silêncios. Memórias de tempos difíceis, de não saber como reagir em meio a um turbilhão de
emoções que surgem no processo de formação identitária, cultural e sexual, uns se
autoflagelam, se ferem; outros silenciam em seus próprios mundos, se fecham, se recolhem;
alguns passarão essa fase juvenil com seus anseios, mas de forma leve, suave, sendo que todos
deverão passar pela juventude, seja com algumas marcas aparentes/visíveis ou não. A pesquisa
transcorre com indícios de muitas linguagens corporais dos jovens estudantes do terceiro ano,
o que percebemos nos relatos de vivência, além da problemática que direcionou para o tema da
gincana, o início, o percurso e o encerramento.
A gincana de 2019 do CEPMS, ocorrida no período de 24, 25 e 30 de outubro,
contemplou o tema Valorização da Vida. Esse evento obteve a participação da comunidade
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escolar (gestão, secretaria da escola, corpo docente, estudantes), além de integrantes da
comunidade local, sendo convidados para participar através de atividades artísticas, canto,
danças e outros. A gincana aconteceu em dois turnos diurnos. Muitas tarefas foram estipuladas,
desde tarefas-relâmpago, em que as equipes recebiam as orientações e deveriam realizar dentro
de um prazo estipulado, até mostra de talentos, dança, hip hop etc. As turmas (equipes) eram
caracterizadas por cores nas camisas e denominação. A turma do 3º ano C estava de branco e
com a denominação Tigrão. Organizaram a sala, construíram um desenho para a porta da

sala de aula, sendo uma das tarefas a pontuação do desenho de porta mais bem criativo.
Fizeram cartazes representando o tema da gincana e escolheram uma região da Grécia, Arcádia.
Era uma província da antiga Grécia, que, com o tempo, se converteu no nome de um país
imaginário, criado e descrito por diversos poetas e artistas, sobretudo do Renascimento e do
Romantismo. Nesse lugar imaginário, reina a felicidade, a simplicidade e a paz em um ambiente
idílico habitado por uma população de pastores que vivem em comunhão com a natureza, como
na lenda do nobre selvagem. O objetivo em utilizar o nome Arcádia era o propósito de
valorização da felicidade, uma vez que, segundo a mitologia, lá reinava a felicidade, a
simplicidade e a paz. Além dos cartazes, a ornamentação e a organização da sala, criou-se
também o grito de guerra, que, para cumprimento de pontuação, deveria possuir elementos que
se destacassem de acordo com o tema da gincana.
O grito de guerra de autoria do 3º ano C,
Grito de guerra Arcádia
1ª parte
A equipe chega para fazer a diferença .
Não somos mais um em meio à multidão
Lutamos todos juntos contra o suicídio
Ajudar a quem precisa essa é nossa missão.
2ª parte
Quem vocês são? 2x
Arcádia
O que são?
Uma equipe de guerreiros unidos pelo amor, o
branco da esperança que quer sair vencedor.
Olha quem tá vindo aí trazendo a vibração, é a
equipe Arcádia de paz e união.
A Arcádia é poderosa em todos os sentidos,
cumprimos nossa meta não importa os inimigos.
Somos arcadianos e não tememos nada, temos
como lema a força e muita garra .

Vencer é nosso legado então prestem atenção,
pois aqui o que não falta é determinação.
E o recado ? 2X
Já foi dado!
E o recado ?
Alô, outras equipes, cuidado com o tigrão, só
sairemos daqui com o prêmio na mão.
Ei arcadianos o que vieram aqui fazer?
A vida valorizar e a vitória alcançar
E como irão fazer ?
Lutando, buscando correndo atrás de uma vitória
que o branco é capaz, avisa ao Marileine que
vamos arrasar e esse prêmio levar.

Figura 21 - Desenho da Porta 3º C.

Fonte: Elaboração própria, out. 2019.

A imagem 21 retrata o desenho da porta da sala de aula do 3º ano C. O esboço de um
ser humano sem rosto, um rosto indefinido e com cortes visíveis nos braços que transparecem
as marcas identificadas pelo colégio como sendo de automutilação em alguns estudantes do
CEPMS. O formato da cabeça sugere a figura de um coração (pistas) em que podemos perceber
o simbolismo e/ou subjetividade relacionada ao afeto - talvez a desenhista estivesse
expressando o grito para a afetividade ou a interligação ao amor. Possui características estéticas
do black, nos levando a compreender que a cultura afro está enraizada nessa turma de 3º ano.
O colar no pescoço dá a ideia de que a musicalidade é um traço forte entre eles, o pingente é
uma guitarra. O amarelo representando a cor que simboliza o suicídio, as bolas trazem o tom
branco, que consideramos a representatividade da paz. O desenho foi elaborado pela estudante
da turma C, cujo nome foi substituído e denominado de Acotirene. De acordo com Ponty
(1999), no silêncio da consciência originária, vemos aparecer não apenas aquilo que as palavras
querem dizer, mas ainda aquilo que as coisas querem dizer, o núcleo de significação primário
em torno do qual se organizam os atos de denominação e de expressão. Nesse sentido o desenho
é a expressão do que se quer dizer/revelar.
As estudantes relatam um dado importante de inter-relacionamentos obtidos através da
importância da gincana. Na opinião de Miríade (2019),
[...] com a gincana, as diferenças ficaram de lado, eu acho que a gincana foi
muito importante por isso, porque a gente se uniu bastante em prol de que a
nossa equipe ganhasse, deixamos as diferenças, as divergências, as brigas para
nos unir em prol da gincana e depois da gincana a amizade continuou, então
isso foi bem legal. A importância da gincana foi que ela conseguiu unir
pessoas que antes não conseguiam, tipo nem trocar um bom dia, porque tinha

ranço7 e depois da gincana a gente se uniu, a gente aprende muito junto. Eu
acho que é isso né? Larga as diferenças e todo mundo fica unido é bem legal.
(MIRÍADE, 2019).

A importância da gincana é sinalizada na fala de Miríade como uma perspectiva de
“união”, inter-relação de construção de amizades que perdurou depois do evento, diferenças e
divergências permanecidas à parte. Dessa maneira, o Colégio Estadual Marileine da Silva vai
desenhando em seu âmbito escolar a intenção que se tem traçado com a gincana, explorando a
linguagem, a criatividade juvenil por determinação de valores e condutas disseminadas no
evento estudantil. A esse propósito, Gatti (2010) explana que,
A escola é concebida não só como espaço de disseminação de conhecimentos.
Mas também em sentido mais amplo de produção e transmissão de cultura,
valores e normas que são aplicados tanto no espaço interno da escola, quanto
perante a sociedade. Historicamente, essa instituição constrói uma cultura e
estabelece uma identidade única, com maior ou menor aproximação ao
contexto no qual está inserida, criando assim, uma imagem frente a sociedade,
por meio de suas práticas cotidianas que são efetivadas por seus agentes
(professores, administradores, alunos e funcionários), estabelecendo, desse
modo, importante papel no desenvolvimento da sociedade. (GATTI, 2010,
p.188)

Nota-se, nessa perspectiva, o empenho do colégio CEPMS na formação e valorização
da vida, ao promover um evento com o tema, reforçando a inquietação da sociedade com o
surgimento e desenvolvimento de situações existentes nos tempos modernos, como o suicídio.
O colégio contribui, através de palestras sobre o assunto, para o esclarecimento, percepção,
cuidado, reconhecimento e visibilidade dos corpos juvenis, etapa que requer cuidados e atenção
de todos para o caminhar e evolução educacional até que chegue à fase adulta. Unindo,
integrando, proporcionando ações competitivas, porém necessitando esclarecer as regras dos
eventos, a fim de minimizar possíveis frustrações e ruídos na conduta, porque os jovens
respiram desejos e sonhos de sucesso.
4.2 CORPOS MARCADOS POR SILÊNCIOS E MOVIMENTOS: DESAFIOS DAS JOVENS
DO 3º ANO PARA CONQUISTAR LUGARES DE VISIBILIDADES NO CEPMS
Esta seção trata das identidades das jovens estudantes afro-brasileiras mediadas por
expressões corporais de memórias no sentido da guarda e rememoração de suas experiências,
dos silêncios marcados por esquecimentos e não ditos e de movimentos expressos em relações
culturais e estéticas, como linguagens que inscrevem ou apagam os lugares das estudantes no
7

[Gíria] Ressentimento ocasionado pelas mais variadas razões; mágoa, rancor.

CEPMS. Assim, indagamos quais ações do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva
privilegiam os movimentos corporais como lugares de visibilidades das estudantes do 3º ano,
nos objetivos e metas representadas no Projeto Político Pedagógico, nos projetos escolares e
nas disciplinas que realizam abordagens intelectuais físicas e políticas em atividades e
discussões sobre questões das identidades e corporeidades das estudantes negras.
O corpo negro mereceu pouca atenção da historiografia, mas carrega consigo um “baú”
histórico-cultural que pode se revelar pela força ancestral do corpo negro. Nesse sentido, a
busca pelo agrupamento, pela união se reveste na possibilidade do fortalecimento da
visibilidade de estudantes jovens, e assim, à medida em que se unem, vão construindo
elementos de afirmações identitárias. Para Gomes (2017), ter um corpo negro e expressar a
negritude começa a ser percebido socialmente como uma forma positiva de expressão da cultura
e da afirmação da identidade. Essa percepção passa de um movimento interno construído no
seio da comunidade negra para um movimento externo de valorização da estética e da
corporeidade negra no plano social e cultural. Isso vimos nas falas das estudantes do 3º ano C,
quando expressam como gostam de usar o cabelo e as vestes.
A estudante Dandara, em sua fala, expressa o gosto do uso do black ou trança, e alega
que é porque se identifica com a estética afro: “Eu gosto de usar black ou trança, porque eu me
identifico” (DANDARA, 2019). Conforme relato, Miríade expõe a existência das críticas e
comentários a respeito das vestimentas das jovens, a preocupação com “as críticas” das pessoas
quanto à exposição do corpo feminino, do curto, do decotado e do justo, e destaca ainda a
liberdade das mulheres poderem vestir o que quiserem, o que gostam, o que se sentem
confortáveis e não o que são obrigadas a vestir somente para agradar a outrem. Acredita que se
deve vestir do jeito que gosta e todos têm que respeitar a escolha da indumentária, considerando
importante vestir o que se sente confortável:
[...] Que há críticas, que há comentários. Eu acho que as pessoas têm que se
vestir do jeito que elas querem, do jeito que elas gostam não é, que elas estejam
confortáveis com o que estão vestindo, da mesma forma que uma pessoa que
não gosta de vestir uma roupa tão curta assim, não seja obrigada a vestir. Eu
acho que é isso. Nem uma que gosta de vestir roupas mais curtas, mais justas,
tenha que se vestir de uma forma tipo freira para agradar ninguém. Acho que
todo mundo tem que se vestir do jeito que gosta, do jeito que quer e temos que
respeitar, independentemente de qualquer coisa. Bom, eu acho que há críticas
mesmo, quando é, as mulheres usam roupas tão curtas, tão decotadas e tão
justas assim, e eu não me visto dessa forma, porque há críticas. Eu não visto
assim, porque eu não me sinto confortável e também eu não tenho nada a ver
com quem se veste de tal jeito, mas eu acho que há mais crítica com isso,
quando é mais exposição do corpo né, do corpo feminino. E de meninos eu

acho que há aquele certo preconceito quando o rapaz se veste com roupa mais
largada, mais folgada assim. (MIRÍADE, 2019)

O prazer em demonstrar a liberdade de vestir o que desejar é evidente em Miríade, ao
afirmar o meio termo na utilização das vestimentas não muito curtas, não muito compridas e
não muito justas:
Sobre as minhas vestes eu nunca fui de vestir roupa muito curta, muito decotada,
muito justa me deixa muito incomodada. Não gosto de ficar mostrando tanto o
meu corpo assim, então visto roupas mais assim, não tão curtas, mas também
não tão cumpridas. Eu visto o máximo frescas possível, porque Salvador faz
muito calor (MIRÍADE, 2019).

Além disso, traça uma linearidade sobre os aspectos críticos da liberdade das pessoas
em poder vestirem o que pretenderem, sem a obrigação de usarem o que não interessa,
aconselhando o respeito por essa iniciativa, principalmente em se tratando do corpo feminino,
pois para os “meninos”, segundo a estudante, o preconceito é referente às roupas mais folgadas.
As alunas Marielle, Zeferina e Acotirene emitem também opiniões sobre o modo de
vestir: Marielle alega que gosta de usar roupas que se sente à vontade, a calça é uma vestimenta
que ela usa porque é necessário para a ir à escola, mas não gosta: “[...] Eu gosto de usar
shortinho, roupas que eu me sinto à vontade, eu não gosto de saião. Eu uso calça mesmo, porque
é necessário, vim aqui para escola de calça, mas eu particularmente não gosto” (MARIELLE,
2019); Zeferina relata qual roupa gosta de usar e o que se identifica: “Eu gosto daquela roupa
que eu me sinta à vontade... Eu também gosto de meu cabelo cacheado, gosto de trança, gosto
das coisas afro. Eu me identifico mais” (ZEFERINA, 2019); Acotirene comenta sobre o gosto
a respeito do cabelo e roupas que gosta de vestir: “[...] o cabelo black, roupas largas e pretas,
porque é o estilo gótico que eu também gosto” (ACOTIRENE, 2019). Os elementos de
liberdade, de identidade e de visibilidade fazem parte das vozes das depoentes. O sentir-se à
vontade para usarem o que gostam, os estilos de roupas e cabelos integram o universo dessas
entrevistadas.
Nessa perspectiva, Gomes (2002) ressalta que o cabelo tem sido um dos principais
símbolos utilizados no processo de representação do corpo negro, pois desde a escravidão tem
sido usado como um dos elementos definidores do lugar do sujeito dentro do sistema de
classificação racial brasileiro. A situação proferida sobre o negro não se restringe ao discurso.
Ela impregna as práticas pedagógicas, as vivências escolares e socioculturais dos sujeitos
negros e brancos. É um processo complexo, tenso e conflituoso, e possibilita tanto a construção
de experiências de discriminação racial, quanto de superação do racismo. Despertar para a

visibilidade do negro é necessário, pois ele precisa ter oportunidades e ocupar o espaço que lhe
pertence no país e no mundo. Em uma visão otimista, isso acontecerá um dia, mas é preciso que
a educação proporcione debates, atividades culturais e outros eventos para impulsionar e
fortalecer a questão da identidade, porque o fortalecimento identitário é um dos aspectos de
compreensão dos problemas educacionais gritantes em nosso país.
De acordo com Munanga (2002), o mosaico étnico-racial é formado por europeus,
africanos, asiáticos, árabes, que se encontram com mais um mosaico existente aqui no Brasil,
que são os diferentes grupos indígenas. Entretanto, a visão político-ideológica que colocou
coletivamente os brancos no topo da pirâmide social, do comando e do poder,
independentemente de suas raízes culturais de origem étnica, tem-se tendenciado, pela própria
ideologia racista que estabelece uma relação intrínseca entre biologia e cultura ou raça e cultura,
a considerar a população branca, independentemente de suas diferentes origens geográficos e
culturais, como pertencente a uma mesma cultura ou mesma etnia, daí as expressões
equivocadas de “cultura branca” e “etnia branca”. Pelo mesmo raciocínio baseado na visão
político-ideológica, colocou-se coletivamente os negros na base da pirâmide como grupo.
Segundo o autor, observando a distribuição geográfica do Brasil e sua realidade étnico-racial,
percebe-se que não existe uma única cultura branca e uma única cultura negra e que
regionalmente podemos distinguir diversas culturas no Brasil.
Assim, na opinião de Dandara (2019): “Os negros diferenciam dos brancos, o branco a
maioria é de cabelo liso e negro o cabelo é cacheado ou crespo” (DANDARA, 2019). Essa
noção apresentada por Dandara induz a perceber o estabelecimento distintivo das características
de acordo com o cabelo e não a cor da pele. A consciência dessa diferenciação contempla a
observação dos corpos enquanto os fenotípicos traçados entre o branco e o negro. Não podemos
negar a assertividade de Dandara em sua observância nas características dos seres humanos.
Podemos acreditar, de certa forma, que os racistas também buscam fazer essa comparação.
Portanto, existe uma desigualdade estabelecida entre os próprios indivíduos nas inter-relações
quando distinguem uns aos outros pelo cabelo e pela cútis.
Paiva (2011) considera que descrever o outro comparando-o a si é prática muito antiga,
e há uma infinidade de exemplos em várias épocas, sob diversas perspectivas – culturais,
religiosas, econômicas, políticas, biológicas, entre outras. Guerras, comércio, peregrinações,
deslocamentos forçados, migrações e viagens exploratórias sempre favoreceram essas
comparações que, ao final, ficaram como testemunhos muito importantes para os historiadores.
A descrição dos corpos – e do que se usa sobre eles – sempre despertou a curiosidade e a atenção

desses observadores, que relataram cores de pele, cabelos, formas anatômicas, marcas como
cicatrizes, cortes, escarificações e tatuagens, além de ornamentos, objetos, indumentária e
traços físicos de certos corpos. Muitos são os estudiosos como Fanon (2008), Munanga (2003),
Gomes (2002), dentre outros que apresentam reflexões sobre o corpo negro, a
representatividade, autoafirmação, o que desperta em si e nos outros como elementos de (in)
visibilidade individual ou coletiva. Gomes (2002) expressa muito bem sua percepção quando
sugere que, ao estudar o corpo, não se pode generalizar as diferentes formas de expressão
corporal para todas as culturas e grupos. No caso dos negros, existem códigos inscritos na forma
de manipular o cabelo que não poderão ser decodificados facilmente por aqueles que não fazem
parte desse grupo étnico/racial ou não possuem a convivência necessária para tal.
Nesse sentido, percebemos essa inferência quando as jovens entrevistadas se referem à
maneira de vestir-se e a forma estética de usar o cabelo. Essa representatividade da visibilidade
vem buscando a autoafirmação, porque nem todos conseguem se inserir nesses grupos, seja pela
maneira que foram educados culturalmente, seja por não se reconhecerem partícipes desses
grupos diferenciados, os dreads, os blacks e outros. Ainda assim, serão identificados como afrobrasileiras pela cor da sua pele.
Mesmo algumas das depoentes relatando que atualmente não se importam com as
opiniões dos outros a respeito do cabelo, encontramos a estudante Marielle que nos afirma o
medo de mudar a forma como penteia o cabelo; apesar de gostar de usar o cabelo de todo o tipo,
prefere o cabelo trançado, conforme nos relata: “E eu gosto de usar cabelo de todo o tipo, mas
tenho medo de mudar e prefiro o cabelo trançado” (MARIELLE, 2019). Surgem algumas
indagações: O que poderia levar Marielle a ter medo de sustentar as mudanças do cabelo? O
medo das críticas feitas pelos colegas? Por que ver a crítica dirigida aos outros pares? São as
percepções e assimilações construídas através do olhar do outro que a paralisa às mudanças?
Ao buscar compreender o medo de mudar declarado por Marielle em sua entrevista,
recorro ao pensamento de Hooks (2005) quando destaca que aos olhos de muita gente branca e
outras não negras, o black parece palha de aço ou um casco. Assim, nos informa que as respostas
aos estilos de penteado naturais usados por mulheres negras revelam comumente como o cabelo
dessas mulheres é percebido na cultura branca: não só como feio, como também atemorizante.
Então, tendem a interiorizar esse medo. Porque o grau em que se sentem cômodas com o cabelo
reflete os sentimentos gerais sobre o corpo. Nesse sentido, o permanecer sem mudança pode
ser um medo de enfrentamento dos olhares e críticas racistas. Acreditamos que essa mudança
ocorrerá naturalmente, é só uma questão de tempo.

A formação da consciência racial não constitui um requisito básico para engajamento
político nas lutas contra o racismo - é o que nos revela Silva (2002). Dependendo das
experiências, ela também gera apatia, medo do confronto aberto ou paralisia. Uma vez que a
apreensão surge diante de situações objetivas, o medo do confronto aberto, acionado pela
violência do racismo, algumas vezes, termina por conduzir as suas vítimas - que se encontram
nas fases mais precoces da vida - para situações de auto isolamento, o que gera segregação
espacial e provoca o aumento da distância social, podendo, no entanto, desde a fase da
juventude, ser capaz de mobilizar forças políticas para modificar uma situação de
descontentamento social. Nesse caso, o medo de Marielle (2019) de mudar pode ser uma
paralisia em que se refere a autora mediante ao enfrentamento das críticas, das conotações
negativas que lhe afetam socialmente e subjetivamente, e do racismo propriamente dito.
Bourdieu (2002, p. 49) adverte que a diferença entre os corpos masculinos e femininos,
são construídos e percebidos segundo os esquemas práticos em que ele denomina de habitus:
[...] Os corpos passam a se constituir em suportes simbólicos privilegiados de
significações e valores característicos de uma visão falocêntrica do mundo. O
mundo social não somente imprime nos corpos de homens e mulheres um
modo de ser e estar no mundo como constrói uma percepção cognitiva a partir
da qual são reconhecidas as relações de gênero. Assim, se analisarmos as
estruturas inscritas tanto na objetividade quanto na subjetividade inscritas nos
corpos, como a forma de disposições corporais visíveis no modo como o corpo
é usado, e nos cérebros, sob a forma de princípios de percepção dos corpos
dos outros, compreenderemos a existência de relações assimétricas que se
inserem nas relações de gênero.

Em se tratando dos corpos de negras e negros que se inserem na relação de
pertencimento simbólico como suportes de valorização dos fenótipos étnicos-raciais,
apropriam-se da construção social disponibilizadas nos meios, influenciando nas relações de
gênero através da estética. Ainda segundo Bourdieu (2002) a relação com o corpo não se reduz
à imagem, à representação social subjetiva; se constitui também a partir da representação
objetiva do corpo, do parecer enviado pelos outros: pais, colegas, pares etc. Vai-se construindo
essa relação ao longo da vida de maneira cultural e identitária, não é um processo acabado, e
sim contínuo.
Sobre o processo contínuo, Miríade (2019) comenta sobre como gosta de usar o cabelo
e se vestir
Meu cabelo, é eu deixo preso pelo calor também, não gosto de cabelo solto
não, mas eu acho legal né, que ele é cacheado. Então uso ele natural, se eu
quiser ele liso, eu posso só dar uma prancha ele vai ficar liso, se eu quiser

ondulado, é só eu pentear, passar um creme, fazer uma trança depois soltar,
então eu gosto dessa flexibilidade né, em mudar um pouco o meu cabelo. Eu
acho que é isso.

Miríade (2019) expõe sua opinião sobre o seu corpo, modo de pentear-se e usar o cabelo.
Além disso, induz a observar alguns elementos descritos em sua fala: a flexibilidade e a
liberdade de mudar o estilo do cabelo. Luíza (2019) afirma que gosta do estilo afro porque é
negra. Maria (2019) também pontua que o estilo dela é cabelo solto e roupas confortáveis nada
apertado - cabelo solto porque não sabe fazer muito penteado. Para ela, o estilo de roupa dos
alunos do colégio, é bom, cada um com seu estilo. Segundo Conceição (2019), quando assumiu
o black, algumas pessoas a criticaram.
Ao longo da luta pelo reconhecimento, visibilidade e valorização da identidade étnicoracial, as jovens negras, protagonistas da pesquisa, precisam ter consciência de que a cultura
brasileira exerce influência na construção das identidades - isso porque permeia diversos
aspectos, como: arte, música, culinária, comportamento social, religião e a dança. “[...] Nota-se
a importância das estudantes conhecerem sua história, origens e seu mundo, pois, com isso,
poderão buscar e pensar em uma desconstrução gradativa das intolerâncias culturais,
principalmente as originadas dos negros escravizados” (OLIVEIRA, 2007, p. 25). Apesar de,
na cultura eurocêntrica, unilateral, as histórias retratarem as origens do negro e serem escritas
a priori por brancos da classe dominante, o negro se mostrava como seu subalterno e deveria
fazer tudo o que lhe fosse imposto. Nessa perspectiva, a representação da cultura afro-brasileira
deve ser abordada sempre no campo educacional, de modo que possa ser visibilizada,
construída a partir dos próprios descendentes, recorrendo às histórias de vida contadas pelos
próprios negros e/ou seus ancestrais, percebendo-se como pessoas contribuintes para o histórico
e a memória viva do lugar que estão inseridos. É o que buscamos observar na cultura do colégio,
através da investigação documental, eventos e escutando as vozes estudantis.

Figura 22 - Estudantes em apresentação de dança.

Elaboração própria, 2019.

A imagem da figura 22 revela a apresentação das alunas entrevistadas na atividade de
dança da gincana do Colégio Estadual Professora Marileine da Silva, que foi postada nas redes
sociais no dia do evento. A disposição dos corpos das estudantes indicam que se apresentam de
forma descontraída e desenvolvendo evoluções rítmicas que nos dão a noção da liberdade e
descontração, além das vestimentas que facilitam o molejo dos movimentos corporais e
pélvicos. Silva (2009) reforça que existe uma figura do homem e de sua imagem corporal e
cultural que é construída historicamente. Sabemos que o corpo é uma construção social. Corpo
e meio ambiente são os espaços históricos do humano; não são, como rezam os tabus, objetos
naturais: apresentam-se como humanos, quer dizer, o conjunto de relações sociais
historicamente determinados, espaços sociais. Assim, o corpo é uma construção histórica e
social e se inter-relaciona com o meio ambiente, variando de acordo com as atitudes e hábitos
corpóreos.
A música é um meio de expressão inserido nos corpos das jovens, como podemos
observar na voz de Marielle (2019) quando relaciona os gostos musicais. Acotirene (2019)
responde que o seu estilo musical é o indie rock, gospel, um pouco de pop. Marielle também
enuncia: “Gosto de todos os estilos musicais, frequento o “paredão”, praia, show. Eu gosto de
festa, tudo que tem festa eu gosto” (MARIELLE, 2019). Vemos os gostos culturais expressados,
principalmente os musicais, nas falas, e podemos perceber a satisfação das jovens em declarar
os gostos musicais do rock ao pop e os ambientes que frequentam nos momentos de lazer - é o
que afirma Marielle quando revela gostar de festa e tudo que envolve festa. Compreende-se
uma das demarcações culturais dessas jovens, a exemplo do “paredão”8 que frequentam,
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Festa que possui públicos de diferentes faixas etárias, principalmente de jovens. O estilo dessa festa diz respeito
aos sons muito altos, os quais geralmente têm início às sextas. Os “paredões” cada vez mais ocupam os bairros da

ganham visibilidade, além dos estilos musicais. Conforme Dayrell (2006, p. 1110) cita sobre as
culturas como expressões simbólicas e manifestações na diversidade, os corpos, os adereços,
os aparelhos eletrônicos demarcam as identidades individuais e coletivas:
aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e
rituais, no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. Longe dos
olhares dos pais, educadores ou patrões, mas sempre os tendo como referência,
os jovens constituem culturas juvenis que lhes dão uma identidade como
jovens. Estas culturas, como expressões simbólicas da sua condição,
manifestam-se na diversidade em que está se constitui, ganhando visibilidade
por meio dos mais diferentes estilos, que têm no corpo e seu visual uma das
suas marcas distintivas. Jovens ostentam os seus corpos e, neles, as roupas, as
tatuagens, os piercings, os brincos, dizendo da adesão a um determinado
estilo, demarcando identidades individuais e coletivas, além de sinalizar um
status social almejado. Ganha relevância também a ostentação dos aparelhos
eletrônicos, principalmente o MP3 e o celular, cujo impacto no cotidiano
juvenil precisa ser mais pesquisado.

É possível depreender da abordagem do autor sugestões de organizações pedagógicas
incentivadoras das lutas contra a discriminação e o racismo, como forma de mudar as relações
étnico-raciais no interior da sociedade. Um bom começo é reconhecer que há preconceito racial
e que a população afro-brasileira ainda sofre discriminação em diversos âmbitos, como
dificuldades de acesso à saúde e educação de qualidade. Nota-se a importância de desconstruir
a mentalidade que ainda perdura atualmente, na qual o negro é quase sempre identificado como
o outro, o diferente. Nesse sentido, as políticas educacionais precisam ser alteradas para colocar
em evidência a valorização da diversidade, para que todos possam assumir sua própria
identidade sem medo ou vergonha.
De acordo com Soares (2015), é importante não só ensinar sobre a cultura afrobrasileira, mas utilizá-la para formar cidadãos críticos e atenciosos em relação às diversidades
existentes no Brasil. Talvez uma boa estratégia seja criar seu ponto de vista e, a partir dele, lutar
por aquilo que acredita ser democrático e respeitoso para toda a população, e não aceitar
passivamente as regras e valores que a sociedade impõe. As estudantes entrevistadas possuem
a noção de criticidade e criação do “ponto de vista”, de certa forma estão buscando o senso de
“democracia”, o respeito ao não aceitar inertemente as diretrizes e valores impostos por uma
comunidade racista.

periferia de Salvador e não têm hora para começar e muito menos para terminar. O “sextou”, quando os
aficcionados pelo estilo musical anunciam em redes sociais o início da festa, acontece às sexta-feiras à noite e o
“domingou” acontece no domingo à tarde, normalmente com grupos que vêm da praia e que resolvem estender a
festa até altas horas da noite. Disponível em: https://leiamaisba.com.br/2016/11/21/paredoes-fazem-festa. Acesso
em: 03 set 2020.

Oliveira (2007) chama a atenção para quando o educador alcança níveis de alteridade
com relação às vivências de cada educando, passando a viver a realidade e não apenas a
observá-la. Assim, começa a compreender a diversidade que compõe a comunidade escolar e
trabalhar de maneira clara e crítica os conteúdos a serem transmitidos aos discentes na sala de
aula, que podem contribuir na construção da identidade étnico-racial de estudantes do 3º ano.
Podemos observar o educador que as estudantes gostariam de ter, quando nos dão indícios às
causas de empatia pelos professores do CEPMS. Os professores comprometidos, possuidores
de inter-relacionamento saudável com os alunos, respeitosos, alegres, acolhedores, que têm o
domínio linguístico, a sensibilidade e aproximação com a juventude do 3º ano e do colégio.
As jovens estudantes Carolina, Marielle, Zeferina, Miríade, Acotirene, Luíza, Maria,
Dandara e Conceição do colégio CEPMS nos fazem intuir, em nossas andanças e práticas
profissionais, muitas vezes, na sua história, que possuem a ausência de reconhecimento e de
visibilidade. É preciso identificar tanto através das vozes das alunas e dos alunos como através
das práticas em sala de aula os elementos que norteiam a dinâmica escolar e reforçam os
estereótipos marcantes, a exemplos da cor, do físico, da estética, do reconhecimento da história
de resistência, da apropriação da cultura, dificultando a auto aceitação das jovens negras. Essa
postura contribuirá para o enfrentamento e para a educação antirracista, formando
comportamentos de empoderamento e empatia entre os estudantes. É tarefa para a
contemporaneidade, diante dos fatos históricos e raciais negativos que insistem em surgir no
âmbito escolar e no mundo, capazes de pôr em risco a alteridade que vem sendo construída na
pós-modernidade.
Para Seyferth (1995), se a cor da pele e o tipo de cabelo são os sinais diacríticos mais
óbvios na construção de categorias de raça, exatamente por sua visibilidade, os ditos jocosos,
as anedotas, os termos pejorativos, enfim, os estereótipos em geral associados à mestiçagem e
aos pressupostos de inferioridade biológica não são menos eficazes como elementos da
discriminação porque, evocados no âmbito das relações sociais concretas, não pertencem ao
domínio puro e simples do folclore e nem são meras sobrevivências culturais, como querem
alguns estudiosos das relações raciais no Brasil. De forma mais ou menos enfática, são
atribuídos a qualquer pessoa que possui algum sinal fenotípico associado a negros e índios, ou
que tem atitudes e comportamentos que os próprios estereótipos assinalam, imputados às raças
concebidas como inferiores. Ao identificar o indivíduo pela cultura do tipo de “roupa” e
“cabelo”, ou seja, o tipo do cabelo do “branco” é o cabelo “liso” e o do “negro” o cabelo é
“cacheado” ou “crespo”, a estudante tenta traçar características culturais e fenotípicas dos seres

humanos de acordo com a formação cultural e os caracteres biológicos: “Existe uma cultura
que diferencia que é o tipo de roupa e cabelo. Os negros diferenciam dos brancos, o branco a
maioria é de cabelo liso e negro o cabelo é cacheado ou crespo” (DANDARA, 2019). Não
sabemos se essa declaração pode vir a ser um aprendizado proveniente das marcas e memórias
reconhecidas no enfrentamento de separação das experiências sociais de invisibilidades.
Os estudos sobre o corpo ainda seguem o princípio da compreensão de sua importância
para nós, afinal, somos seres corpóreos, conforme Silva (2009, p. 263) afirma:
Somos seres corpóreos, construtores de nossa história, de nós mesmos e de
nossa cultura; portanto, temos que tomar consciência dos mecanismos que nos
alienam e nos (con) formam a uma imposição social para podermos realizar
nossa vida e assumirmos enquanto totalidade sócio histórica, como criadores
de nós mesmos e de nosso tempo – não um tempo linear e sem relações, mas
um tempo humano, corporal, de relações plenas de sentidos e significados com
a cultura e com a vida.

Silva enfatiza que somos seres corpóreos e, dessa forma, construímos a nossa própria
história e a nossa cultura. A partir disso, podemos afirmar também que somos construtores de
nossa identidade, e alerta ainda a atenção em formas impositivas capazes de nos alienarmos,
pois o tempo é cíclico, baseados nas inter-relações, no corpo, na cultura e nas vivências. Assim,
quando as jovens perquiridas assumem a estética afro, as vestes à sua maneira, o rock, as festas
paredões, enfim, estão demonstrando que buscam a não alienação nas relações culturais vividas.
É o que podemos perceber a partir das representações formativas identitárias.
4.3 MEMÓRIAS, SILÊNCIOS, CORPOS E MOVIMENTOS: HISTÓRIAS DE VIDA E
MEMÓRIAS DAS ESTUDANTES
As questões referentes ao corpo como processo representativo de linguagem e produção
de identidades tendem a ser importantes, pois nele podemos encontrar respostas da formação
histórica do racismo, através dos estereótipos identitários, dos acolhimentos, dos usos, dos
costumes, da memória e da cultura, isto é, todos os sinais facilitadores ou não das inter-relações
para que possamos reconhecer nos outros, podendo ser de um simples gesto comportamental a
uma dança. Observamos que o colégio recorre às referências culturais soteropolitanas para
ampliar as possibilidades de diálogos com as estudantes por meio da arte musical, ao som dos
atabaques, da capoeira, dos trajes e da culinária dos quitutes africanos, acarajé, caruru, vatapá
e dos eventos socioculturais que são representados por marcadores constitutivos das linguagens
oral e corporal, que reforçam aspectos da identidade cultural. Ao perguntar na entrevista sobre
a importância da gincana, de como se deu o planejamento, como foi escolhido o tema, se houve

participação das estudantes na escolha do tema, através das vozes pude concluir se o colégio
executa o planejamento da gincana embasado nas habilidades e estratégias claras para que toda
a equipe se sinta contemplada nas atividades desenvolvidas. Na entrevista, as estudantes se
manifestaram a respeito da importância do evento e expressaram insatisfação em relação à
organização.
Como relata Dandara (2019):
Acho importante as gincanas e os projetos, pena que o povo não... Como é que
fala? Pera ê que eu vou chegar lá. Acho importante, só que tem desorganização
de direção, falo mesmo. Tem desorganização de direção, de jurado, de tudo, tá.
Tem muita desorganização em relação a isso, mas é bom. Uma diversãozinha.
[...] A gincana é importante porque a gente fica meio que atividades, trabalho,
seminários, esses negócios, pois sai um pouquinho disso tudo.

Dandara expõe seu ponto de vista sobre a “desorganização” da gincana. Aponta que,
segundo ela, além da gestão, as outras pessoas envolvidas contribuíram também para a
desordem na gincana. Contudo, é uma boa proposta.
Miríade endossa que houve “bagunça” no final da gincana e a equipe que ela participou
havia cumprido as “regras” de maneira precisa. Sinaliza também a cooperação dos professores
nas tarefas a serem executadas na gincana. “Teve um monte de bagunça no final, então muitas
pessoas ficaram chateadas, por conta disso, principalmente a minha equipe que se dedicou tanto,
seguiu, ali as regras direitinho” (MIRÍADE, 2019). Ela também fala do apoio que os professores
deram:
A gente teve o auxílio da nossa professora que esclarecendo tudinho para a
gente, as regras, o que a gente devia fazer ou não, o que era proibido, mas foi
bem, bem chato no final, porque muitas regras que eles impuseram quando
dividiu as tarefas foram quebradas e mesmo assim eles deram ponto às outras
equipes. Tipo, era o caixote pintado, teve gente que cobriu com outra coisa e
mesmo assim, eles, enfim... Teve um monte de bagunça no final, então muitas
pessoas ficaram chateadas, por conta disso, principalmente a minha equipe
que se dedicou tanto, seguiu, ali as regras direitinho. No final não adiantou de
nada, mas fora isso, eles esclareceram tudo para a gente. Tivemos o apoio de
cada professor, quando fica como madrinha ou padrinho da turma (MIRÍADE,
2019).

Marielle (2019) ressalta que
[...] os projetos são importantes, porque alguns projetos ajudam a gente que está
precisando alcançar a nota que a gente quer e outra a gente acaba se
aproximando mais dos alunos da nossa própria sala de outras salas também.
Então a gente se comunica mais nos projetos, na gincana. Na gincana mesmo,
lá na sala muita gente se aproximou, se falava e tal. É importante, também
aumentar mais os pontos projetos.

Ao analisar as falas das jovens, percebemos a importância de um planejamento alinhado
e claro. No caso da gincana, as regras, as avaliações, premiações e atividades disponibilizadas
deveriam estar dispostas com clareza, desprovidas de dúvidas e incertezas para os estudantes.
Esses, no frenesi da busca da vitória, dedicaram horas para a grande final. Além disso, é preciso
um trabalho para que os jovens saibam aceitar ganhar ou perder. A gincana é uma atividade
competitiva, isto é, um campeonato, no qual existem os vencedores e aqueles que ganharam
experiências para a próxima. Encontraremos os satisfeitos, porque foram ganhadores e os
insatisfeitos, achando-se injustiçados, porque deram o máximo de si e não obtiveram êxito.
Apesar de pontuarem a desorganização da gincana, as estudantes sinalizaram a
importância nas inter-relações sociais entre os colegas. Relata Zeferina (2019) que a gincana é
uma forma de interagir com outras salas, de descansar muito desse estudar. E complementa que
é uma forma diferente de aprender as coisas, o que confirma Miríade (2019)
[...] nem todo o mundo na minha turma era unido se falava e depois da gincana
todo o mundo ficou amigo de todo o mundo. As diferenças ficaram de lado,
eu acho que a gincana foi muito importante por isso, porque a gente se uniu
bastante em prol de que a nossa equipe ganhasse, deixamos as diferenças, as
divergências, as brigas para nos unir em prol da gincana e depois da gincana
a amizade continuou, então isso foi bem legal. (...) A importância da gincana
foi que ela conseguiu unir pessoas que antes não conseguiam, tipo nem trocar
um bom dia, porque tinha ranço e depois da gincana a gente se uniu, a gente
aprende muito junto. Eu acho que é isso né, larga as diferenças e todo mundo
fica unido é bem legal.

Para ela, a gincana é legal porque une as turmas. Miríade (2019) acrescenta: “Em 2017,
foi dividida assim: sortearam em cada sala as cores e foi misturando. Turmas de oitavo ano com
o primeiro, com o segundo e com o terceiro. E esse ano de 2019 foi por turma mesmo, cada
turma teve sua cor e ficou todo o mundo juntinho”. Apesar da turma não lograr aprovação na
gincana, percebemos o resultado positivo nas inter-relações dos estudantes, criação de vínculos
de amizade e o acirramento das “diferenças” foi pontuada por Miríade em seu relato. A união
para vencer o campeonato, segundo a jovem, contribuiu para a neutralização da ausência de
alteridade e discordâncias. Tudo em prol de vencerem a gincana e, embora a vitória não tenha
vindo, o evento auxiliou na socialização e interação dos estudantes, fortalecendo a afetividade
entre eles, tornando-se duradoura. Ainda revela que a gincana de 2017 foi bem produtiva, foram
arrecadados alimentos, produtos de limpeza e de higiene em vários bairros além da Mata
Escura, como o bairro de Sussuarana. Foram vários grupos para realizar a arrecadação.

Figura 23 - Alunos em oficina de dança no colégio.

Fonte: Rede digital, ago. 2017.

Na imagem 23, percebemos como o corpo é evidenciado pelos jovens estudantes do
colégio; a imagem da oficina de dança realizada em agosto de 2017 foi retirada da rede social
(Facebook) do colégio. Inquirir sobre a história do corpo de estudantes jovens afro-brasileiras,
as representações sociais, as fragilidades e competências e/ou resistências à (in)visibilidade, as
inter-relações e as tensões podem colaborar para compreender trajetórias dos referidos sujeitos
inseridos na história da educação.
Sobre o estudo do reconhecimento/memória ancestral que vem sendo feito por vários
estudiosos ao longo dos anos, Fernandes et al. (2016, p. 115), enfatiza que a cultura das
identidades e suas experiências históricas de lutas vividas são resgatadas pela memória e
transmitida pela narração de histórias que sobrevivem fazendo “os diversos atores do presente
(re)conhecerem-se, então, como interlocutores fundamentais por si e para outros sujeitos
históricos”. Nessa perspectiva, cria-se a indagação se os jovens do 3º ano do ensino médio do
Colégio Professora Marileine da Silva, em suas memórias, com orientação educacional formal,
poderão tornar-se interlocutores de suas histórias, capazes de reconhecer e construir a própria
identidade, enquanto sujeitos cônscios da cultura e memória histórica afro-brasileira.
Ao observar as jovens estudantes, percebemos que existem momentos de silêncios e
indiferença quanto ao vivido e às interações entre os colegas de turma. Um desses momentos
presenciei no pátio do colégio, em que o colega ofende a colega quando aparece com a flor
enfeitando o cabelo, sinalizando, em sua observação, que ela estava parecendo uma “bruxa”. A
moça não responde, simplesmente retira-se do lugar em que estava e entra na sala, e ao observála, percebi que havia retirado a flor do cabelo. Talvez estivesse evitando outros comentários ou
aquilo mexeu muito com ela, ao ponto de retirar a flor como se fosse algo que pesasse naquele
momento em sua aparência, causando uma visibilidade negativa. A verdade é que,
provavelmente, ela não foi capaz de sustentar o adorno, porque algo aconteceu em seu

emocional. De acordo com Pollak (1989), o silêncio pode ser necessário para que o indivíduo
permaneça em seu lugar, mantendo um diálogo, ainda que não seja verbal, ou seja o não dito;
assim, a memória histórica torna-se protegida do que venha a ser uma ameaça. Nesse sentido,
buscaremos analisar as memórias, silêncios, corpos e movimentos citados nesse tópico, sob a
perspectiva do olhar investigativo e da escuta sensível às narrativas de si (das estudantes), da
subjetividade corpórea, da linguagem verbal e não verbal dos sujeitos investigados: as
estudantes do 3º ano da turma C do EM do CEPMS. “Na ausência de toda possibilidade de se
fazer compreender, o silêncio sobre si próprio [...] pode mesmo ser uma condição necessária
(presumida ou real) para a manutenção da comunicação com o meio ambiente” (POLLAK,
1989, p. 11).
Além disso, a afirmação de Lorde (1978, p. 14) transmite o que se pode exprimir no
silêncio desvelado, a subjetividade vivida do corpo em alguma situação e criação do (in) visível
social.
No silêncio, cada uma de nós desvia o olhar de seus próprios medos – medo
do desprezo, da censura, do julgamento, ou do reconhecimento, do desafio, do
aniquilamento. Mas antes de nada acredito que tememos a visibilidade, sem a
qual entretanto não podemos viver, não podemos viver verdadeiramente.
Neste país em que a diferença racial cria uma constante, ainda que não seja
explícita, distorção da visão, as mulheres Negras temos sido visíveis por um
lado, enquanto por outro nos fizeram invisíveis pela despersonalização do
racismo.

Em relação à visibilidade e ao silêncio, infelizmente não são muitos os espaços que se
abrem a discussões em torno da diversidade, da oportunidade para a visibilidade, do combate à
discriminação e ao preconceito racial. As diferenças ainda são vistas com desconfiança, e o
racismo/indiferença permanece sob a imagem de um monstro adormecido sobre o qual não se
pode falar para que não seja despertado. Ou seja, o silêncio ainda é visto como defesa e não
como viabilizador de preconceitos e discriminações. E esse silêncio ora reflete as marcas e/ou
cicatrizes trazidas no corpo, ora reflete as marcas e/ou cicatrizes nas memórias ancestrais dos
avós, dos pais. Maia (2009) explicita o corpo como portador de uma memória física, na qual se
fixam as cicatrizes dos sofrimentos padecidos na história do sujeito. E as jovens estudantes,
pelas suas andanças e vivências, podem possuir histórias de vida, os espaços de
visibilidade/invisibilidades e silêncios perpassados nas memórias ancestrais vindas de avós e
dos pais.

Le Breton (2010) destaca que o corpo dos jovens, enquanto representação da relação
com o mundo, é simultaneamente o mundo interno e o mundo externo. Ele é, ao mesmo tempo,
eu e não-eu, em suas mudanças, a sexualização que o atravessa, o sentimento de ser propriedade
dos pais. O corpo representa, então, o intermediário, um eu já alhures no mundo e um mundo
já em si mesmo. O corpo é rejeitado fora de si, separado por mecanismos de defesa que fazem
dele um objeto transicional paradoxal, um objeto lançado contra o mundo na tentativa de forçar
uma passagem para existir, apesar de tudo. Em se tratando do colégio, o qual, em alguns
momentos, surgem jovens que por não saberem como expressar suas emoções, usam marcas
(autopunição), realizando cortes em suas peles, entre a dor o ferimento, eles demonstram
sentimento de impotência e frustrações.
A pele envolve o corpo, os próprios limites, estabelece a fronteira entre o
dentro e o fora de maneira vívida, porosa, pois ela também é uma abertura
para o mundo, uma memória viva. É um termômetro do gosto pela vida. Ela
envolve e incorpora a pessoa distinguindo-a dos demais. É uma tela onde
projetamos uma identidade sonhada, [...] Ou pelo contrário, ela encarcera em
uma identidade insuportável da qual desejamos abdicar, tendo como
testemunha as lesões corporais deliberadas. (LE BRETON, 2010, p. 26).

O autor enfatiza a “abertura para o mundo”, a “memória viva” referendando como
algumas funções do corpo. É através dele que estabelecemos os próprios limites e fronteiras, de
certa forma, expressiva e permeável. É na “pele” (no corpo) que sinalizamos os nossos gostos,
anseios. Onde esboçamos nossa identidade idealizada ou não. Sendo assim, sem a identidade
idealizada tendemos às marcas corporais (autopunição) por não aceitação da identidade
vivenciada. O corpo fala a respeito do nosso estar no mundo (Gomes, 2002), já que a nossa
localização na sociedade se dá pela mediação no espaço e no tempo. Nesse sentido, estamos
diante de uma realidade dupla e dialética: ao mesmo tempo em que o corpo é físico, também é
simbólico.
A respeito das observações de Gomes (2002), é interessante observar a compreensão de
corpo da estudante Dandara (2019). Segundo ela,
[...] hoje em dia não existe mais padrão de corpo e as mulheres se aceitam tipo
gorda, magra, cheinha, magrinha. Todo mundo se aceita e tipo de cabelo,
também está todo mundo nem aí para nada. Usa o que quer, não liga para as
opiniões dos outros, pouquíssimas pessoas que se ofendem. A gente se ofende,
mas a gente se empodera mais.

A afirmação de Dandara engendra a aceitação das mulheres aos corpos, aos cabelos de
todos os tipos e jeitos, mesmo existindo mulheres que ainda se melindram, que, em sua opinião,

são poucas. Mais uma vez, a liberdade é preconizada. Apesar da sociedade ainda insistir em
traçar padrões estéticos, há uma mudança de mentalidade das mulheres ao romper com esses
padrões traçados, não mais impostos. O empoderamento surge na fala da depoente,
representando o grupo de mulheres que se aceitam do jeito que são. A manifestação, no sentido
de apresentar a aceitação do corpo e cabelo, nos faz recapitular o título da pesquisa Meu Corpo,
Meu jeito, incidindo à apreciação das memórias e narrativas peculiares das entrevistadas no
universo acadêmico científico.
Figura 24 - Torcida da turma do terceiro ano C.

Fonte: Elaboração própria. 2019.

A imagem 24 reporta à torcida do 3º C na gincana do colégio. Percebemos a agitação
das estudantes na representação do grupo, empenhando-se para se tornarem competitivas,
porque a animação da torcida é uma das tarefas do projeto.
Brighente e Mesquida (2011) sugerem que os estudiosos do fenômeno “corpo” lancem
vários olhares e diversos conceitos sobre ele. Inicialmente, o corpo foi apresentado em uma
perspectiva biológica e, posteriormente, estudado na dimensão do vivido como corpo cultural.
Assim, o “corpo” vai sendo educado e disciplinado para a vida em sociedade. Segundo
Foucault (2009, p. 6), que, por meio de pesquisas historiográficas e documentais, trouxe
reflexões sobre os processos disciplinares e suas consequências na vida das pessoas dentro de
instituições como a família, o quartel, a fábrica, a escola e o hospital, produzem-se “corpos
dóceis”, isto é, corpos obedientes e “bonzinhos”, que não contestam ou meramente se calam
(silenciam) e que apenas se deixam instruir. Lembrando que isso acontece em vários setores da
sociedade - nesse caso, é contemplado especialmente o ambiente escolar. É o que podemos
inferir, a contrariedade dos corpos “dóceis” na afirmação de Dandara, quanto à aceitação do
corpo pelas mulheres. Atualmente, os corpos e cabelos estão sendo infringidos dos padrões
comportamentais apresentados nos meios midiáticos.

Foucault (1999, p. 164) reforça que as disciplinas implicam em obediência a outrem, e
têm como fim principal um aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo:
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e
inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho
sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos,
de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que
é também igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define
como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para
que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas,
segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”.

Os corpos “dóceis” que Foucault (1999) se refere correspondem aos que encontramos,
na maioria das vezes, nas escolas, nos colégios incorporados com uma certa homogeneidade,
dispostos por idade, de acordo com as tarefas e avaliações, havendo uma arrumação na
disposição desses corpos, a fim de facilitar a organização do sistema educacional, e gerando,
dessa forma, um controle de cada um, à medida em que se determinam normas de condutas e
disciplinares. Silva (2009) sugere que não somente os corpos dóceis podem ser
produzidos/fabricados, mas a escola pode produzir também corpos rebeldes e revolucionários.
Para ela, o homem é um ser desejante, é um ser que sente prazer, também é um ser que constrói
utopias. Nesse contexto, a escola desconsidera esse ser, violenta-o, o tolhe, limita suas
possibilidades de tornar-se humanizado por meio da facilitação das relações democráticas.
Conquanto, ele deseja a liberdade, ele inventa outros mundos e não sucumbe ao modelo que lhe
apresentam. Existe a possibilidade de sua docilização e existe a possibilidade de sua libertação,
pois este movimento é dinâmico, e não estanque; é dialético. A liberdade entoada por Silva
(2009) é expressa pelas alunas entrevistadas do terceiro C, e talvez o colégio venha contribuindo
com o poder de visibilidade dessas jovens mulheres inquiridas, imprimindo no comportamento
delas a emancipação corporal tão presente historicamente, rompendo limites e padrões traçados
por grupos dominantes.
Em busca de compreender a relação social dos sujeitos, Bertoli Filho e Talamoni (2009)
explicam que o corpo humano é um corpo social entendido como o conjunto das relações
interpessoais nutridas por emoções, afetos e sensações, sendo que a pele que o delimita e busca
o apartar dos demais planos da realidade é a que mais incita ao toque, à relação, à comunhão

em busca do “todo”. Vemos, então, uma dicotomia, o afastamento e a aproximação do corpo
social.
Ribeiro (2009) confirma que o corpo se torna estrutura social quando as transformações
são impostas, e esse fenômeno é observado por estudos sobre as relações culturais e coletivas.
Essas transformações são caracterizadas por imposições sociais vivenciadas nos espaços
contemporâneos e podem resultar em corpos aprisionados por modelos e padrões, como beleza,
sensualidade e saúde. O autor refere-se aos corpos aprisionados, aos corpos dóceis, resultantes
das relações de poder encontradas nas sociedades modernas e analisadas pelo filósofo francês
Michel Foucault (1926-1984), e os mecanismos de controle que se impõem aos corpos visam
diretamente à ação de um poder sobre a vida, a biologia dos corpos e os comportamentos
socioculturais, a fim de instalar certas formas corporais e subjetivas - a exemplo disso, as formas
disciplinares e silêncios. Os silêncios são acentuados no colégio, e, como exemplo, estão os
comportamentos de estudantes, sinalizando em seus corpos as agruras de não saber ou poder
expressar suas angústias, dores e dificuldades nos relacionamentos.
O que podemos perceber na opinião das estudantes que foram protagonistas desse
evento é que o acontecimento foi importante, com o resultado positivo de unir o grupo, surgindo
uma amizade entre eles, mesmo pontuando, quase todas, a ausência de organização no evento,
a falta de clareza nas regras a serem pontuadas entre os alunos, na avaliação das atividades e
apresentação prévia aos jurados. A gincana foi uma atividade que reforçou ou fez com que
surgisse a interação entre a turma do 3º ano C, podendo ter acontecido também com as outras
turmas. As estudantes citaram, também, a respeito do grêmio estudantil, que não foi criado
ainda. Nesse sentido, observamos o quanto é importante para os estudantes no processo de
aprendizagem ações pertinentes para inter-relações desses atores no âmbito étnico racial, social,
cultural e histórico. Ações capazes de produzir memórias positivas e valorativas nos corpos
juvenis, a sensibilidade, a afetividade, os acolhimentos, devem estar presentes no campo
educacional, porque a humanização é fundamental para as redes de relacionamentos e soluções
de problemas subjetivos. A cultura escolar do colégio CEPMS repousa em trocas de culturas,
de saberes traçados nas normas e condutas oferecidas pela unidade de ensino, nos
relacionamentos conflituosos ou pacíficos, nas identificações dos estudantes com os professores
ou não, nas aproximações e afastamentos, resultando no reconhecimento dos estudantes com o
currículo, nos dispositivos pedagógicos responsáveis para a transmissão dos conhecimentos, às
interações sociais, comportamentais, culturais e ainda os modos de pensar e agir
disponibilizados pelos teóricos à sociedade, sendo utilizados na elaboração do projeto político

pedagógico, a exemplo de estudos de Vygotsky entre outros. Essa abordagem visa a
compreensão, construção da aprendizagem e formação da corporeidade juvenis dos estudantes,
perpetuando, assim a visibilidade.
Ao observar o cotidiano do colégio e analisar as vozes das estudantes do 3º ano C,
comprovei as transformações vividas pelos (as) estudantes, pude recolher pistas epistêmicas a
respeito do corpo, da juventude do colégio, comunidade e inter-relações histórico-sociais e
culturais. As estudantes transmitem que os jovens são diferentes nos aspectos culturais e sociais,
a linguagem é própria de cada grupo juvenil. Para elas, existe liberdade de poder usar o que
desejarem e que o respeito é fundamental para quem censura. O cabelo também é objeto de luta,
aceitação e resistência em tempo de intolerância racial. A música também fez parte dos relatos
das entrevistadas e da gincana. Nesse sentido, os corpos das jovens estudantes vão se
estruturando em busca das identidades, das performances, das subjetividades, “ousando” e
“abusando” de tudo considerado interessante, e a liberdade preenche um dos requisitos dessas
meninas, mulheres jovens, existindo e resistindo ao crivo dos olhares de outrem, no seu tempo
e espaço em busca de visibilidade socio histórico cultural.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para tentar responder às perguntas: quais as inter-relações que as estudantes do Terceiro
C do Ensino Médio constroem sobre si mesmas no convívio com outros sujeitos do CEPMS, as
relações que estabelecem com os colegas e com a escola incorporam em suas identidades; qual
a abordagem étnico racial que trazem nas histórias de vida e qual a identificação na escola com
coletivos e juventudes de manifestações étnico raciais; Quais as percepções e os sentimentos
das estudantes em relação ao corpo, inquietantes no sentido de gerar essa pesquisa, venho relatar
as considerações, através das quais finalizamos esse trabalho.
Ao exercer a escuta sensível, o olhar atento ao cotidiano e às entrevistas do CEPMS,
fomos capazes de inferir sobre as percepções e sentimentos de (in) visibilidades presentes nas
inter-relações das estudantes no estabelecimento entre si e com a escola na construção das
identidades étnica e cultural. As estudantes buscam realizar tarefas que criem percepções
artísticas capazes de aumentar as visibilidades. No processo de realização da pesquisa, me
deparei com o desenvolvimento de uma gincana, que é uma atividade lúdico-pedagógica
planejada pela escola. Ter a oportunidade de participar desse evento foi fundamental para
observar as relações cotidianas estabelecidas entre as estudantes e delas com professores,
colegas e gestores do Colégio. Participar desse processo como observadora foi muito proveitoso
porque me deu pistas para formular as perguntas necessárias à investigação; foi possível
estabelecer diálogos, interações do âmbito da escola CEPMS, que ampliaram as possibilidades
de análise das relações que as estudantes estabelecem com seus corpos.
Através da entrevista, do observar e perquirir as protagonistas da pesquisa, revelou-se
as percepções e os sentimentos das estudantes em relação ao corpo que, de maneira tranquila
e até emocionadas (as emoções iam aflorando ao falar das memórias e das histórias de vida
vivenciadas), as jovens foram engendrando os acontecimentos, pensamentos e opiniões que
afloravam quando buscavam responder a respeito dos corpos e do preconceito, discriminação e
“racismo/estranhamento” que vivenciaram. Elas sinalizaram sobre diversos aspectos históricoculturais enfrentados pelas mulheres atualmente, principalmente quando têm atitudes de
mudanças discordantes dos outros, incluindo a situação de deixarem os cabelos naturais e
ouvirem muitas críticas. Ainda assim, seguiram transformando-se e aprovando-se. Muitas
declararam não se importar, apesar das críticas. Em relação à imagem que têm dos corpos
femininos, garantem que não existe um padrão corporal das mulheres a ser seguido, isto é, as
mulheres se aceitam gordas, magras, “cheinhas”, “magrinhas” devem usar o que se sentem bem
e se aceitam, gorda, magra, cheinha, magrinha. Para elas, todo mundo aceita o corpo e cabelo

que quer. Algumas respondem que, atualmente, usa-se o que desejar sem importar com as
opiniões dos outros, pouquíssimas são as pessoas que se sentem ofendidas. “A gente se ofende,
mas a gente se empodera mais”, ressalva Dandara (2019). Concluo que as jovens do colégio
CEPMS rompem as barreiras das críticas e seguem se empoderando.
Foi possível observar que as inter-relações vão sendo construídas a partir das empatias,
no caso das estudantes com os colegas e professores no processo de interação nos eventos em
que se sentem ávidas a colaborar com todos. Daí, de acordo com os relatos das entrevistadas,
surgiram amizades que permaneceram fora dos muros do colégio. Para algumas entrevistadas,
os jovens possuem culturas próprias e os jovens de periferia diferenciam dos bairros nobres
porque apresentam formas de vestir e de se comunicar usando linguagens e culturas próprias.
Em se tratando do corpo, estão em formação, guiadas pelas emoções, percepções e sentimentos
e em apropriação sociocultural que melhor se adapte à formação de mundo que pretendem
vivenciar sobre a visibilidade. O tema da gincana, ademais, obteve êxito em fortalecer a
autoestima com a perspectiva de resgates emocionais dos corpos juvenis. E a gincana, na visão
das depoentes, foi muito importante para consolidar as inter-relações dos estudantes e no
surgimento de novas amizades.
Em se tratando do corpo dos jovens estudantes do Colégio, considero que estão em fase
de experienciação e de autoafirmação das identidades guiados pelas emoções, percepções e
sentimentos e em assimilação do mundo exterior a fim de construir o mundo interior. Alguns
estudantes do CEPMS, segundo a equipe pedagógica, demonstram a baixa autoestima, a
autopunição dos corpos, por causa de várias situações emocionais existentes na vida deles, o
que originou o tema da gincana com a perspectiva de resgates emocionais dos corpos juvenis.
Compreendemos, que existem sinais emitidos pelos estudantes do CEPMS para demonstrar as
emoções veladas nos corpos, marcados por dificuldades ou problemas. Incapazes de resolverem
por si mesmos, projetam marcas indiciadoras de que algo não vai bem com eles e/ou elas, os
silêncios incorrem na pele marcada, revelando as dores das frustrações e incapacidades de
sobressaírem dos problemas encontrados no processo formacional identitário, cultural e
corporal.
De acordo com Martins e Souza (2007), se a dimensão cultural é significativa na vida
dos jovens ao ponto de ajudar a definir identidades e estilos, é no âmbito do lazer e do tempo
livre que as práticas culturais irão se apresentar em suas muitas facetas. Nesse sentido, através
das questões apresentadas aos jovens na referida pesquisa, foi possível reconhecer os gostos,
estilos e o entendimento sobre as linguagens usadas por jovens do terceiro ano do CEPMS.

No PPP consta a abordagem da corporeidade juvenil e estabelece que todos os elementos
pertencentes ao espaço escolar são importantes para a elaboração do currículo e do conteúdo,
inclui as experiências, as vivências, as memórias e as práticas pedagógicas daquele contexto.
Todavia, é necessário destacar a necessidade de maiores observações a respeito dos conflitos e
das inter-relações raciais existentes no âmbito da instituição. O aguçar da sensibilidade na
perspectiva de sanar dificuldades expressas nos corpos dos estudantes é uma ação que demanda
exercício de percepções e talvez o cotidiano escolar, dinâmico, temporal não proporcione a
capacidade do olhar dos professores e gestores, mesmo elaborando um documento norteador e
facilitador para que isso seja realizado. Para tanto, através do empenho da comunidade em
elaborar um currículo próximo à realidade da juventude, tende a evitar deixar passar os anseios,
as insatisfações e a invisibilidade dos estudantes, porque o processo de elaboração curricular
requer momentos avaliativos. Por meio da competência de recorrer às memórias, à cultura
escolar, aos processos históricos e às transformações vividas pelas jovens estudantes, os
gestores, coordenadores e professores poderão orientar atividades pedagógicas e culturais que
podem conduzir às pistas para enfrentar os problemas raciais vivenciados pelos estudantes do
colégio. As práticas de enfrentamento não foram comprovadas em minhas observações, mas
não significa dizer que as práticas de antirracistas não abordem a práxis nas relações educativas.
Durante o percurso investigativo, observamos que o Colégio Professora Marileine da
Silva é uma instituição dinâmica, plural, mediadora do processo de construção histórico- social.
Apesar de investimentos no intuito de fortalecer a formação socioeducacional e a cidadania, a
exemplo disso, são os grupos de movimentos sociais presentes no colégio, que têm contribuído
ao envolvimento de todos para a afirmação e visibilidade da identidade negra e o
reconhecimento da diversidade. Faz-se necessário dedicar mais ações, visando minimizar as
reações e atitudes da juventude estudantil, notadamente dos corpos que se marcam para se
tornarem visíveis e serem acolhidos nas relações étnico-raciais. Os estudantes, sujeitos ativos
no ambiente escolar, traçam nesse ambiente a busca pela visibilidade dos corpos negros em seu
tempo, com os seus ritos cotidianos disseminados na cultura escolar e nos anseios da juventude.
E as protagonistas da pesquisa expressam a consciência de poder recorrer à cultura afro, à
estética reconstituída na busca identitária que melhor se adapte, independente da crítica no
enfrentamento do estranhamento racista dos outros. Talvez, seja importante propor as
representações identitárias que se aproximem da cultura desses jovens, uma vez que
observamos essa manifestação cultural afro latente muito utilizada e difundida no cotidiano do
colégio.

Nos discursos das jovens protagonistas, demonstram a busca da liberdade, da
visibilidade e das identidades, quando atravessam o limite do corpo, território que no dia a dia
enfrentam no espaço educacional e fora dele, as agruras do comportamento racista: o cabelo de
brincadeira de mal gosto, símbolo da resistência; o corpo que serve ao sexismo, em ser apontado
como “gostoso” atravessa a fronteira do respeito, lutando por uma realidade igualitária de
negros e brancos, por uma liberdade de se expressarem, cultuarem a estética afro brasileira e a
maneira de se vestirem livremente. E no colégio, ao declararem o reconhecimento da sua
comunidade no currículo, reforçam a importância de inserir nos parâmetros educacionais
curriculares elementos que possam se reconhecer em identidade cultural e histórica.
Precisamos salientar que as marcas de sofrimento que outrora foram motivo de piedade,
possam ser motivo de ascensão do negro e da negra em desmobilização de desigualdade racial
e na promoção de direitos iguais em nosso país, tendo como função da escola valorizar as
diferentes identidades surgidas na cultura escolar, que, historicamente, perpetuou as
homogeneidades identitárias. Isso foi ressaltado no âmbito do colégio, nas entrevistas das
estudantes em suas vozes de superação, de silêncio e de indiferença com relação aos
comportamentos racistas.
As estudantes entrevistadas deixaram em suas falas a impressão de que ser negra no
Brasil, na cidade, no município e no colégio é passar por processo que vai da exclusão à
assimilação, chegando até a aceitação, ou seja: primeiro a mulher negra é excluída por ser negra
e por seus traços negroides, incluindo o cabelo crespo; depois, essa mulher negra passa a buscar
um mecanismo de assimilação da estética do outro (por exemplo, o alisamento do cabelo) e,
por último, a aceitação de que mesmo mudando a sua estética, essas mulheres negras jamais
serão mulheres brancas. O cabelo torna-se uma marca simbólica de resistência e ancestralidade
e no combate ao racismo. A percepção das entrevistadas com relação aos seus cabelos e como
construíram suas identidades negras toma foco em uma questão prioritária, a de que a estética
do cabelo é uma unanimidade entre elas, uma vez que, nas entrevistas, todas relataram a respeito
do “estranhamento” do outro com os seus cabelos. Mesmo sinalizando esse processo de
“estranhamento” do outro, sendo, muitas vezes denominada, de maneira pejorativa, com artistas
que utilizam os cabelos no estilo afro, deixaram em suas vozes a decisão de seguir em frente e
não recuar por causa das críticas. Buscam autoafirmar-se, emancipar-se, fazem dos seus corpos
e cabelos a liberdade de usar e ousar como desejarem.
Ainda percebendo o racismo, as jovens estudantes apresentam narrativas que remetem
a uma identificação bem resolvida com relação a sua estética negra. Reconhecem seus cabelos

crespos como elementos de sua condição de negra e mantêm posição com relação a não
quererem mudar o visual dos cabelos por conta da imposição estética da sociedade, além de
demonstrarem que não precisam seguir com rigor as escolhas feitas. Podem mudar no momento
que quiserem, experimentarem os penteados como desejarem, são livres para escolherem. As
vozes das estudantes estão alinhadas às percepções e discursos defendidos pelo feminismo, que
se apresenta como forte movimento na contemporaneidade. Quando descrevem a liberdade de
vestirem o que quiserem, como quiserem, os penteados como desejarem e a observação que
discorrem sobre o sexismo vivido por causa dos corpos, utilizam de expressões do universo
feminino: empoderamento, liberdade - clamando por uma visibilidade de se expressarem
livremente.
Há de se lembrar que as estudantes estão inseridas em um município, que oficialmente
traz a construção histórica de pertencimento étnico-racial de origem africana, e que muitos dos
cidadãos - metade da população, aproximadamente - se declara negra. Nesse sentido, vemos
ainda a autoafirmação dos negros ao buscar a sua identidade racial. A escola necessita estar
atenta e o projeto político pedagógico atrelado ao currículo no qual se discutam as relações
étnico-raciais, a promoção da diversidade cultural marcante na sociedade brasileira. Talvez a
escola esteja preocupada em gerir tantos conflitos de ordem emocional que não perceba os
conflitos de ordem étnicas/raciais e os enfrentamentos que também podem ser causadores das
desordens

emocionais

vividos

pelos

estudantes.

A

baixa

autoestima,

a

autoflagelação/autopunição dos corpos e as conversas discriminatórias nos corredores também
podem estar imbricadas nas emoções dos jovens, incapazes de perceberem o que os afetam, as
suas emoções, daí se expressam dessa maneira, através dos gritos, dos ferimentos, dos silêncios
e das dores na alma, nos sorrisos, nas danças, nos enfeites nos cabelos. E o racismo? Permanece
lá. Silenciado. Em um caldeirão esperando somente a chama para ferver, como exemplifica
Lima (2005), quando suscita o silêncio no sistema educacional brasileiro na reflexão sobre o
tema do racismo na sala de aula.
Os resultados, as percepções e sentimentos que as estudantes possuem em relação ao
corpo, quando reconhecem a presença do racismo nele, as relações de poder, a visibilidade e a
invisibilidade, dependendo do ambiente em que estejam, colaboraram para o entendimento da
busca do colégio em oferecer ações que favoreçam a visibilidade dos estudantes através de
ações socioculturais, parcerias com grupos sociais, de cidadania, de dança e outros de atividades
pedagógicas, como a gincana. Considero não ser suficiente, mas é um indicativo de que está
perseguindo caminhos para uma educação antirracista, compreendo que é dever do segmento

educacional de continuar resistindo, atravessando a fronteira do respeito, lutando por uma
realidade igualitária, pela inserção de elementos/dispositivos auxiliares nos parâmetros
educacionais curriculares para o reconhecimento da identidade cultural e histórica, por uma
escuta sensível aos atores juvenis, liberdade de expressão, do culto à estética afro brasileira sem
nenhuma discriminação.
As memórias afro históricas tendem a reverberar para a ascensão e visibilidade do
negro/da negra, desbancando a desigualdade, a injustiça social, econômica e histórica de
resiliência e na promoção de direitos iguais em nosso país, viabilizando minimizar parte de uma
história marcada por injustiças, indiferença e racismo. A função da escola é valorizar as
diferentes identidades que surgem no espaço escolar em que historicamente, a educação possuía
uma única visão identitária e histórica, onde não havia uma reflexão diferencial do perfil juvenil
afro-brasileiro nas instituições educacionais.
As minhas considerações sobre o Colégio Professora Marileine da Silva é que se trata
de uma instituição dinâmica, plural, mediadora do processo de construção histórico e
sociocultural. Possui relações políticas, sociais e histórico-culturais presentes no cotidiano
escolar, as quais são desenvolvidas com sensibilidade pelos gestores e docentes que buscam
valorizar e disseminar os comportamentos saudáveis dos estudantes que permeiam o ensino e
aprendizagem: a auto estima, as inter-relações, entre outros. As estudantes ativas no ambiente
escolar traçam nele a busca pela visibilidade dos corpos negros em seus tempos, acrescida dos
seus ritos cotidianos e anseios de jovens estudantes que participam dos eventos realizados no
colégio que interagem os coletivos/movimentos sociais convidados pela gestão a recorrem à
cultura estética afro brasileira. Por fim, a escola é um espaço social constituído pela cultura e
pela história da sociedade, sendo o lugar de representatividade e expressão cultural para as
estudantes.
“A ancestralidade é a trilha da liberdade, liberdade de corpo inteiro!” (MACHADO,
2019, P. 243). Assim percebo em minha escrita momentos repetidos, mas necessários para a
compreensão de onde se quer chegar. Os silêncios serão lacunas que talvez não serão
preenchidas, mas ressignificados nas expressões corporais que dançam no bailado da cultura
escolhida no momento de sentir-se livre. Muitas vezes, vemos o espelho das mulheres que
refletem em nós a imagem reverberante do ousar, agir, caminhar... Enfim, finalizo a pesquisa
com a conclusão dos percursos de mudanças, muitas vezes não suaves, mas a trilha pode ser
suave de acordo com o olhar de quem busca mudar.
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ENTREVISTADAS
CAROLINA, 18 anos, preta.
ZEFERINA, 16 anos, preta.
LUÍZA, 18 anos, preta.
MARIELLE, 17 anos, cor branca.
MIRÍADE, 17 anos, cor parda.
ACOTIRENE, 17 anos, negra.
MARIA FELIPA, 18 anos, parda ou negra (cor indefinida).
DANDARA, 18 anos, cor preta.
CONCEIÇÃO EVARISTO, 18 anos, cor preta.
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DANDARA,
18 anos,
preta.
Lazer
praias.

LUÍZA
MAHIM,16
anos, preta.
Gosta de
shopping,
praias festas
(lugares
movimentados).

ZEFERINA,
18 anos,
preta.
Lazer são
as praças.

Mª FELIPA, 17
anos parda ou
negra (cor
indefinida).
Lazer praias.

MIRÍADE,
17 anos,
cor parda.
Gosta da
flexibilidad
e de usar o
cabelo.

ACOTIRENE,
17 anos,
negra.
Gosta de
roupas largas
e pretas
(estilo
gótico).

MARIELE
FRANCO, 18
anos, , cor
branca.
Frequento o
“paredão”,
praias, shows.

CAROLINA DE
JESUS, 18 anos,
cor preta.
Lazer shoppings
e praias.

Conceição
Evaristo,18
anos, cor preta.
Gosta de vários
lugares para
lazer. Foi
discriminada no
restaurante.

Foram entrevistadas nove estudantes, do sexo feminino, possuem a faixa etária entre 16
a 18 anos, seis se autodeclararam negras, uma branca, uma parda e uma inconclusiva entre parda
e negra. Os nomes foram substituídos por questões de ética, escolhi nomes para as protagonistas
de mulheres que até hoje, representam a luta pela visibilidade e o antirracismo, são elas:
Acotirene, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Dandara, Luísa Mahim, Maria Felipa,
Mariele Franco, Zeferina, um delas nomeei de Miríade por entender que no momento da escrita
necessitava de forças celestiais e lembrei-me de uma colega do cursinho que frequentei
chamada Miríade e significa legião de anjos.

APÊNDICE 2

1 DANDARA, idade 18 anos, cor preta
Estilo musical curto todos os estilos musicais, gosto de praia para lazer, gosto da
professora de português, porque ensina melhor, a disciplina de sociologia e política, o conteúdo
aborda sobre a comunidade, as questões do preconceito. Os jovens de periferia são diferentes
dos jovens de bairros nobres. Existe uma cultura que diferencia que é o tipo de roupa e cabelo.
Os negros diferenciam dos brancos, o branco a maioria é de cabelo liso e negro o cabelo é
cacheado ou crespo. Não existe diferença entre favela, gueto, periferia e comunidade. Eu gosto
de usar black ou trança, porque eu me identifico. Os jovens do meu bairro que não utilizam
essas roupas são mimados. O estilo de roupa do colégio é tudo igual, só o cabelo que vai
variando, a linguagem é que é diferente, em forma de gíria. As pessoas olham diferentes, falam
coisas de cabelo duro. Quando eu era menor sofria preconceito no colégio aqui do lado, quando
meu cabelo era bem mais cheio. Aí, tinham duas pessoas que ficavam: Ah! Maria Betânia, a
outra como é... Ah! tem outra cantora também, Vanessa da Mata. E hoje em dia eu não ligo
mais. E também esse final de semana estava no ônibus, aí eu peguei e falei, tipo, no telefone,
uma mulher branca, pegou meu cabelo e me olhou diferente, estranho. Hoje em dia eu não ligo,
não. Acho importante o grêmio estudantil, no colégio não está oficial. Esse ano não
conseguimos oficializar, mas já participei em outros colégios durante quatro anos. Acho
importante ter o grêmio, porque a gente ajuda pessoas. Tipo, pelo menos no colégio que a gente
estudava conhecia todos os alunos, porque o colégio não era tão grande, também não era tão
pequeno. A gente tinha uma ligação com todos os alunos. Os alunos sempre quando precisavam
de ajuda vinham até a gente. Até em relação à depressão, problema de família em tudo. A gente
sempre ajudava, chamava os pais no colégio. Era uma agonia, mas no final dava tudo certo.
Acho importantes as gincanas e os projetos, pena que o povo não... Como é que fala? Espera,
que eu vou chegar lá. Acho importante, só que tem desorganização de direção, falo mesmo.
Tem desorganização de direção, de jurado, de todo tá! um, é! Tem muita desorganização em
relação a isso, mas é bom! Uma diversãozinha. Acho desorganização por causa disso, que falou:
Ah! jurado vai ser de fora. Aí tipo, beleza, naquele dia tem no outro dia já faltou gente. Tipo,
foi nota diferente, foi coisa muito... foi desorganizada. A gincana é importante porque a gente
fica meio que atividades , trabalho, seminários, esses negócios, pois sai um pouquinho disso
tudo. Sabe? E não adianta a gente se organizar e chegar na direção que é acima dos alunos e
falar por quê? Sabe? Não está nem aí para os alunos, sendo que os alunos são mais organizados

do que a direção. Eu acho que hoje em dia não existe mais padrão de corpo e as mulheres se
aceitam tipo gorda, magra, cheinha, magrinha. Todo mundo se aceita e tipo de cabelo, também
está todo mundo nem aí para nada. Usa o que quer, não liga para as opiniões dos outros,
pouquíssimas pessoas que se ofendem. A gente se ofende, mas a gente se empodera mais.

2 MARIELLE FRANCO, religião nenhuma, idade 17, cor branca
Gosto de todos os estilos musicais, frequento o “paredão”, praia, show. Eu gosto de
festa, tudo que tem festa eu gosto. Eu me identifico com a profª. Adelice, professora de
Sociologia, porque a professora é igual a mim. Fala o que pensa, ajuda também quando o aluno
precisa e tal. Fabiana (professora de Português) também, as duas que eu mais me identifico. O
currículo do colégio refere-se a todos os assuntos da comunidade. Os perfis estéticos dos jovens
da periferia e o jovem do bairro nobre são diferentes. Vamos supor que, a pessoa identifica os
jovens da periferia, na maioria das vezes pela maneira que se veste com uma roupa diferente
do que uma pessoa que não mora na periferia. Também tem gente que identifica pela cor, mas
nem sempre, tem gente que mora lá na “vida boa” e nem é branco. O povo fala assim: Ah!
Porque é branco é rico, porque é preto é pobre. A gente da periferia gosta de usar uma roupa,
mais da moda, mais estilosa e o povo da vida boa, só quer usar aquela roupa sem cor, sem vida.
Igual a Joseane (a personagem da novela A Dona do Pedaço) gosta de usar aquela roupa sem
vida. Os jovens da periferia curtem mais coisas da periferia, tipo os eventos que têm no bairro
e tal, ao invés de frequentar os eventos fora, porque é gratuito e também nem sei. Eu faço parte
desta cultura dos jovens da periferia. A gente também lá na rua tem a ACOPAMEC que faz
apresentação lá na quadra do larguinho, o bairro vai também. Essa semana passada teve um lá
que o bairro todo estava lá. Então acho que é uma forma de ajudar o próprio bairro, entendeu?
Eu gosto de usar shortinho, roupas que eu me sinto à vontade, eu não gosto de saião. Eu uso
calça mesmo, porque é necessário vim aqui para escola de calça, mas eu particularmente não
gosto. E eu gosto de usar cabelo de todo o tipo, mas tenho medo de mudar e prefiro o cabelo
trançado. Eu vejo gente que usa a roupa mais largada e a roupa mais arrumadinha. Eu no meu
a ver, quando eu vejo aquele no sol de quarenta graus e todo de capote. Eu falo: Pronto aquele
ali está em depressão. Eu falo mesmo! É porque assim, vou usar a roupa toda largada, toda
coberta em pleno calor! Aí, quando ver a menina toda arrumadinha, toda vestidinha, hã! É
Patricinha como vai? O estilo dos colegas do colégio eu penso que é normal, tem gente também
que exagera, mas... tem uma menina aí mesmo que vem de capote, um sol desse! Eu fico assim,
meu Deus! O que essa menina tem? Aí, eu fico lá na minha, não falo nada, porque eu respeito

o jeito dos outros, mas eu comento aqui na minha cabeça. Então eu deixo lá. Os jovens têm uma
comunicação diferente, uns falam meio malucado, umas palavras que eu nunca vi, uns falam
com gíria. E eu falo os dois juntos. Os projetos são importantes, porque alguns projetos ajudam
a gente que está precisando alcançar a nota que a gente quer e outra a gente acaba se
aproximando mais dos alunos da nossa própria sala de outras salas também. Então a gente se
comunica mais nos projetos, na gincana. Na gincana mesmo, lá na sala muita gente se
aproximou, se falava e tal. É importante, também aumentar mais os pontos dos projetos.

3 LUÍZA MAHIM, 16 anos, religião cristã, cor preta,
Eu curto vários tipos de estilos musicais, só não gosto muito é de rock. Frequento praias,
shoppings, festas. Gosto de lugares movimentados. Eu me identifico com a professora Fabiana
e a de sociologia, porque as duas acho divertidas, são dinâmicas nas aulas, sabem interagir com
a gente. Eu identifico no currículo de geografia um pouco da comunidade. Os jovens da
periferia e de bairros nobres são totalmente diferentes, a maneira da gente se comportar, jeito
da gente vestir, os lugares que a gente pode ir. Os jovens da periferia têm um estilo diferente,
eles sabem ser mais sociais, tem muito mais seleção do que ele quer falar, do que ele quer andar.
Os jovens de bairro nobre mais fazem distinção, gostam de se auto diferenciar das outras
pessoas, só porque têm uma condição melhor do que a gente. A cultura popular da juventude é
tipo assim se reunir, fazer aquela festa com os amigos, procurar de todo o jeito ficar presente
com as pessoas da comunidade. Eu gosto daquela roupa que eu me sinta à vontade... Eu também
gosto de meu cabelo cacheado, gosto de trança, gosto das coisas afros. Eu me identifico mais.
Cada jovem tem o seu gosto. Dentro do grupo dos jovens tem. Já vivenciei situações de entrar
nos shoppings, em uma loja o segurança ficar achando que você vai roubar alguma coisa, você
está no ponto de ônibus, aí, passa um rapaz e fica dando psiu, gostosa! Aqui no colégio nunca
aconteceu comigo, mas fora da escola já aconteceu várias vezes. A gincana é uma forma da
gente poder interagir com outras salas. Poder, vamos supor, descansar muito desse estudar. Ter
uma forma diferente de aprender as coisas.

4 MIRÍADE, 17 anos, cristã, cor parda.
Segundo Samira a gincana que aconteceu em 2017 foi bem legal, foram arrecadados
alimentos, produtos de limpeza e de higiene em vários bairros, além da Mata Escura,
Sussuarana, vários grupos para arrecadar. Em 2018 não teve a gincana por algum empecilho. E
agora nesse ano de 2019, a gente teve o auxílio da nossa professora, esclarecendo tudinho para

a gente, as regras, o que a gente devia fazer ou não, o que era proibido, mas foi bem, bem chato
no final, porque muitas regras que eles impuseram quando dividiu as tarefas foram quebradas
e mesmo assim eles deram ponto às outras equipes. Tipo, era o caixote pintado, teve gente que
cobriu com outra coisa e mesmo assim, eles, enfim... Teve um monte de bagunça no final, então
muitas pessoas ficaram chateadas, por conta disso, principalmente a minha equipe que se
dedicou tanto, seguiu, ali as regras direitinho. No final não adiantou de nada, mas fora isso, eles
esclarecem tudo para a gente. Tivemos o apoio de cada professor, quando fica como madrinha
ou padrinho da turma. E é legal, porque une as turmas. Em 2017, foi dividida assim: sortearam
em cada sala com as cores e foi misturando. Turmas de oitavo ano com o primeiro, com o
segundo e com o terceiro. E esse ano de 2019 foi por turma mesmo, cada turma teve sua cor e
ficou todo o mundo juntinho, mas nem todo o mundo na minha turma era unido, se falava e
depois da gincana todo o mundo ficou amigo de todo o mundo. As diferenças ficaram de lado,
eu acho que a gincana foi muito importante por isso, porque a gente se uniu bastante em prol
de que a nossa equipe ganhasse, deixamos as diferenças, as divergências, as brigas para nos
unir em prol da gincana e depois da gincana a amizade continuou, então isso foi bem legal.
A importância da gincana foi que ela conseguiu unir pessoas que antes não conseguiam,
tipo, nem trocar um bom dia, porque tinha ranço e depois da gincana a gente se uniu, a gente
aprende muito junto. Eu acho que é isso, né? Larga as diferenças e todo o mundo fica unido. É
bem legal.
A minha religião não proibi de ouvir outras músicas não. Não tem essa restrição, nem
falar que você não pode ouvir, vai de cada um da doutrina de cada um, a consciência de cada
um, se vai ouvir outros tipos ou não, mas não tem essa proibição não. Sobre professores eu
nunca tive problema nenhum com o professor nenhum, sempre mantive o que precisa ser
mantido entre professor e aluno que é o respeito, né? Eles lá, eu cá. Eu só fiquei chateada com
uma professora, porque ela era muito ausente, muito ausente mesmo e isso é muito ruim para o
aluno, porque a gente faz ENEM, faz vestibular. Então precisamos aprender e chegou final do
ano e eu não tinha, não só eu como toda a minha turma e as outras também não tinham
adquirido tanto conhecimento assim da matéria, porque a professora era muito ausente, mas
fora isso sempre foi tranquilo. O que me faz gostar do professor é pela forma que ele explica o
conteúdo, né? Tenta trazer com a linguagem mais atual para a gente e que a gente consegue,
né? Entender com mais facilidade. Professores que são pacientes que se dedicam bastante até
ver que todo mundo aprendeu, porque tem professores que passam assunto e não está nem aí
se o povo não entendeu, ele vai lá e passa outro por cima e fica aquela interrogação assim, mas

é isso, acho que um professor que trabalha com amor, que exerce sua profissão com amor
mesmo a gente consegue sentir. Eu acho que melhora tudo, mas o ano passado a minha turma
foi selecionada para ajudar uns estudantes de psicologia e foi muito legal aquele momento.
Graças a Deus o terceiro C, pelo comportamento ele era muito selecionado para qualquer tipo
de pesquisa isso é bem legal. Então naquele momento com os psicólogos ou melhor estudantes
de psicologia a gente conversou bastante e eu acredito que muitas pessoas tenham sido
ajudadas, inclusive uma amiga minha e foi bastante interessante, mas no dia a dia das aulas
assim, a gente não falava muito sobre problemas que existem hoje em dia como depressão,
como sexualidade, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso, sobre religião, essas coisas
que deixa a pessoa de certa forma ansioso. Sei lá. Não tem um perfil estético na escola todo
mundo é bem livre, nem ninguém sofria por sua aparência e isso é bem legal, há um respeito
de certa forma.
Sobre as minhas vestes eu nunca fui de vestir roupa muito curta, muito decotada, muito
justa me deixa muito incomodada. Não gosto de ficar mostrando tanto o meu corpo assim, então
visto roupas mais assim, não tão curtas, mas também não tão cumpridas. Eu visto o máximo
frescas possível, porque Salvador faz muito calor. Meu cabelo, é, eu deixo ele preso pelo calor
também, não gosto de cabelo solto não, mas eu acho legal né, que ele é cacheado. Então uso ele
natural, se eu quiser ele liso, eu posso só dar uma prancha, ele vai ficar liso, se eu quiser
ondulado, é só eu pentear, passar um creme, fazer uma trança depois soltar, então eu gosto dessa
flexibilidade né, em mudar um pouco o meu cabelo. Bom, eu acho que há críticas mesmo,
quando as mulheres usam roupas tão curtas, tão decotadas e tão justas assim, e eu não me visto
dessa forma, porque há críticas. Eu não visto assim, porque eu não me sinto confortável e
também eu não tenho nada a ver com quem se veste de tal jeito, mas eu acho que há mais crítica
com isso, quando é mais exposição do corpo né, do corpo feminino. E de meninos eu acho que
há aquele certo preconceito quando o rapaz se veste com roupa mais largada, mais folgada
assim. Eu acho que é isso. Que há críticas, que há comentários. Eu acho que as pessoas têm que
se vestir de jeito que elas querem, do jeito que elas gostam não é, que elas estejam confortáveis
com o que estão vestindo, da mesma forma que uma pessoa que não gosta de vestir uma roupa
tão curta assim, não seja obrigada a vestir. Nem uma que gosta de vestir roupas mais curtas,
mais justas, tenha que se vestir de uma forma tipo freira para agradar ninguém. Acho que todo
mundo tem que se vestir do jeito que gosta, do jeito que quer e temos que respeitar,
independentemente de qualquer coisa, para mim a linguagem são as gírias.

Já ouvi críticas sobre o bairro que eu morava, porque atualmente não moro mais na Mata
Escura eu me mudei para outro bairro e quando eu falava para as pessoas que eu morava lá e
todo mundo ficava: hã!? Tipo, você morava na Mata Escura! Poxa lá tem tiroteio né? Tem
violência, não sei o quê... Eu sempre ficava tipo, nada a ver gente, porque por mais que tenha
acontecido aquele período de criminalidade, é assim que posso dizer. Por mais que tenha tido
aquele período que as pessoas não poderem estar saindo assim de casa, eu ficava tendo que ficar
em casa, porque tinha troca de tiro de uma facção com a outra. Mesmo assim, o bairro muito
tranquilo né? É um bairro que nunca fui assaltada, sempre andei para cima e para baixo, nunca
né? Sofri nada. Sempre. Sempre foi tranquilo para mim, não é? Cresci lá, então quando alguém
falava de onde eu cresci, onde eu convivi, onde eu conheço bastante, eu ficava um pouco
chateada não é? Mas... sei lá! Acho que eu não sofri por outra coisa não. Acho que não. Acho
que não nunca sofri por religião, nunca sofri por minha origem pelo meu cabelo, não é? Já sofri
com meu cabelo também, quando estava passando por transição capilar, porque meu cabelo era
mais lisinho e aí depois de um produto que passaram sem a minha permissão, meu cabelo
quebrou todo, começou a enrolar e aí eu sofri, de certa forma né, pelos comentários que fazem
sobre meu cabelo. Tipo, nossa! preferia seu cabelo como era antes, o que você fez com seu
cabelo? E isso reflete na autoestima da pessoa, mas hoje em dia, eu não passo mais por isso. Eu
acredito que cada coisa que a gente passa né, serve como meio da gente se fortalecer.

5 ACOTIRENE, idade: 17, evangélica, negra.
Meu estilo musical: indie rock, rock, gospel, um pouco de pop, sou frequentadora de
igreja, a minha religião interfere no meu gosto musical. Me identifico com a professora antiga
de artes, porque ela falava sobre artes e eu gosto, o que me atraia na professora era o jeito que
ela ensinava. Não vejo perfis estéticos diferentes entre os jovens. A cultura que eu gosto de usar
é a cultura afro, o cabelo black, roupas largas e pretas, porque é o estilo gótico que eu também
gosto. Os jovens que usam esse estilo são vistos de maneira diferente, tem gente que não acha
bom. Acho que tem diferença entre favela, periferia, comunidade e gueto. Para mim existe uma
linguagem diferente dos jovens de periferia, sim. A situação que eu vivenciei foi a respeito do
meu cabelo, falaram para eu pentear, só porque estava muito alto. Sobre a gincana foi boa, mas
teve muito roubo, foi muito desorganizada, mas foi legal, me divertir. Fui eu que fiz até o
desenho na porta.

6 ZEFERINA 18 anos, cristã , negra.

Gosto do estilo musical MPB (Música Popular Brasileira), mas sou muito eclética. Meu
lazer favorito são as praças. Minha religião não interfere em meu gosto musical, nem cultural.
Antes me identificava com a professora de matemática Isaura, porque ela era muito gentil.
Existe não exatamente perfil estético, mas a raça é diferente. Acho que favela e comunidade é
a mesma coisa. Gosto do estilo afro, porque sou negra. Cada um tinha seu estilo, hoje em dia
não sei mais como é. No Marilene não fui exatamente desrespeitada, não. Todo mundo é muito
respeitoso. A gincana é boa, porque temos contato com outros alunos e sai daquela rotina de
ficar só sentada na sala. Achei meio desorganizada, mas sempre dava certo.

7 MARIA FELIPA, 18 anos. Cristã protestante. Parda/ Negra.
Estilo musical - MPB e músicas Gospel. Lugar que frequento para lazer - praia. A
religião interfere no meus gostos musicais. Professora Fabiana, é quem me identifico, o que
me atrai é a dedicação e o método de ensino. Não me reconheço muito e também não reconheço
muito a comunidade no currículo. Em minha opinião não existem perfis estéticos específicos
de jovens e perfis estéticos específicos de jovens de periferia e classe média. Não tem diferença
entre favela/periferia/gueto/comunidade. Meu estilo é cabelo solto e roupas confortáveis nada
apertado. Cabelo solto, porque não sei fazer muito penteado. O estilo de roupa dos alunos do
colégio, eu acho bom, cada um com seu estilo. Não existe, na minha opinião, uma linguagem
de comunicação específica de jovens de periferia. Sim , já sofri desrespeito por conta de minha
cor e meu cabelo que é cacheado.

8 CAROLINA DE JESUS, 18 anos, raça preta, cor negra, feminino.
Escuto todos os tipos de música. Meus lazer são shoppings e praias. A minha religião não
interfere no meu grupo musical, sou ensinada desde cedo pela bíblia, mas a bíblia não manda
em ninguém e sim orienta. As professoras Fabiana e Cris são a que me identifico, acredito que
o modo de ensinar delas. São duas professoras que são ótimas em suas profissões e que
conseguem dar aula e ser amiga dos alunos. Eu me reconheço no currículo do colégio, por ser
o colégio do bairro, tem muitas coisas que são do meu cotidiano. Sim, existem, em minha
opinião, perfis estéticos de jovens de periferia e classe média. Não acho que existe uma cultura
popular específica da juventude de periferia, muitos jovens do meu bairro são bem diferentes.
Não acho que tenha diferença entre favela, gueto e periferia. Gosto de roupas confortáveis,
porque acho importante se sentir bem e penteado cabelo solto, na maioria das vezes. Por ser um
bairro bastante diversificado, cada um tem seu estilo e ninguém olha com outros olhos. Não sei

ao certo do estilo de roupas, por só conhecerem eles no Colégio, sempre vejo de farda. Existem
sim linguagem de comunicação específica de jovens de periferia.
9 CONCEIÇÃO EVARISTO, idade 18 anos, evangélica, preta, feminino.
Gosto dos estilos musicais gospel e sertanejo. Curto vários lugares para lazer, a minha
religião não interfere em meu gosto musical. Gosto das professoras Cris e Fabiana, porque são
pessoas ótimas, que eu tenho um carinho enorme. Eu me reconheço sim, no currículo do
colégio. Em minha opinião, existem sim, perfis estéticos de jovens de periferia e classe média.
Existe uma cultura popular específica da juventude de periferia e eu faço parte desta cultura.
Os estilos de roupas dos jovens são variados. Existe uma linguagem própria dos jovens. Sim,
quando eu assumi o meu black, algumas pessoas me criticaram. E em questão da minha cor,
teve um dia que fui ao restaurante com minha tia e minha prima, chegando lá, ela pediu uma
bebida. O garçom trouxe o copo para ela que era de pele branca e não trouxe para mim, então
percebi um pouco de preconceito.

ANEXOS
ANEXO 1 – ENTREVISTA COM A GESTÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DEDC) -CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE (PPGEDUC)
LINHADE PESQUISA: PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO , MEMÓRIA
E PLURALIDADE CULTURAL
Roteiro de entrevista e observação

Características gerais da instituição e seu entorno
1. Tipologia do Colégio
( ) Pública ( ) Filantrópica
2. Modalidades de ensino
( ) Fundamental I ( ) Fundamental II ( ) Médio
3. Número de alunos por modalidade
Ensino Fundamental _________________
Ensino Médio ___________________
4.Turnos de funcionamento
(

) Matutino

(

) Vespertino

(

) Noturno

5.Número de profissionais da instituição, por categorias
a) Diretor _______________
b) Vice-diretores ________________
c) professores _______________
d) funcionários _______________
e) estagiários ______________
6.Caracterização das dependências da instituição
Números de salas _____________________________________________
Banheiros _____________________________________________________
Almoxarifados __________________________________________________
Biblioteca ______________________________________________________
Secretaria _______________________________________________________
Quadra de esportes _______________________________________________

Pátio / Área de socialização _________________________________________
Sala de professores _______________________________________________
Coordenação Pedagógica __________________________________________
Sala de Orientação Educacional (SOE) ________________________________

7. Níveis de evasão e repetência nos últimos 5 anos
2014 ______________________
2015 ______________________
2016 _______________________
2017 _______________________
2018 _______________________
8.Resultados em programas de avaliação (Prova Brasil, SAEB, ENEM, etc.).

9.Rotinas de funcionamento da escola
- Entrada, saída, intervalo, movimentação de educandos e educadores e pais ou outras
pessoas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Atividades de rotinas

- Intervalos interativos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Trabalho pedagógico
- Quem define os conteúdos curriculares?

- Quais os recursos que o professor tem à sua disposição para a realização das aulas?

- Quais os critérios / instrumentos de avaliação?

- Quais os meios para auxiliar os alunos de baixo rendimento?

- Quais os outros projetos e programas elaborado pelo Colégio e enviado pela Secretaria de
Educação são aplicados?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Existe proposta de formação continuada para os professores e demais educadores do
Colégio?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11. Quanto a Gestão Escolar
Forma de escolha dos dirigentes (se houver eleição, buscar informações sobre o último
processo);
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Participação da comunidade escolar/institucional (normas, práticas, periodicidade de
reuniões, fiscalização, outros);

13. Caracterização do conselho escolar (composição, atribuição, funcionamento, rotinas, etc.);

14.Qual é o maior sonho seu enquanto Gestor dessa escola?

15.Qual é o objetivo do Colégio?

16.Outras fontes de pesquisa: pedir e entender os documentos (regimentos, planos, PPP, atas
de reuniões, planos ou prestações de contas).

17. Solicitações
Modelo de ficha de matrícula

18. Quanto a clientela do Ensino Médio

18. 1- De que bairros vêm os alunos matriculados?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

18. 2- Qual a faixa etária?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

18. 3- Índice de evasão escolar.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO
C DO CEPMS
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DEDC) -CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE (PPGEDUC)
LINHADE PESQUISA: PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO , MEMÓRIA
E PLURALIDADE CULTURAL
MESTRANDA: Joelma Floriano Tosta Gomes
ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO C DO
CEPMS
Dados Pessoais:
Idade:
Religião:
Raça/cor:
Sexo:
Série/Idade:
1Você gosta de qual estilo musical? Jazz, pagode, funk, mpb, rock’n roll, gospel, reggae,
sertanejo, forró, eletrônica, clássica, afro, chorinho...
2Que tipo de lugar você frequenta para seu lazer e culturalmente?
3Sua religião interfere em seu gosto cultural/musical?
4Você se identifica com seus professores? Como? (Quais) Por quê?
5Você se reconhece e reconhece a sua comunidade no currículo da escola?
6Em sua opinião existem perfis estéticos específicos de jovens? E perfis estéticos
específicos de jovens de periferia e classe média?
7Em sua opinião existe uma cultura popular específica da juventude de periferia?
8Você faz parte desta cultura? Você pode descrever esta cultura?
9Em sua opinião, tem diferença entre favela/periferia/gueto/comunidade? Quais?
10- Qual o estilo de roupa e penteados você gosta de usar? Por quê?
11- Os (as) jovens do seu bairro que não utilizam este tipo de roupa são vistos como pelos
outros jovens?
12- O que você pensa sobre o estilo de roupas usadas pelos (as) na escola?
13- Existe uma linguagem de comunicação específica (uma forma de falar) de jovens de
periferia?
14- Você vivenciou ou presenciou alguma situação em que você tenha se sentido
desrespeitado em função de sua roupa, corte de cabelo, raça, cor, corpo, classe social,
linguagem, origem (bairro)? Relate.
15- O que você dá importância na gincana? O você observou de importante na gincana?
Como se deu o planejamento, como foi escolhido o tema, se vocês participaram dessa
escolha?

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE _______________________CAMPUS ___
COLEGIADO DE ________________________________
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: __________________________________________________________
Sexo: F ( ) M ( )
Documento de Identidade no: ___________________________
Data de Nascimento:
/
/
Endereço: _____________________________________________Complemento:__________
Bairro:
___________ Cidade: __
CEP:
Telefone: ( )
/( ) ___ /
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(orientador no caso de projetos de tcc) .............
2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:
Cargo/Função:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa:
________“TITULO”________,
de
responsabilidade
da
pesquisadora
..............................................., docente da Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
A
...................(
EXPLICAR OS BENEFÍCIOS DA PESQUISA
realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios
MESMO QUE POTENCIAIS OU INDIRETOS)
............Caso aceite o Senhor(a) será ... ( PROCEDIMENTO ADOTADO PARA A COLETA DE
DADOS

- EX: ENTREVISTADO E ESTA ENTREVISTA SERA GRAVADA EM VÍDEO /ÁUDIO, RESPONDERÁ A UM QUESTIONÁRIO, TERÁ SEU PRONTUÁRIO

AVALIADO.)....

pela aluna ..................................................do curso de graduação em
...........................................Devido a coleta de informações o senhor poderá ............ESPECIFICAR OS RISCOS
(EX: CONSTRANGIDO, SENTIR DOR DEVIDO A RETIRADA DA AMOSTRA DE SANGUE, INCOMODADO OU MEMO LEMBRAR MOMENTOS DE TRISTEZA DE SUA
VIDA).

.......... Sua participação é voluntário e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante
dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e portanto o Sr(a) não será
identificado. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e
retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a
pesquisadora ou com a instituição.. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão
esclarecidas pela pesquisadora e o Sr caso queira poderá entrar em contato também com o
Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que de acordo com as leis
brasileira o Sr (a) tem direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor
(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS

(orientador no caso de projetos de tcc) ............ .............,
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:
Endereço: ..........................................Telefone: .(...)......................, E-mail:................................

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Prédio da Reitoria, 1° andarCabula, Salvador- BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: cepuneb@uneb.br

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP- End: SRTV 701, Via W 5 Norte, lote
D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos benefícios da pesquisa
e riscos de minha participação na pesquisa ________“TITULO”_____, e ter entendido o que me foi
explicado, concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto que os
resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a
minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada
ao pesquisador e outra a via que a mim.
________, ______ de _________________ de _________.

_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

___________________________
Assinatura do pesquisador discente
(orientando)
(orientador)

______________________________
Assinatura do professor responsável
(orientador)

ANEXO 4 – MAPA DE CLASSES

ANEXO 5 - CALENDÁRIO GERAL DO ANO LETIVO DE 2019

ANEXO 6 – ENCONTRO PEDAGÓGICO – 01 A 03/05/2019

ANEXO 7 – MANUAL DO ALUNO 2019

ANEXO 8 – PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

ANEXO 9- MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO
Matriz Curricular do Ensino Médio-Matutino e Vespertino
MATRIZ CURRICULAR-ENSINO MÉDIO
2016– MATUTINO E VESPERTINO
BASE NACIONAL COMUM
Área de
Conhecimento

Componentes
Curriculares

1º CHT

CH
SEM

2º CHT

CH
SEM

3º
CHT

CH
SEM

CH
TOTAL

Ling.
Portuguesa Lit.
Brasileira
Artes

120

3

120

3

120

3

360

Linguagens
Códigos e suas
Tecnologias

80

02

-

-

-

-

40

Ed. Física

80

2

80

2

40

02

160

História

80

2

80

2

80

2

160

Geografia

80

2

80

2

80

2

160

Filosofia

40

1

80

2

80

2

200

1

80

2

80

2

200

120

3

120

3

360

Ciências
Humanas e suas
Tecnologia

Sociologia

Ciências
da
Natureza,
Matemática e
suas
Tecnologias.

40

Matemática

120

Física

80

2

80

2

80

2

240

Química

80

2

80

2

80

2

240

Biologia

80

2

80

2

80

2

240

880

22

880

22

840

21

3250

SUB TOTAL

3

PARTE DIVERSIFICADA

TOTAL GERAL

Inglês

80

2

80

2

80

2

300

Redação

40

1

40

1

80

2

200

120

3

120

3

160

4

500

1000

22

1000

22

1000

22

3000

Observações9
9

1. Na Parte Diversificada, os docentes serão destinados aos Eixos Temáticos; os focos sobre os quais são
materializadas as atividades didáticas destes citados Eixos são produtos de orientações das escolas e, no caso de
haver mais de um deles, será necessária a avaliação sobre qual(is) (os) Eixo (s) deixará(ão) de ser oferecidos. Os
Focos impressos nessa matriz se constituem apenas em exemplos possíveis, com exceção de Língua Estrangeira
Moderna. Caberá, portanto, à Unidade Escolar definir os focos respectivos de cada Eixo.
2. Educação Religiosa é um componente desdobrado em atividades a serem desenvolvidas em dias específicos,
previstos no Projeto Político Pedagógico, sem notas/conceitos para efeito de promoção, a ser realizado de forma a
assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil.
3. Arte tem sua dimensão cultural e se propõe a valorizar as possibilidades criadoras e discutir a inserção da arte
na sociedade como elemento dinamizador da cultura.
4. Estudos transversais apontados no Projeto Político Pedagógico, especificados nas disciplinas correspondentes e
nas devidas unidades didáticas, sobre as temáticas:
a) Estudos transversais sobre a temática da Lei Nº. 11.645/2008 – Educação das Relações Étnico-raciais.
b) Estudos transversais sobre a temática da Lei Nº. 9.795/99 – Educação Ambiental no Sistema Educacional.
c) Estudos transversais sobre a temática do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.
5. A Matriz Curricular para a Educação Fundamental para adolescentes de 15 a 17 anos, será objeto de uma Portaria
específica.

