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ILÉ-IWÉ: REFLEXÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO NUM PROJETO DE FORMAÇÃO
PARA PROFESSORES

ILÉ-IWÉ: REFLECTIONS ON PARTICIPATION IN A TEACHER TRAINING PROJECT

ILÉ-IWÉ: DES RÉFLEXIONS SUR LA PARTICIPATION À UN PROJET DE
FORMATION DES ENSEIGNANTS

FLÁVIO SANTOS DO NASCIMENTO

EIXO TEMÁTICO: 2. EDUCAÇÃO, INTERVENÇÕES
SOCIAIS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS

RESUMO

O projeto Ilé-Iwé tem o objetivo oferecer formação em assuntos ligados ao enfrentamento do
racismo no espaço escolar. Trata-se de um projeto em andamento, realizado em parceria entre o
Ministério Público Estadual de Sergipe e a Secretaria de Educação do Estado e as secretarias de
Educação dos municípios de Aracaju, Nossa senhora do Socorro e São Cristóvão. O Ilé-Iwé foi
concebido em resposta às denúncias das entidades do Movimento Negro sobre o descumprimento
sistemático da lei 10.639/03 que estabeleceu a obrigatoriedade de inserção da temática História e
Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da educação Básica brasileira. O artigo busca articular, a
partir dos meu relato enquanto professor formador do curso, as contribuições do Movimento Negro
brasileiro para a construção de novas epistemologias, novas sensibilidades e novas práticas
pedagógicas.

PALAVRAS-CHAVES: FORMAÇÃO DOCENTE.RELATO.MOVIMENTO NEGRO

ABSTRACT

The Ilé-Iwé project aims to provide training in issues related to the fight against racism in the school
space. It is an ongoing project, carried out in partnership between the Sergipe State Prosecutor and
the State Department of Education and the departments of Education of the municipalities of
Aracaju, Nossa Senhora do Socorro and São Cristóvão. Ilé-Iwé was conceived in response to
complaints from Black Movement entities about the systematic non-compliance with Law 10.639 /
03, which established the obligation to include Afro-Brazilian History and Culture in the official
curriculum of Brazilian Basic Education. The article seeks to articulate, from my report as a teacher
of the course, the contributions of the Brazilian Black Movement to the construction of new
epistemologies, new sensitivities and new pedagogical practices.

KEY WORDS: TEACHER TRAINING.REPORT.BLACK MOVEMENT

RÉSUMÉ

Le projet “Ilé-Iwé” a pour objetif d’offrir aux enseignants une formation sur les thèmes que faire face
au racisme en millieu scolaire. Il s’agit d’un projet en cours, realisé en partenariat entre le Ministère
Public de l’Etat de Sergipe, le Secrétariat d&39;État à l&39;Éducation de Sergipe et les secrétariats
municipaux de l’éducation de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro et São Cristóvão. Le projet
“Ilé-Iwé” a été conçu à la suite de plusieurs plaintes déposées par le Mouvement Noir en raison
d&39;allégations de non respect systématique à la loi 10.639/03. Cette loi a établi l’inclusion de
l&39;enseignement de la thématique Histoire et Culture Afro-Brésilienne dans le programme
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d’études de l&39;éducation de base au Brésil. Cet article vise à articuler l’analyse de mon expérience
comme enseignant/formateur en ce qui concerne les contributions de le Mouvement Noir brésilien
pour la construction de nouvelles épistémologies, des nouvelles sensibilités et des nouvelles
pratiques pédagogiques.

MOTS CLÉS: FORMATION DES ENSEIGNANT.COMPTE RENDU.MOUVEMENT NOIR
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Essa movimentação somada à presença de ativistas da luta antirracista em postos da administração
pública na gestão municipal de Aracaju, bem como na gestão estadual, fizeram com que o projeto
Ilé-Iwé pudesse tomar corpo. A sua idealização se deu, no âmbito da prefeitura de Aracaju, pela
Coordenadoria de Arte-Educação (COARTE), no âmbito do governo do Estado, pela Coordenadoria
de Políticas Educacionais para a Diversidade (COPED) do Departamento de Educação Básica
(DEB). Em parceria com a Coordenadoria de Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do
Estado de Sergipe (COPIER-MP/SE), essas frentes buscaram ampliar o alcance da iniciativa através
da realização de parcerias com municípios da região metropolitana através das secretarias de
Educação de São Cristóvão e de Nossa Senhora do Socorro.

O objetivo central era ofertar formação continuada em temas ligados à educação das relações
étnico-raciais para professores e coordenadores pedagógicos (com maior ênfase) que atuam nas
escolas das redes municipais de ensino de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro e da
rede estadual de ensino de Sergipe. Disso resultou o acerto de 20 vagas para cada rede participante
do projeto, somando 80 vagas oferecidas no total.

De acordo com o registrado em seu corpo, o projeto tem por objetivos específicos:

1. Sensibilizar os coordenadores pedagógicos e professores acerca da importância da Lei
11.645/08 e de iniciativas antirracistas nas escolas públicas brasileiras;

2. Debater os papéis socioeconômicos ocupados e o lugar de fala reservado às mulheres negras
no Brasil;

3. Relacionar o genocídio da juventude negra no Brasil aos altos índices de evasão escolar nas
periferias das capitais brasileiras;

4. Conhecer práticas educativas desenvolvidas por instituições dos movimentos negros e das
comunidades de terreiro;

5. Entender porque alguns projetos pedagógicos relacionados à Lei 11.645/08 são bem sucedidos;
6. Promover a fruição de bens culturais de origem africana e afro-brasileira, dando ênfase aos

produtores culturais negros;
7. Estimular o intercâmbio de experiências entre as escolas, de modo que elas não apenas

apresentem e discutam entre si seus projetos, como também conheçam in loco o que produzem
na prática.

Para atender os objetivos propostos, o curso está estruturado em quatro momentos distintos, entre os
meses de maio e novembro. De forma breve, pode-se apresenta-los da seguinte forma:

1º MOMENTO: XIRÊ – SENSIBILIZAÇÃO

Buscou sensibilizar os gestores escolares no que diz respeito à necessidade de trabalhar as questões
pertinentes às leis 10.639/03 e 11.645/08, a partir de quatro temas a serem debatidos em estações
separadas, com os seguintes temas e objetivos específicos: 1. JOVENS PRETOS MORRENDO:
sensibilizar quanto ao genocídio da juventude negra nas periferias do Brasil – com destaque em
Sergipe; 2. PRETOS E COMUNIDADE: enfatizar as relações estabelecidas entre as pessoas negras e
não negras nas comunidades periféricas de Sergipe, com destaque a lideranças pretas; 3. FRUIÇÃO
DE BENS CULTURAIS: dar conhecimento de bens culturais materiais e imateriais produzidos na
África, mas também por produtores culturais negros brasileiros e sergipanos e 5. MULHERES
PRETAS: debater os lugares de fala e as vivências das mulheres negras, frente aos contextos
socioeconômicos que lhes são impostos.

2º MOMENTO: QUILOMBO - AFROBETIZAÇÃO, PARA UMA EDUCAÇÃO PRETA

Teve como intento debater como as práticas pedagógicas alusivas à educação para as relações
étnico-raciais são desenvolvidas por distintos atores em diferentes espaços sociais, com ênfase nas
instituições de ensino. Este momento estruturou-se em torno de dois temas desenvolvidos em duas
estações: 1. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - SUCESSOS E INSUCESSOS: apresentar práticas

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/ileiwe_reflexoes_sobre_a_participacao_num_projeto_de_formacao_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.4-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



pedagógicas relativas à educação para as relações étnico-raciais bem e mal sucedidas desenvolvidas
Brasil afora e 2. PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS TERREIROS: apresentar como as comunidades
de terreiro desenvolvem ações educativas cujo público-alvo são seus membros, como também as
comunidades onde estão inseridas.

Os momentos restantes ainda estão por acontecer, mas para dar uma compreensão mais geral do
projeto, também vou apresenta-los aqui:

3º MOMENTO: IPADÉ – ENCONTRO DE IDÉIAS

Objetivo geral: promover o debate sobre as formulações e metodologias dos projetos que as escolas
desenvolvem ao longo do ano letivo, com foco no mês de novembro (Dia da Consciência Negra). A
ser desenvolvido em quatro estações, a partir de quatro territorialidades específicas: Aracaju, São
Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e duas escolas públicas quilombolas da rede estadual de fora
da região metropolitana.

4º MOMENTO: IBEWO – VISITAS A PROJETOS NAS ESCOLAS

Objetivo geral: acompanhar e promover intercâmbio de experiências entre as escolas que
desenvolvem projetos pedagógicos ao longo do mês de novembro em alusão ao Dia da Consciência
Negra. O desenvolvimento deste momento se daria, de acordo com o texto do projeto, nos mesmos
moldes do 3º momento.

A realização dos dois primeiros momentos se deu a partir da contribuição voluntária de entidades e
ativistas que desenvolvem ações de combate ao racismo e em defesa dos Direitos Humanos em geral,
em diferentes áreas de atuação, a saber: o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígena (NEABI) da
Universidade Federal de Sergipe; a União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO); o
Movimento Negro Unificado (MNU); a Sociedade Omolaye; o Instituto Braços e a Auto-organização
de Mulheres Negras Rejane Maria.

Foi desse lugar, enquanto professor, militante antirracismo vinculado à UNEGRO de Sergipe que o
convite para a participação na construção do projeto me foi feito. E é da perspectiva de facilitador no
projeto Ilé-Iwé que compartilho aqui nesse texto reflexões sobre a relação entre Movimento Social,
mais especificamente, o Movimento Negro, e a produção de conhecimentos e de práticas
pedagógicas.

Podemos definir Movimento Social como uma das formas modernas de ação coletiva, que surgem
com o enfraquecimento das formas tradicionais de expressar demandas, seja por sua ineficácia, seja
pelo aumento da participação política. (TILLY, 1993). Estas formas de ação coletiva estão
associados a momentos nos quais as instituições políticas falham em responder as demandas de parte
dos membros da própria comunidade política. A conceituação apresentada por Tilly pode ser
operacionalizada com bastante segurança no caso brasileiro.

Pensemos nas várias demandas populares de reivindicação por direitos sociais básicos, como o
direito à terra, por exemplo. Veremos que ao longo da nossa história se verifica a ausência de
iniciativas da classe política para tratar da questão agrária (alta concentração fundiária) no Brasil.
Havendo, pelo contrário, iniciativas para assegurar privilégios para os grandes proprietários, os
latifundiários, num movimento que não só marca, como dá o tom de muitos dos desdobramentos
sócias da nossa história: a imbricação entre os interesses privados de uma elite econômica e a direção
do Estado, conforme tem sido apontado por intelectuais que estudam o desenho político do nosso
país ao longo da História. Mas, a despeito do imobilismo dessa classe política tradicional, ou melhor,
apesar de seus esforços para a manutenção do status quo, ou seja, de seus privilégios, as forças
sociais populares têm feito esforços para garantir a sua sobrevivência, tentando minar a ordem
estabelecida buscando brechas. E ainda tratando da questão da posse da terra, cito a organização dos
pequenos posseiros, perpassada por noções de solidariedade e associativismo, frente o autoritarismo
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da Lei de Terras ainda no século XIX, por exemplo.[i]

A ineficiência da capacidade das classes políticas de colocarem as demandas populares em pauta é
um dos fatores que colabora para o surgimento dessa categoria de ator político, os Movimentos
Sociais. E conforme o exemplo dado, sobre a demanda pelo direito à terra, vemos que tais condições
estiveram e estão colocadas de forma perene no Brasil. E é na década de 1970 que ocorre a
organização institucional e sistemática desses movimentos em torno de pautas específicas e com a
elaboração de uma agenda política propositiva também específica para cada pauta.

É nesse contexto que a luta dos trabalhadores sem-terra vai se consolidar enquanto movimento social
nacional, por exemplo. É nesse contexto que a luta contra o racismo e pela conquista efetiva de
direitos para a população negra brasileira também vai se estabelecer. Um marco no florescimento do
que chamamos de Movimento Negro. (SANDER, 1988).

A reflexão sobre as especificidades da pauta de reivindicações, bem como das estratégias de luta e
organização de cada Movimento Social é fulcral para a sua compreensão. E no caso do Movimento
Negro não é diferente. Mas antes, um panorama sobre a definição de Movimento Negro.

Dependendo da área da humanidades a que pertence, a definição pode ter uma abrangência mais
recortada ou mais abrangente. Numa concepção mais restrita, o historiador Petrônio Domingues
define o Movimento Negro como movimento político de mobilização racial (DOMINGUES, 2007).
O que põe em evidência certa intencionalidade inscrita a partir de um determinado tempo histórico.
Já Santos, numa perspectiva mais alargada de tempo e de espaço tempo, conceitua o Movimento
Negro como “um conjunto de ações de mobilização política, de protesto antirracista, de movimentos
artísticos, literários e religiosos, de qualquer tempo, fundadas e promovidas por negros no Brasil
como forma de libertação e enfrentamento do racismo. (SANTOS, 1994)

Em comum, as duas definições têm o caráter de denúncia das discriminações e de reivindicação por
direitos. São essas marcas que orientam a agência dos Movimentos Negros enquanto agentes sociais
e políticos, que a partir de uma postura contestadora, “produz discursos, reordena enunciados,
nomeia aspirações difusas ou as articula, possibilitando aos indivíduos que dele fazem parte
reconhecerem-se nesses novos significados.” (GOMES, 2017)

A própria realização do projeto Ilé-Iwé é uma mostra dessa capacidade de tensão criativa que
caracteriza a atuação do Movimento Negro, uma vez que o projeto surge também em resposta à
denúncia-reivindicação feita pelas entidades negras. E nesse sentido, a reflexão sobre a capacidade
do movimento negro de intervir na realidade precisa ser evidenciada para, a partir desse
conhecimento, auto alimentar-se de motivação e para ser usada como base de apoio para a
empreitada de outras disputas.

A capacidade de produzir novos discursos e reordenar enunciados pode ser verificada através do
desenho jurídico e institucional que já foi conquistado a partir dessa dialética denúncia-reivindicação,
a saber: a aprovação da já citada lei 10.639/03, a regulamentação da Resolução do Conselho
Nacional de Educação pelos pareceres CNE/CP 01/04 e CNE/CP 03/04 que instituíram as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana; a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, através da lei
12.288 de 2010, e ainda da lei 12.711, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2012, que
instituiu o sistema de cotas em todas as universidades federais do país, prevendo que além das
universidades, os institutos técnicos federais de nível médio reservem 50% das vagas para estudantes
que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com distribuição de vagas
entre negros e indígenas tendo como base as estatísticas mais recentes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

As entidades do chamado Movimento Negro se articulam para tencionar a produção de políticas de
Estado. A experiência relatada aqui, o projeto Ilé-Iwé, é um exemplo de ação que decorre da
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conquista desse arcabouço legislativo e institucional. A seguir, poderemos perceber outro aspecto
que caminha em paralelo a estas disputas macro no e pelo Estado. Trata-se do processo paralelo,
dialético e igualmente tenso de disputa, através da práxis, para a elaboração de epistemologias, de
construção de novas percepções e de novas sensibilidades.

É importante inscrever a relevância desses dois pontos distintos e igualmente estratégicos da luta do
Movimento Negro. Porque a luta por espaços no Estado através da conquista de políticas públicas
que levem em consideração a especificidade histórica, social e econômica da população negra tem o
potencial de minar o racismo enquanto fenômeno institucional. Ou seja, enquanto manifestação do
racismo causada pelo funcionamento das instituições que concede privilégios a determinados grupos
tomando a raça como referência.

É papel das instituições regulamentar e estabelecer normas e idiossincrasias, em geral. Estas
instituições são produto das relações de poder, dos conflitos, acordos, imposições e negociações
entre os grupos que desejam usufruir o domínio e manter-se nessa condição. Almeida pontua que o
domínio que esses grupos exercem é produzido através de princípios discriminatórios pautados na
raça, estabelecendo as normas culturais e sociais que são transformadas numa única perspectiva
civilizatória de sociedade. É o que o autor denomina como racismo institucional. (ALMEIDA, 2018)

Quando o Movimento Negro tenciona, reivindica a elaboração e execução de leis, de políticas
públicas e de um desenho específico da máquina pública com vistas ao enfrentamento do racismo,
ele está criando uma tensão contra os moldes racistas que predominam na configuração da
institucionalidade do Estado brasileiro. A disputa pelo currículo, pelas vagas nas universidades, por
exemplo, atendem mais a esse caráter de disputa, a esse fronte de combate. A reivindicação do
Movimento Negro de Sergipe, no âmbito do Ministério Público Estadual, que resultou numa
iniciativa que interfere na formação docente (e consequentemente na concepção e planejamento do
espaço escolar) por via do Ilé-Iwé também é outro exemplo de ação nesse sentido.

O caráter racista das instituições no Brasil foi criado e tem sido mantido pela causa que é ao mesmo
tempo a sua consequência: a ausência (por muitas vezes total!) de pessoas negras nos espaços de
poder, postos de comando e de tomada de decisões com ampla repercussão. Ou seja, devido à
ausência de pessoas negras nos altos postos do Poder Judiciário (promotores, juízes,
desembarcadores e ministros do STF), no Poder Legislativo (como deputados e senadores) e no
Poder Executivo (vide a desproporcionalidade abissal de prefeitos, governadores negros, por
exemplo), bem como na liderança dos partidos políticos, na chefia de grandes empresas, e etc.

Nesse sentido, é relevante fazer uma consideração sobre o processo que desembocou no Ilé-Iwé. Por
coincidência (ou não!), as tratativas com o Ministério Público Estadual (marcação de audiências,
apresentação das demandas, construção das estratégias de ação, solicitação de material de apoio e
logística) foram realizadas tendo como intermediador o promotor de justiça Luís Fausto Dias de
Valois Santos[ii], coordenador de Promoção da Igualdade Étnico-Racial – COPIER. Um homem
negro, o único promotor negro que pude ver ao longo das minhas idas àquela instituição, seja em
razão da militância antirracismo ou em razão da rotina enquanto dirigente sindical.

Não cabe aqui especular sobre o resultado do trabalho junto ao MP, caso a intermediação não tivesse
sido realizada com e por uma pessoa negra. Cabe sim ressaltar que a presença de uma pessoa negra
nesse espaço de poder é uma exceção e que as experiências vividas e relatadas pelo procurador,
enquanto homem negro, ao longo da realização dos dois momentos do projeto ajudam a fortalecer o
argumento da necessidade da representatividade como condição para a superação dos vários matizes
do racismo à brasileira. E nesse sentido, também há que se ressaltar o fato de haverem pessoas
negras, oriundas da militância antirracismo na Secretaria Municipal de Educação de Aracaju e na
Secretaria Estadual de Educação de Sergipe em cargos estratégicos. Porque foram essas pessoas que
tomaram a frente do processo de escrita do projeto, do seu planejamento e das atitudes necessárias
para a sua execução. Mais uma vez, destaca-se a relevância da presença militante de pessoas negras

06/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/ileiwe_reflexoes_sobre_a_participacao_num_projeto_de_formacao_p.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



nos espaços de poder para o enfrentamento qualitativo do caráter institucional do racismo.

Em paralelo e de forma complementar à luta política por espaço no Estado com vistas ao
enfrentamento do racismo institucional, o Movimento Negro no Brasil tem assumido a disputa no
campo das epistemologias e do conhecimento. Através de diferentes tipos de saberes, enquanto ator
político, o Movimento Negro tem se colocado como produtor e sistematizador de saberes
contra-hegemônicos, ou seja, saberes que vão de encontro aos saberes hegemônicos de natureza
racista.

A consideração da categoria gramisciana de hegemonia[iii], como relação de dominação que
perpassa o discurso, as práticas sociais, escolares, políticas, as ideologias e as visões de mundo é uma
das bases teóricas para compreender a noção de racismo estrutural. Modalidade última do
pensamento racista, uma vez que fornece todo o material conceitual e simbólico para as demais
expressões do racismo (a individual e a institucional).

A identificação do racismo enquanto resultado de imbricações várias no lastro de um longo processo
social, histórico e político que elaborou e elabora lógicas e instrumentos de discriminação sistêmicas
e sistemáticas é o que configura o que Silvio de Almeida denomina de Racismo Estrutural. Ou seja, o
racismo é um fenômeno com desdobramentos múltiplos e em diversos campos: emocionais, físicos,
psíquicos, sociais, culturais, entre outros. E seu caráter estrutural é verificado na medida que dá os
subsídios para a produção de conhecimentos e sensibilidades que normalizam e fazem conceber
como verdadeiro os padrões e regras baseadas em princípios discriminatórios de raça. (ALMEIDA,
2018)

A hegemonia do racismo, ao longo da história do nosso país, fez dele um fenômeno estrutural das
relações econômica, política, afetivas, sexuais, religiosas e etc. Uma possibilidade de enfrentamento
a essa hegemonia e a esse caráter estruturante que o racismo adquiriu tem sido operacionalizada
pelas entidades do Movimento Negro através das disputas no campo das epistemologias, da produção
de conhecimento. Um exemplo fundamental da importância estratégica das ações dos movimentos de
negritude foi a ressignificação feita com o noção de raça.

A partir da compreensão de raça[iv] como uma construção política e social que organiza um sistema
de poder socioeconômico de exploração e exclusão social, o Movimento Negro “reeduca e emancipa
a sociedade, a si mesmo e ao Estado, produzindo novos conhecimentos sobre as relações
étnico-raciais e o racismo no Brasil, em conexão com a diáspora africana.” (GOMES, 2017)

Ao propor uma formação voltada para as pessoas que trabalham na docência e, principalmente, na
função de coordenadoria pedagógica, o Projeto Ilé-Iwé cria uma fissura nessa hegemonia. No
primeiro momento do projeto, em que participei como facilitador na Estação sobre a morte em massa
da juventude negra periférica do Brasil, foi possível perceber como o contato com o conhecimento
sistematizado e interpretado na perspectiva do Movimento negro pode ajudar a criar e fortalecer
novas percepções e sensibilidades.

Realizada aos 17 dias do mês de maio de 2019, o primeiro momento do Projeto Ilé-Iwé pretendeu
despertar ou ratificar a necessidade de trabalhar temas e questões ligados às leis 10.639/03 e
11.645/08. Para tal, foram escolhidos alguns temas, que eu, numa perspectiva freireana, considerei
como temas geradores[v]. Na estação que atuei compartilhando e trocando conhecimentos, o tema da
mortandade dos jovens negros foi abordado a partir do caso de Evaldo Rosa, músico que foi
assassinado por militares do exército brasileiro tendo seu carro alvejado por 80 tiros quando ia com
seu filho e esposa para um chá de bebê. As professoras e os professores presentes foram estimulados
a dar sua opinião sobre o acontecido.

Houve quem reconhecesse tratar-se de um caso de abuso policial orientado por uma lógica racista
que coloca a pessoa negra em situação de suspeição de forma imediata. Mas houve também um
grupo considerável que interpretou o fato como resultado do acaso, como um acidente. Houve ainda
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quem fizesse a defesa aberta dos oficiais do Exército, colocando a possibilidade de ter havido um
provável comportamento inadequado e suspeito por parte do homem assassinado.

As colocações foram registradas num quadro, depois seguiu-se a apresentação dos dados estatísticos
do Atlas da Violência de 2018 e do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência de 2017. A medida
que os dados iam sendo problematizados, colocados sob a análise coletiva, foi possível perceber
entre os próprios cursistas comentários que antecipavam as conclusões por trás daqueles números.

Alguns professores começaram a fazer relatos sobre estudantes que comentaram sobre a morte de
irmãos, de primos, pais, vizinhos. Relatos sobre estudantes que tiveram de mudar de endereço e de
escola por temerem represália em virtude de assassinatos cometidos por familiares próximos.
Comentei sobre as nossas escolas terem com alguma frequência nas paredes da salas de aula (na
escola que trabalho à noite isso acontece!) inscrições como: “Luto por fulano”; “Saudade eterna
irmão ciclano”; “Descanse em paz beltrano”.

Um professor comentou que já tinha reparado nessas inscrições, que do intervalo de um ano letivo
para outro, sua escola costuma receber pintura, mas que as paredes sempre voltavam a ficar com
esses riscos. Mas que ele, pessoalmente, “as via, mas não as enxergava”. Com certo
constrangimento, meu colega de profissão reconheceu que o sentido, o significado daquelas
inscrições que ao longo dos seus anos de trabalho naquela escola teimavam em ser registradas não
lhe haviam comunicado, não lhe haviam chamado atenção para a mortandade dos jovens. Foi um
momento de certa emoção, porque em seguida, uma professora arrematou falando sobre a
normalização da morte de algumas vidas específicas, as mortes de pessoas negras e pobres, que
“esquecemos que por trás do número tem uma mãe que chora a dor da perda do seu filho”, falou ela.

O andamento da minha exposição seguiu para o próximo passo: fazer as professoras e os professores
se interrogarem sobre as causas dessas mortes, sobre as características em comum nessa demografia
da mortandade. As respostas indicando a questão do racismo vieram seguidas das que apontavam o
recorte de classe. Aproximava-se do fim o horário da permanência dos cursistas naquela estação, mas
foi tempo suficiente para compartilhar as reflexões sobre o caráter estrutural que o racismo adquiriu
ao longo do tempo. E à medida que as reflexões iam sendo apresentadas, começaram a abundar os
relatos de vivências de violências sofridas por motivação racista. As mulheres negras professoras,
principalmente. A sala experimentou um momento de anamnese através das memórias dessas
mulheres falando de situações de confronto com o racismo no ambiente de trabalho, nos
relacionamentos amorosos, e etc.

E mesmo as pessoas que no início da apresentação da estação aventaram haver responsabilidade por
parte do homem negro assassinado no Rio de Janeiro, já participavam da dinâmica da conversa
relatando alguns experiências envolvendo racismo com alguém que conhecia ou com elas próprias.
Sim, porque entre as quatro turmas que passaram pela estação que eu estava participando como
palestrante foi recorrente a ocorrência de professores e professoras negras que faziam uma leitura
amenizante da gravidade do racismo ou que o reproduziram em suas falas. Mas a esta altura do texto,
espero já ter explicado os suportes necessários para a compreensão desse fato a partir do caráter
hegemônico e estruturante do racismo.

O desenvolvimento das atividades dessa estação do 1° momento do Projeto Ilé-Iwé serve como
parâmetro para refletir sobre o aspecto mediador que o Movimento Negro assume. Mediador entre a
comunidade negra e o Estado, a sociedade, a universidade e nesse caso, entre a comunidade negra e a
escola. A dinâmica dessa intermediação se dá a partir da organização e sistematização de saberes
específicos que são construídos a partir da experiência histórica, social, cultural e política da
população negra brasileira. Esses saberes são trazidos à baila pelo Movimento Negro numa tentativa
de fazer emergir novas narrativas, novos discursos, novas epistemologias e novas sensibilidades.

O relato do professor que tomou conhecimento de sua própria situação de ignorância em relação às
mortes dos jovens da comunidade escolar em que atua pode ser entendido nesse quadro de produção
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de novas sensibilidades. O caso das professoras que a partir das reflexões sobre as diferentes
manifestações do racismo e do seu caráter estrutural começaram a fazer ilações, a resgatar e a
reavaliar memórias, percebendo-se enredadas na estrutura hierarquizante colocada pela lógica
excludente do racismo brasileiro também pode ser compreendido nesse âmbito dos saberes criados
e/ou sistematizados pelo Movimento Negro.

E aqui cabe uma reflexão sobre a natureza desses saberes, desse conhecimento sistematizado pelos
Movimentos Negros durante suas lutas:

“Trata-se de uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma
racionalidade marcada pela vivência da raça numa sociedade racializada
desde o início de sua conformação social. Significa a intervenção social,
cultural e política de forma intencional e direcionada dos negros e negras ao
longo da história, na vida em sociedade, nos processos de produção e
reprodução da existência. (GOMES, 2017: p. 67)

O investimento das entidades do Movimento Negro em projetos e ações de perfil parecido com esse
do Ilé-Iwé carrega uma intencionalidade que favorece especificamente a população negra ao ajudar a
encaminhar a subversão da hegemonia fundada na racialização como mecanismo de produção de
subalternidades, mas também favorece toda a sociedade brasileira. Na medida que apresenta uma
proposta de sociedade livre das opressões produzidas pela discriminação de raça e de classe.

A classe social ou econômica é um marcador presente no discurso e nos argumentos do Movimento
Negro, mesmo considerando a pluralidade das afinidades ideológicas que o Movimento Negro tem.
Pois, seja numa perspectiva liberal, que reconhece os efeitos do combate ao racismo numa
perspectiva relacionada ao sucesso pecuniário (ascensão econômica) individual. Ou numa
perspectiva marxista à esquerda, que entende o combate ao racismo através de mudanças
macroestruturais, de alcance coletivo. Em ambos os casos é possível falar que a discussão das
estratégias de superação do racismo considera a marginalização econômica e a disparidade de
oportunidades como uma questão a ser trabalhada.

De modo que, através de suas lutas, através das suas ações, esse ator político coloca para a sociedade
brasileira alternativas para o fortalecimento da democracia. Pois formula hipóteses de solução para
problemas históricos que marcam o Brasil. Uma vez que ao problematizar a noção de raça e seus
desdobramentos, está também problematizando a desigualdade no acesso à Educação, a desigualdade
no acesso ao trabalho e à renda, a desigualdade na garantia de acesso ao direito à Saúde, à Moradia, à
Água, ao Saneamento Básico, à Cultura e aos demais direitos sociais fundamentais à condição
humana.

A condição humana, ou melhor, a humanização enquanto processo didático e enquanto prática
pedagógica. Esta é a marca teórico-metodológica da intervenção realizada, das reflexões
compartilhadas por mim no Projeto Ilé-Iwé. Uma humanização que só se concretiza, só se efetiva se
inserida num processo dialógico de humanizar a si mesmo e ao mundo, conforme pontuou Paulo
Freire em sua Pedagogia do Oprimido. Os saberes, o conhecimento gestado pelo Movimento Negro
em suas lutas podem contribuir para tornar o Brasil um pais com justiça social. Os avanços
civilizatórios decorrentes da criação e implementação das políticas públicas - ainda que de forma
bastante tímida, se considerarmos as desigualdades que ainda dão a tônica da realidade social – são
uma demonstração prática da validade desse argumento no nível macro. As ações políticas das
entidades que compõem o Movimento Negro brasileiro que disputam a elaboração de outros
enunciados, outras plataformas de validação do conhecimento, outras sensibilidades e outras práticas
pedagógicas, como essa que foi descrita e analisada no corpo desse texto, são fundamentais (mesmo
tendo alcance num nível micro) para fazer ruir a estrutura que produz a hegemonia do racismo e
fomentar a humanização necessária para tornar real a superação efetiva do racismo e de todas as
formas de discriminação.
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[i] Sobre as agências dos pequenos posseiros pela disputa do direito à terra no contexto da aprovação
da lei de Terras, ver MOTTA, Márcia. Nas fronteiras do poder. Conflito e direito à terra no Brasil do
século XIX. Niterói: EDUFF, 2008.
[ii] Fausto Valois é filho de Luislinda Valois, tida como a primeira juíza e desembarcadora negra do
Brasil.
[iii] A partir de Gramsci pode-se definir Hegemonia como a maneira pela qual se dá o poder dos
grupos política, intelectual e economicamente dominantes, ou seja, o convencimento encouraçado de
coerção (ou a ameaça de uso legítimo de força física do Estado). (GRAMISCI, 1970)
[iv] Acerca da definição de raça é importante também considerá-la como uma noção estreitamente
ligada, no continente americano, às contradições entre os direitos civis e os direitos políticos
inerentes à cidadania, estabelecida pelos novos Estados Liberais, e ao longo do processo de abolição
do cativeiro. (MATTOS, 2009).
[v] Paulo Freire chama de temas geradores aqueles que são relativos à época e sociedade em que o
povo vive, por isso são próprios de cada comunidade. No entanto, há problemas gerais à toda
comunidade oprimida e estes podem ser de toda a humanidade, de um país, ou de uma região.
Tornados inteligíveis ou se trazidos pelos próprios sujeitos, estes temas são legítimos de serem
trabalhados. (FREIRE, 1987)
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do cativeiro. (MATTOS, 2009).

[1] Paulo Freire chama de temas geradores aqueles que são relativos à época e sociedade em que o
povo vive, por isso são próprios de cada comunidade. No entanto, há problemas gerais à toda
comunidade oprimida e estes podem ser de toda a humanidade, de um país, ou de uma região.
Tornados inteligíveis ou se trazidos pelos próprios sujeitos, estes temas são legítimos de serem
trabalhados. (FREIRE, 1987)
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