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Quise - Shirley Campbell Barr1 

 

quise arrancarme los ojos porque no me pertenecían 

quise borrar mis apellidos porque no eran míos 

quise aumentar el volumen de mis nalgas porque estas no correspondían 

quise olvidar mi lengua porque el acento me era ajeno 

quise oscurecer mi piel porque su tono no era lo suficientemente oscuro 

quise volver a casa porque en esta no me querían 

quise quemar la escuela porque yo no existía 

quise borrar los libros donde mi imagen estaba errada 

quise nacer de nuevo y descubrirme en otra historia 

yo quería que la realidad fuera distinta 

pero era esta 

entonces 

me convertí en poeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Palmares 1999 - Natiruts2 

 

A cultura e o folclore são meus 

Mas os livros foi você quem escreveu 

Quem garante que palmares se entregou 

Quem garante que zumbi você matou 

Perseguidos sem direitos nem escolas 

Como podiam registrar as suas glórias 

Nossa memória foi contada por vocês 

E é julgada verdadeira como a própria lei 

Por isso temos registrados em toda história 

Uma mísera parte de nossas vitórias 

É por isso que não temos sopa na colher 

E sim anjinhos pra dizer que o lado mau é o candomblé 

A energia vem do coração 

E a alma não se entrega não 

A influência dos homens  

bons deixou a todos ver 

Que omissão total ou não 

Deixa os seus valores longe de você 

Então despreza a flor zulu 

Sonha em ser pop na zona sul 

Por favor não entenda assim 

Procure o seu valor ou será o seu fim 

Por isso corre pelo mundo sem jamais se encontrar 

Procura as vias do passado no espelho, mas não vê 

E apesar de ter criado o toque do agogô 

Fica de fora dos cordões do carnaval de salvador 

A energia vem do coração 

E a alma não se entrega não 

 
1 Poema disponível em: https://iberoamericasocial.com/poemas-de-shirley-campbell-barr/. Acesso em: 06 dez. 2020. 
2Letra da música Palmares 1999 da banda de reggae Natiruts. Disponível em: https://www.letras.mus.br/natiruts/ 

47599/. Acesso em: 11 mar. 2020. 



RESUMO 

 

Esta dissertação é resultado da pesquisa de mestrado que teve como objetivo geral analisar como 

as relações étnico-raciais são apresentadas nos itens de espanhol do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM)  em relação as aplicações feitas entre 2010 e 2019. Esta discussão se insere no 

campo teórico da Linguística Aplicada voltada para pesquisas que atendam às demandas sociais e 

pensem os sujeitos e a linguagem como heterogêneos (MOITA LOPES, 2006). Assim, a análise se 

centra em nove itens que permitem debater a afrodescendência no mundo hispânico no âmbito das 

relações étnico-raciais, a partir de três catgorias: o texto base, o enunciado e as alternativas que 

compõem cada item. Trata-se de uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2009), descritivo-

interpretativista (MOITA LOPES, 1994) e de técnica documental (BARDIN, 1977). Dentre as 

justificativas para esta pesquisa, pretendo colaborar com as discussões sobre as relações étnico-

raciais no contexto da educação linguística em espanhol no Brasil e, sobretudo, no ENEM. A 

fundamentação teórica se divide entre as diretrizes da educação como: a Lei de Diretrizes e Bases 

da educação de 1996, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio de 2006, a Base Nacional 

Comum Curricular de 2017 e as Diretrizes da Educação para as Relações Étnico-Raciais de 2013, 

além da Lei 11.465/2008, da Matriz de Referência (BRASIL, 2013) e do Guia Para Elaboração dos 

itens do ENEM (BRASIL, 2010); os estudos decoloniais através de autores como: Lander (2005), 

Quijano (2005), Castro-Gómez e Grosfoguel (2007), Maldonado-Torres (2007), Mignolo (2007) e 

Walsh (2009); e os estudos étnico-raciais a partir de autores como: Bento (2002), Souza (2016), 

Almeida (2018), Gomes (2018), Bernardino-Costa (2018) e Walker (2018). Com base nos 

resultados, foi possível constatar que dos nove itens analizados, em apenas três deles os textos 

apresentam uma perspectiva afrogênica e dois itens problematizam as relações étnico-raciais a 

partir do texto base, do enunciado e das alternativas, desmonstrando a escassez de debate sobre da 

afrodescendência no mundo hispânico no contexto do ENEM. 

 

Palavras-chave: Decolonialidade. Língua Espanhola. ENEM. Perspectiva afrogênica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Esta disertación es el resultado de una investigación de maestría, cuyo objetivo general es analizar 

cómo se presentan las relaciones étnico-raciales en los ítems de español del Exame Nacional do 

Ensino Medio (ENEM) en relación a las solicitudes realizadas entre 2010 y 2019. Esta discusión 

se inserta en el campo teórico de la Lingüística Aplicada enfocado en investigaciones que 

responden a demandas sociales y piensan los sujetos y el lenguaje como heterogéneos (MOITA 

LOPES, 2006). Así, el análisis se centra en nueve ítems que permiten debatir la afrodescendencia 

en el mundo hispánico, en el ámbito de las relaciones étnico-raciales, a partir de tres categorías: el 

texto base, el enunciado y las alternativas que componen cada ítem. Es una técnica de investigación 

cualitativa (FLICK, 2009), descriptiva-interpretativa (MOITA LOPES, 1994) y documental 

(BARDIN, 1977). Entre las justificaciones de esta investigación pretendo colaborar con las 

discusiones sobre las relaciones étnico-raciales en el contexto de la educación lingüística en 

español en Brasil y, principalmente, en ENEM. La base teórica se divide entre los lineamientos 

educativos tales como: la Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, las Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio de 2006, la Base Nacional Comum Curricular de 2017 y las 

Diretrizes da Educação para as Relações Étnico-Raciais de 2013, además de la Lei 11.465/2008, 

de la Matriz de Referência (BRASIL, 2013) y el Guia Para Elaboração dos itens do ENEM 

(BRASIL, 2010); los estudios decoloniales a través de autores como: Lander (2005), Quijano 

(2005), Castro-Gómez y Grosfoguel (2007), Maldonado-Torres (2007), Mignolo (2007) y Walsh 

(2009); y estudios étnico-raciales de autores como: Bento (2002), Souza (2016), Almeida (2018), 

Gomes (2018), Bernardino-Costa (2018) y Walker (2018). A partir de los resultados se pudo 

constatar que, de los nueve ítems analizados, solo en tres de ellos los textos presentan una 

perspectiva afrogénica y dos ítems problematizan las relaciones étnico-raciales a partir del texto 

base, del enunciado y las alternativas, evidenciando la escasez de debate sobre la afrodescendencia 

en el mundo hispánico, en el contexto del ENEM. 

 

Palabras clave: Decolonialidad. Lengua Española. ENEM. Perspectiva afrogénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is the outcome of a master's research whose general purpose is analysing how 

ethnic-racial relations are presented in the Spanish items of the National High School Exam 

(ENEM) considering exams of 2010-2019. This discussion belongs to the Applied Linguistics’ 

theoretical field; it is focused on researches that meet social demands, thinking subjects and 

language as heterogeneous (MOITA LOPES, 2006). Thus, research takes on scrutiny nine items in 

order to make possible debating about Afro-descendancy in the Hispanic world within the scope 

of ethnic-racial relations, mainly through three categories: basic text, statement and alternatives 

that make up each item. It is a qualitative research (FLICK, 2009), descriptive-interpretative 

(MOITA LOPES, 1994) and documentation technique (BARDIN, 1977). Among other 

justifications for this research, my intention is to collaborate with discussions about ethnic-racial 

relations in the context of language education of Spanish in Brazil and, above all, in the ENEM. 

The theoretical grounds is divided by education guidelines, such as: Lei de Diretrizes e Bases da 

educação of 1996, Orientações Curriculares para o Ensino Médio of 2006, Base Nacional Comum 

Curricular of 2017 and Diretrizes da Educação para as Relações Étnico-Raciais of 2013, in addition 

to Lei 11.465 / 2008, of the Matriz de Referência (BRASIL, 2013) and Guia Para Elaboração dos 

itens do ENEM (BRASIL, 2010). Decolonial studies through authors such as Lander (2005), 

Quijano (2005), Castro-Gómez and Grosfoguel (2007), Maldonado-Torres (2007), Mignolo (2007) 

and Walsh (2009); and ethnic-racial studies from authors such as Bento (2002), Souza (2016), 

Almeida (2018), Gomes (2018), Bernardino-Costa (2018) and Walker (2018). Given the outcomes, 

it was possible to check that in nine of the analysed items, only three of them put on texts with an 

afrogenic perspective in them and two items problematize the ethnic-racial relations from the base 

text, the statement and the alternatives it shows how shortage is the debate over Afro-descendancy 

in the Hispanic world in the ENEM. 

 

Keywords: Decoloniality. Spanish language. ENEM. Afrogenic perspective. 
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CAPÍTULO 1 – EXAMINANDO A QUESTÃO 

 

A LA precisa construir conhecimento que exploda a relação entre teoria e prática ao 

contemplar as vozes do Sul. Dessa forma, visões de linguagem e produção de 

conhecimento que colocam o sujeito em um vácuo social, no qual sua sócio-história é 

apagada, são inadequadas para dar conta da visão de LA contemporânea que defendo 

(MOITA LOPES, 2006, p. 103). 

 

Neste primeiro capítulo, apresento a pesquisa e as contingências para sua realização. Em 

seguida, exponho o aporte teórico-metodológico utilizado. 

 

1.1.1 Introdução 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) constituiu-se em um sistema de mensuração 

do sistema educativo, da qualidade da educação e dos conhecimentos apreendidos, pelos 

participantes, ao longo do ensino médio. Devido à grande adesão ao exame, os itens do caderno de 

perguntas têm sido analisados por diferentes linhas teóricas. Nesta dissertação, detenho-me aos 

itens de espanhol que permitem discutir a afrodescendência no mundo hispânico3 no âmbito da 

Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), em uma análise a partir do campo teórico da 

Linguística Aplicada (LA). 

Os participantes do ENEM preenchem um questionário socioeconômico no ato da inscrição 

gerando um banco de dados a partir do qual pode-se avaliar diferentes indicadores sociais. Assim, 

o exame também se classifica como uma política pública, já que, com base em seus resultados e 

no mapeamento do perfil dos examinados é possível aprimorar a sua aplicação e implementar 

políticas educacionais. Por isso, destaco nesta dissertação a relevância social em ter o ENEM e os 

itens de espanhol como objeto de análise.  

O ENEM foi aplicado pela primeira vez em 1998 e reformulado em 2009. Suas alterações 

foram implementadas em 2010, completando dez anos de aplicação em um mesmo formato em 

2019. Este período coincide com o tempo em que a língua estrangeira (LE) foi inserida no exame, 

sendo ofertadas duas línguas: inglês e espanhol. O período de aplicação do exame também coincide 

 
3 Embora a palavra hispânico se remeta à Espanha nos mais variados âmbitos, nesta dissertação, ao me referir ao mundo 

hispânico considero, principalmente, os países que tem a língua espanhola como oficial, notadamente devido ao 

contexto histórico de colonização e que se enquadra em alguma medida na diáspora africana. 
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com a expansão da língua espanhola no Brasil, sendo o ENEM um contexto de prestígio no qual a 

língua é requisitada. Outro marco deste período foi o aumento do debate sobre as relações étnico-

raciais como eixo transversal de estudo na educação básica a partir das Orientações para as 

Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2004) e da Lei 11.465/20084. É nesta intersecção que esta 

pesquisa se encaixa, pois, uma vez parte da educação básica, é escopo da língua espanhola pensar 

a ERER, e, de igual maneira, cabe ao ENEM, enquanto exame que se propõe medir a qualidade da 

educação em nível médio, abarcar em suas provas o debate sobre esse eixo transversal.  

Para tanto, utilizo como ponto de partida o conceito de perspectiva afrogênica (WALKER, 

2018), pois esta teorização favorece o protagonismo afrodescendente na diáspora5, tanto no Brasil 

quanto no mundo hispânico, o que contempla a proposta da ERER ao defender um ensino que 

pense essa interação como diálogo, reconhecimento e convívio com o outro. Nesse sentido, mais 

do que positivar a experiência afrodescendente na diáspora, como sugere a ERER em relação à 

educação brasileira, uma perspectiva afrogênica também desvela outras formas de ver o mundo, 

demonstrando que uma perspectiva eurogênica nem sempre pode colaborar para a compreensão 

dos conflitos e para uma convivência respeitosa (WALKER, 2018). 

A língua espanhola passou a ser lecionada, no Brasil, em 1919 no Colégio Dom Pedro II. 

Foi oficialmente incorporada como componente curricular do ensino médio em 1942 a partir do 

Decreto-lei (N. 4.244) e, em 1958, através do Projeto de Lei (4.606/58), que obrigava o ensino do 

idioma nas mesmas bases do ensino de inglês (MATOS, 2014). Desde sua inclusão no currículo, 

houve momentos de ascensão e momentos de esquecimentos. Destaca-se na década de 1980 a 

criação de associações de professores em diversos estados. Nos anos 1990, no bojo do Tratado de 

Assunção que resultou em uma aliança política de acordos econômicos e cooperação entre Brasil, 

Paraguai, Argentina e Uruguai, através da criação do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

ações afirmativas em relação à língua espanhola foram desencadeadas, como a ampliação da oferta 

do espanhol nos Centros de Línguas Modernas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 

 
4 A Lei 11.465/2008 substitui e complementa a Lei 10.639/2003 ao garantir o ensino da cultura dos povos indígenas, 

história e cultura afro-brasileira e da África. 
5 Diáspora africana — também chamada de Diáspora Negra — é o nome que se dá ao fenômeno sociocultural e 

histórico que ocorreu em países além do continente africano devido à imigração forçada, por fins escravagistas 

mercantis que perduraram da Idade Moderna ao final do século XIX, de africanos (em especial africanos de pele escura 

chamados pela cultura ocidental de negros ou afrodescendentes). “A palavra diáspora que quer dizer “semear através”, 

faz alusão ao processo pelo qual estes africanos, brutalmente desenraizados de tudo o que conheciam, fincaram novas 

raízes, produzindo novos frutos nas terras onde se encontraram” (WALKER, 2018, p. 15). 
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(LDB), e a fundação da Associação Brasileira de Hispanistas (ABH) em 2000, também 

impulsionaram o desenvolvimento da área (MATOS, 2014).  

A iniciativa mais recente que deu notoriedade para essa língua a nível nacional, foi a 

assinatura da Lei 11.161/2005 que obrigava a oferta do espanhol na educação básica, sendo a 

matrícula facultativa para o aluno e devendo ser implementada até 2010. Neste cenário, a língua 

espanhola ganhou destaque como recurso econômico a partir do MERCOSUL, durante os anos de 

1990 e com a Espanha nos anos 2000. Lagares (2013b) explica que nos anos 1990 a Espanha vivia 

um momento de expansão econômica e a língua formou parte dessa política expansionista.  

Após a crise política de 2016, que culminou na interrupção do mandato da presidenta Dilma 

Rousseff, foi elaborada a Medita Provisória (MP) 476/2016. Mesmo com a reprovação da consulta 

pública, a MP476/2016 foi transformada na Lei 13.415/2017 responsável por reformar o ensino 

médio, revogando a Lei 11.161/2005. Assim, o espanhol não foi incluído na Base Nacional Comum 

Curricular de 2017 (BNCC), atual documento que rege a educação, tornando-se opcional, ou seja, 

um componente da parte diversificada dos currículos preenchido por cada Secretaria Estadual de 

Educação de acordo com a demanda local. 

Portanto, atualmente, o ensino da língua espanhola se reinventa a partir da mobilização das 

comunidades escolares que reivindicam a manutenção da língua em seus currículos municipais e 

estaduais. Interpreto esse movimento como um legado dos anos em que houve obrigatoriedade da 

oferta do espanhol, de modo que, se o próprio Estado não reconhece a importância dessa língua, 

visando compor um currículo plurilíngue, o resultado do trabalho em língua espanhola indica que 

a comunidade escolar reconhece sua importância. Essa mobilização é proeminente no nível básico 

de ensino, mas também no nível superior, nos cursos de graduação e pós-graduação. 

Em vista disso, alguns números que comprovam a evolução da língua espanhola no Brasil 

podem ser encontrados em Paraquett e Silva Junior (2018), demonstrando os avanços nas pesquisas 

científicas em formato de teses e dissertações. Segundo o estudo, entre 2000 e 2009 (antes da 

implementação da Lei 11.161/2005) houve cerca de 226 pesquisas concluídas. Entre 2010 a 2017 

(após a implementação) foram contabilizadas 605 pesquisas apenas na área de LA. É importante 

salientar que o avanço nas pesquisas reflete no sistema educacional, sendo uma forma de 

aprimoramento para a educação linguística em espanhol. Como exemplos de dissertações que se 

alinham com esta pesquisa, destaco o trabalho de Souza (2016) sobre as identidades negras nos 

livros didáticos de espanhol e o trabalho de Ferreira (2016) sobre a afro-latinidade na América 
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Latina. Ambas pesquisas também identificaram a escassez de representação afrodescendente no 

mundo hispânico, contribuindo para preencher esta lacuna no ensino de espanhol.  

Isto posto, no contexto desta pesquisa, a língua espanhola é facultativa no ensino básico 

(tanto na oferta quanto na matrícula), porém segue sendo uma opção como LE no ENEM. Esta 

possível contradição pode ser explicada a partir de estudos sobre os efeitos retroativos de exames 

em larga escala como o ENEM. Para Blanco (2018), um dos prováveis motivos para a inserção da 

LE no ENEM foi o objetivo, intensificado em 2009, para que servisse não apenas como um exame 

de saída, ou seja, de avaliação do ensino médio, mas também como um exame de entrada, ou 

ingresso, no ensino superior que exige conhecimentos em LE. Neste caso, o inglês e o espanhol 

cumpriam as duas necessidades já que são bastante utilizados no meio acadêmico e internacional, 

além de que, até então ambos compunham o currículo da educação básica.  

Pesquisas na área de LA têm se debruçado sobre o efeito retroativo de avaliações, exames 

ou testes no ensino de línguas e sobre seu impacto no meio social, segundo Scaramucci (2004, p. 

204) “a consideração dos impactos sociais, éticos e políticos da avaliação faz parte de uma 

tendência recente dessa pesquisa em contextos de ensino/aprendizagem de línguas, que reconhece 

o poder exercido pela avaliação nos participantes e sociedade em geral”. O impacto social ou efeito 

retroativo pode ser exercido de forma micro no ambiente escolar (modificando a rotina de 

professores, alunos, o material, a metodologia, etc.) e de forma macro na sociedade (gerando 

reflexões e mobilizações sociais relacionadas ao exame). Em caso de exames aplicados em larga 

escala, de forma contínua e com grande visibilidade, como provas de proficiência, vestibular, e o 

ENEM, o impacto é mais visível no meio em que atuam. 

Em estudo sobre os efeitos retroativos do ENEM no ensino de espanhol em uma turma de 

ensino médio, Fernandes (2016) constatou que: a elaboração de provas no formato dos itens do 

ENEM, a priorização da habilidade de leitura e interpretação e o estreitamento do currículo para a 

adaptação das aulas às necessidades do exame, podem ser efeitos retroativos. Além da professora, 

os alunos (as) também se interessaram por esse direcionamento das aulas, já que consideraram a 

preparação para processos seletivos um dos motivos para estudar espanhol (FERNANDES, 2016).  

Outro dado importante se refere aos inscritos no ENEM que optaram pela língua espanhola 

em 2019, chegando a 2.673.5796 inscritos e superando as solicitações para língua inglesa, que 

 
6 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/enem-e-vestibular/enem-2019-51-milhoes-de-

pessoas-fazem-as-provas-hoje-1-24058988. Acesso em: 31 jan. 2020.  
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atualmente é a única LE obrigatória no documento oficial BNCC (2017). É possível compreender 

que além dos esforços mencionados, a própria visibilidade e acesso à língua espanhola reforçados 

pelo exame nacional, são hoje um motivo, ainda que frágil, para a manutenção da língua no ENEM 

como resultado de um efeito retroativo do exame. Contudo, os efeitos retroativos e impactos sociais 

podem ser negativos ou positivos. Blanco (2018) ainda alerta para um possível efeito proativo, ou 

seja, influência de políticas e alterações futuras a partir da experiência com o exame. Outro ponto 

de influência está no caráter político desse tipo de exame, que pode favorecer ou não a legitimação 

de temas, abordagens, conteúdos ou mesmo concepções sociais. Justificando estudos que 

demonstrem essa relação, de acordo com Blanco (2018, p. 48): 

 

Sobre esses estudos, para Shohamy (2008), um dos maiores avanços nas pesquisas da área 

de exames de línguas foi a compreensão das suas funções, uma vez que eles passaram a 

ser vistos como instrumentos relacionados a aspectos políticos, sociais e educacionais e 

não mais apenas como medição de conhecimento. Assim, a qualidade dos exames deixou 

de enfatizar seus aspectos psicométricos e passou a valorizar seu impacto, sua ética, sua 

confiabilidade, e suas consequências. Ou seja, os exames passaram a ser vistos como 

maneira de alteração curricular e de alteração da ordem social vigente.  

 

Um exemplo desses efeitos são os debates e reflexões gerados pelos temas da redação do 

ENEM, que costumam ponderar sobre problemas da sociedade brasileira ao mesmo tempo que 

solicitam algum tipo de intervenção (como na prova de 2016 sobre combate à violência contra a 

mulher). No caso desta pesquisa, o foco está nas relações étnico-raciais, pouco presente nos itens 

de língua espanhola, mas muito crescente na educação brasileira e no ensino de espanhol como 

parte da formação cidadã exigida nos documentos da educação. 

Sobre as relações étnico-raciais, estudos apontam que é possível ver o reflexo da Lei 

10.639/2003 nos exames do ENEM. Após analisar as provas das quatro áreas das Ciências 

Humanas: Geografia, História, Filosofia e Sociologia do ENEM entre 1998 e 2015, totalizando 

1008 itens, Senra, Moreira e Santos (2017), constataram que 38 questões abordaram as relações 

étnico-racial ao longo do exame. Destas, 24 foram classificadas como tradicionais, isto é, 

apresentavam uma visão "[...] apegada a concepções que sugerem subalternidade ou reatividade a 

um contexto opressivo" (SENRA; MOREIRA; SANTOS, 2017, p. 1002). Enquanto 14 questões 

foram classificadas como renovadoras, pois contemplaram as reivindicações da Lei 10.639/2003. 

Os autores observaram que antes de 2003 (aprovação da lei), as relações étnico-raciais 

foram abordadas uma vez no exame em 1998 de forma tradicional, seguida de outra abordagem 
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tradicional exatamente no ano de 2003. Em 2004 houve a primeira abordagem considerada 

renovadora, seguida novamente da predominância de questões tradicionais de 2005 até 2010. 

Sendo que apenas a partir de 2011 houve predominância de questões renovadoras sob as 

abordagens tradicionais, o que demonstra a influência da aprovação da Lei no exame. 

Já Almeida e Sanchez (2016) analisaram as provas das quatros áreas de conhecimento entre 

os anos de 2003 a 2012, totalizando 1098 itens das quais 69 abordavam a temática étnico-racial. 

Os resultados apontaram que: 

 

[...] 14 questões apresentam conteúdo que reproduz estereótipos sobre a África e/ou os 

negros/as; 4 apresentam conteúdo baseado na ideia de democracia racial; 20 apresentam 

conteúdo que valoriza explicitamente a cultura africana ou afro-brasileira, a África e/ou 

os negros/ as; 8 questões apresentam visões positivas e negativas sobre a África e/ou os 

negros/as, oferecendo elementos que permitem a contraposição entre elas e a reflexão a 

seu respeito; 23 colocam conteúdos que não apresentam juízos de valor explícitos sobre a 

África e/ou os negros/as (ALMEIDA; SANCHEZ, 2016, p. 79). 

 

Embora a área de LE seja avaliada a partir de 2010 (quando passou a ser parte do ENEM), 

os autores destacaram que a prova de língua inglesa foi a que mais discutiu as relações étnico-

raciais, apresentando questões problematizadoras nas três edições analisadas. Já a prova de língua 

espanhola apareceu apenas uma vez. De acordo com Almeida e Sanchez (2016), as 

problematizações feitas nas provas de inglês enfatizavam os conflitos raciais ocorridos nos Estados 

Unidos. Para os autores, caso os examinados comparem as provas que retratam o cenário 

estadunidense, com as que retratam o Brasil, pode ocorrer um equívoco, reforçando a ideia de 

democracia racial, uma vez que os conflitos e reivindicações no Brasil são pouco retratados.  

A observação feita pelos autores é importante, pois demonstra como uma LE pode sim 

agregar reflexões produtivas nas provas do ENEM expondo as relações étnico-raciais em diversos 

contextos. Além disso, cabe a reflexão sobre a comparação entre Brasil e Estados Unidos, pois, 

mesmo sem intenção, pode mistificar ainda mais tais relações. Do mesmo modo, a ausência da 

afrodescendência nas provas de espanhol pode reforçar a ideia equivocada de que não há 

afrodescendentes nos países hispano falantes, aumentando a invisibilidade dessa população.  

É preciso mencionar ainda que a escrita desta dissertação coincidiu com uma pausa 

inesperada no exame. O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia global de COVID-19 que 

alterou a dinâmica de contato interpessoal no mundo. A regra geral é evitar aglomeração para, 

consequentemente, evitar a proliferação do vírus. Por isso, a aplicação do ENEM foi adiada para 
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20217. Entretanto, o adiantamento do exame se deu por pressão da sociedade civil, que havia 

sugerido a aplicação para maio de 2021. Durante as discussões sobre o adiamento da prova o 

governo federal defendeu a manutenção do exame através dos slogans:8 “Brasil não pode parar” e 

“estude de qualquer lugar9” anunciando seu descaso com as desigualdades na oferta da educação. 

Esse posicionamento foi reafirmado ao manter a aplicação do exame em janeiro de 2021, durante 

a segunda onda da pandemia, resultando no ENEM mais excludente de sua história, com recordes 

de 51,5 % de abstenção no primeiro dia e 55,33% no segundo dia presencial10; além de 68,1% de 

abstenção no primeiro dia de aplicação e 71,3% no segunda dia, na versão digital11. 

É necessário enfatizar que esses números não demonstram apenas o medo de contaminação 

dos participantes ao se exporem ao vírus, mas revelam o descaso do governo federal com a crise 

sanitária e seu impacto na sociedade. Em relação à educação, o ensino remoto implementado de 

forma emergencial não contemplou adequadamente a população mais pobre devido à estrutura 

tecnológica ser precária no país e outros agravantes, o que prejudicou diretamente a preparação 

para o ENEM. A desinformação gerada pelo governo federal e seu descompromisso ao gerir a crise 

sanitária agravou as condições de aplicação da prova que não cumpriu com as exigências de 

distanciamento e higiene necessárias para diminuir o risco de contaminação. 

Diante deste cenário, os números de mortos no país, no momento em que escrevo, já 

passaram de 300.00012; a subnotificação não nos permite saber quantos deixaram de ser 

computados; o desinteresse de articulação política para implementar medidas de saúde e que 

amenizem os efeitos da tragédia nos faz temer o futuro. Os dados apontam que os grupos mais 

vulneráveis à contaminação e tratamento da doença são os mais pobres, e que, por condições 

históricas, normalmente são pessoas negras13.  Como estudar de qualquer lugar e em qualquer 

condição? Da pandemia emergem posicionamentos que agravam as colonialidades.  

 
7 A edição de 2020 do exame foi adiada para janeiro de 2021 e foi realizada de forma tradicional e digital. ver: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/01/18/Enem-da-pandemia-alta-absten%C3%A7%C3%A3o-e-

estudantes-barrados. Acesso em 14 fev. 2021. 
8 Propaganda disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=apufjiGlIY0&feature=bem 

_logo. Acesso em 23 set. 2020. 
9Ver: https://exame.com/brasil/com-lema-brasil-nao-pode-parar-mec-reafirma-prazo-de-inscricao-do-enem/. Acesso 

em: 23 set. 2020. 
10Ver:https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-2020-tem-a-maior-abstencao-da-historia-do-

exame/349124.html. Acesso em 21 fev. 2021. 
11Ver:https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2021/02/07/enem-digital-teve-abstencao-de-

713percent.ghtml. Acesso em 21 fev. 2021. 
12 Dados disponíveis em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 21 fev. 2021. 
13Ver: https://www.scielo.br/pdf/csp/v36n9/1678-4464-csp-36-09-e00150120.pdf. Acesso em: 05 out. 2020. 
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Segundo Almeida (2018), devido ao encolhimento das ações de bem estar social geridas 

pelo Estado em detrimento da política neoliberal vigente, as minorias tendem a ser dizimadas pela 

fome, epidemias ou pela eliminação física, promovida direta ou indiretamente pelo Estado. Assim, 

no contexto pandêmico ficou ainda mais evidente a condição do racismo como estrutural, o que  

resultou em inúmeros protestos14 antirracista e anticoloniais pelo mundo, denunciando, como 

afirma o autor, que o modo “normal” de operação do sistema em que vivemos é racista, ou seja:  

“[...] o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que 

se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou 

privilégios para indivíduos, a depender do grupo social ao qual pertença” (ALMEIDA, 2018, p. 

25). Portanto, refletir sobre a racialização implica desvelar as hierarquias sociais.  

Deste modo, exames de larga escala como o ENEM, enquanto parte de políticas públicas e 

educacionais, e os cadernos de perguntas, enquanto documentos oficiais, são fontes importantes de 

investigação para entender os posicionamentos que emergem dessas estruturas sociais. Nesse viés, 

esta dissertação se debruça sob os itens de espanhol buscando examinar seu conteúdo e elaboração, 

porém sem se distanciar de um contexto político mais amplo que rege a educação. 

Por isso, conceitos como colonialidade (QUIJANO, 2005); decolonialidade (MIGNOLO, 

2007); interculturalidade crítica (WALSH, 2009); racismo estrutural (ALMEIDA, 2018); 

perspectiva afrogênica (WALKER, 2018); branquitude (BENTO,2002; CARDOSO, 2008); lugar 

de fala (RIBEIRO, 2017); fundamentam o debate, pois permitem relacionar a educação, e, por 

conseguinte, o ensino de LE a outras esferas sociais como a economia, política, as relações sociais 

e étnico-raciais. Ainda cabe destacar autores como Gomes (2018), Bernardino-Costa (2018) e 

Souza (2016) que colaboram para pensar o contexto educativo como lócus de mudança social.  

 
14 Cabe documentar, devido à problematização proposta por essa dissertação, que além da pandemia de Covid-19, o 

ano de 2020 também foi marcado por uma ebulição de protestos antirracistas e anticoloniais. Devido a abordagem 

violenta e de cunho racista executada pelo policial branco Derek Chauvin, que culminou na morte de George Floyd, 

um cidadão afro-estadunidense, inúmeros protestos, durante dias, denunciaram o racismo em todo o mundo. Nessas 

manifestações, também emergiu contestações em relação a monumentos que homenageiam colonizadores e traficantes 

de pessoas escravizadas, sendo alguns monumentos retirados ou substituídos. No Brasil, a violência policial também 

de cunho racista, foi alvo de protesto principalmente no caso do assassinato de João Pedro Mattos Pinto, um jovem de 

14 anos que brincava no quintal de casa quando foi baleado em uma ação policial. Detalhes nas reportagens abaixo: 

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/06/25/ha-um-mes-reacao-ao-assassinato-de-george-floyd-

iniciava-levante-antirracista-global. Acesso em: 23 set. 2020. 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/ 2020/06/04/manifestacoes-eua-george-

floyd.htm. Acesso em 23 set. 2020. 

Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/06/15/o-que-significa-retirar-estatuas-de-escravocratas-do-

espaco-publico: Acesso em 24 set. 2020. 
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Em consonância com o campo de investigação da LA, entendo que pensar a linguagem 

como prática social, no âmbito da ERER, requer não apenas conhecer, reconhecer e conviver com 

o tido diferente, mas entender porque a concepção de diferente existe em uma estrutura social. 

Indagações como, o que leva o outro a ser diminuído na sociedade por suas origens étnicas e o 

quanto isso diz respeito a toda sociedade, e não somente aos grupos minoritarizados, são pontos 

indispensáveis e contemplados ao longo dessa dissertação. 

1.1.2 Motivação para a pesquisa  

 

O sazonamento desta pesquisa se entrelaça a minha trajetória como aluna e professora de 

língua espanhola, pois, desde a graduação em Letras/Espanhol, discussões sobre a relação entre o 

ensino de língua e a cultura latino-americana, considerando os povos originários, os 

afrodescendentes e os europeus, eram temas debatidos com certa frequência. Até então, a presença 

da cultura hispânica na graduação partia sobretudo da literatura, através dos aspectos históricos-

sociais-culturais nela representados para entender o imaginário dos povos retratados, unindo língua 

à cultura.  Através da representação literária, o ensino não se restringia a aspectos culturais 

específicos, como muitas vezes acontece nas aulas de LE, talvez por esse motivo em minha 

formação como professora de espanhol língua e cultura sempre foram ligadas.  

Durante o estágio da graduação, ao discutir a partir de textos literários a representatividade 

dos povos formadores da identidade hispânica ou mesmo brasileira, percebi uma barreira que não 

permitia a real participação dos povos originários e afrodescendentes, logo entendi que essa 

barreira era por falta de conhecimento histórico, tanto da minha parte quanto das (os) estudantes. 

Pensar sobre nossas origens, causava desconforto, aparentemente, pela proposta que descentrava a 

ideia de mestiçagem, enfatizando a descendência indígena e africana, em vez da europeia, o que 

não era comum. Havia resistência com as discussões como se fosse um tema tabu, provavelmente 

por serem em sua maioria brancos, como eu, e não terem conhecimento racial como eu não tinha.  

Esse desconforto antecipava o que, agora consigo entender, que falar sobre as relações 

étnico-raciais é um tema delicado. Hoje compreendo que, a reflexão sobre a formação das 

Américas, a parir da cultura e língua espanhola, naquelas aulas, esbarrava inevitavelmente nas 

ideias pré-concebidas de que os brancos europeus constituíram a civilização e trouxeram a 

evolução para o continente, enquanto que os demais povos, pouco tiveram para contribuir. Essa 

observação confirma um imaginário de inexistência do continente americano antes da colonização, 
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inaugurando um marco de tempo e espaço com referencial europeu, como se antes não houvesse 

saberes ou civilização (MIGNOLO, 2017). Essas constatações, confirmam também, a necessidade 

de implicar o grupo racial branco nas discussões sobre racialização de forma crítica. 

Quando me dei conta dessas questões, entendi que seria imprescindível aprofundar meus 

estudos, caso quisesse tratar de tais temas em sala, pois as culturas europeias (neste caso portuguesa 

e espanhola) já estavam difundidas com seu próprio discurso, mas as culturas indígenas e 

afrodescendentes não, o que exigia um trabalho mais específico para conhecê-las e estabelecer 

relações com o ensino da língua espanhola sem cair em estereótipos.  

Diante do desafio de falar sobre a formação cultural dos países hispano-falantes incluindo 

os povos originários e afrodescendentes uma pergunta me incomodava: se há tanta presença de 

pessoas negras no Brasil como não há nos países vizinhos? Parecia muito mal explicado.  Os 

primeiros intentos investigativos nessa área não foram frutíferos. De fato, a representatividade e o 

reconhecimento, da afrodescendência na América Latina se fez ouvir recentemente, a partir de 

movimentos sociais e políticas afirmativas difundidas pelo mundo todo visando minimizar as 

sequelas da diáspora africana. Os efeitos dessas ações impactavam a educação brasileira naquele 

momento, e talvez esse impacto me fez entender a relevância do tema.  

Por volta de 2011 (já no fim da graduação), escutava-se falar sobre ERER, sobre o Estatuto 

da Igualdade Racial (2010)15, sobre a implementação da Lei 10.639/2003 e principalmente sobre 

cotas raciais. Assim, a motivação para essa pesquisa surgiu da necessidade de conhecer mais sobre 

as culturas afrodescendentes em língua espanhola para aprofundar o ensino da língua com base na 

formação cultural da América Latina e consequentemente do Brasil. O recorte da temática se 

limitou à perspectiva afrodescendente, por viver a experiência racial muito mais próxima às pessoas 

negras e assim sentir necessidade de entender uma realidade que não é minha, enquanto mulher 

branca, de classe social baixa, mas da qual faço parte e me deparo a todo tempo. 

Em 2018, tive contato com os estudos decoloniais, estudos sobre branquitude e relações 

étnico-raciais fundamentos que pareciam ajudar a explicar as dificuldades que encontrei como 

professora em sala de aula. Com base no conceito de colonialidade defendida por Quijano (2005), 

como professora no estágio e em outras experiências profissionais, entendi que a visão oficial sobre 

os povos constituintes da América Latina limitava o reconhecimento da participação dos povos 

originários e afrodescendentes, já que eram pouco retratados e ainda que aparecessem de forma 

 
15Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm. Acesso em: 01 fev. 2020. 
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positivada, não era suficiente para relacionar tal imagem a conhecimentos prévios que ajudassem   

no raciocínio, e consequentemente gerasse um debate. Partindo dessas reflexões, concluí que 

faltava o âmbito histórico-político para compreender a formação cultural da América Latina, 

discussões contempladas nos estudos decoloniais e demais estudos presentes nesta dissertação.  

Com base em leituras sobre a afrodescendência nas Américas pude constatar que há muitas 

semelhanças no processo histórico de colonização do Brasil e dos demais países da América Latina 

inclusive no que se refere a participação das pessoas negras na história desses países. Constatei 

também, que é preciso ter cuidado ao buscar bibliografias sobre o tema, pois devido ao racismo 

científico, diversas áreas da ciência omitiram ou distorceram o protagonismo afrodescendente nas 

Américas. Por isso, tomei como base o trabalho de Walker (2018), que se mostrou sensível a essas 

questões, ao representar os (as) afro-sul-americanos (as) a partir da visão das pessoas negras. Essa 

iniciativa coincide com ações realizadas no Brasil, seja a partir das leis ou de setores da sociedade 

que buscam reconhecer as ações das pessoas negras para um construto nacional. 

Além da temática em si, a motivação para a proposta dessa pesquisa se deu a partir da 

observação feita em Paraquett (2018) sobre a escassez de representação afrodescendente na prova 

de espanhol do ENEM. A autora notou uma universalização nos temas abordados nos itens de 

espanhol do ENEM que fugiam da realidade de seus alunos. Após ministrar um curso pré-vestibular 

em uma comunidade periférica de Salvador e analisar algumas provas, a autora alerta: 

 

Além de meu distanciamento, pareceu-me que as provas utilizadas no ENEM não estão 

atentas à brutal diferença sociocultural dos estudantes do Ensino Médio que passam por 

aquele exame. Ou são as escolas das periferias que não estão preparando seus alunos para 

serem aprovados num exame único, que acreditam num Brasil como bloco homogêneo 

(PARAQUETT, 2018, p. 90). 

 

Como pontos negativos destacou-se a ausência da afrodescendência e a inadequação das 

opções de respostas. Paraquett (2018) também observou os pontos positivos nas questões 

analisadas, como a presença de discursos não hegemônicos, o foco na compreensão global dos 

textos, marcas de gênero discursivo, multiplicidade de temáticas culturais, históricas e midiáticas.  

Após uma breve análise dos itens de espanhol do ENEM de 2010 a 2019, foi possível 

constatar que no total de 105 questões apenas nove mencionam indiretamente a afrodescendência 

no mundo hispânico, confirmando a observação de Paraquett (2018) e sinalizando para a relevância 

em examinar a abordagem dada a estes itens.  
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1.1.3 Justificativa  

 

Em conformidade com Lakatos e Marconi (2003, p. 219), a justificativa de uma pesquisa 

acadêmica “consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos 

motivos de ordem prática que tornam importante a realização da pesquisa.” Quanto colaboração 

teórica, essa pesquisa visa preencher uma lacuna em relação às análises dos itens do ENEM de 

língua espanhola, que ainda são poucas, e, especificamente em relação à temática étnico-racial 

apresenta um ineditismo. Esse tipo de pesquisa pode auxiliar professores (as), alunos (as), 

elaboradores (as) de itens e a comunidade em geral a perceber o que Cortesão (2018) chama de 

“daltonismo cultural”, isto é, uma espécie de cegueira provocada por noções históricas e culturais 

que nos impedem de reconhecer a diversidade sociocultural e as implicações deste posicionamento 

no avanço das desigualdades. Para Cortesão (2018, p. 316): 

 

É com isto que se pensa poder justificar, por exemplo, a construção dos rankings que 

pretendem ser válida a comparação de resultados entre grupos de alunos que têm 

condições de vida com características totalmente diferentes. E é também este tipo de 

práticas que traz como consequência que os grupos minoritários sejam discriminados, 

porque as propostas curriculares que lhes são oferecidas, tidas oficialmente como 

universais, na realidade adequam-se só a um determinado grupo social que compõe a 

sociedade e que é (arbitrariamente) considerado o que é “normal”. 

 

Na definição de rankings citado pela autora, inclui-se desde exames realizados em sala de 

aula para avaliação do conteúdo aplicado, até exames de larga escala como Provinha Brasil16, o 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)17 e o ENEM. Embora essas medições 

sejam importantes, a universalização dos exames pode resultar em um ensino voltado para os 

conteúdos cobrados ou mesmo ser prejudicial à avaliação por não atender às especificidades dos 

avaliados, como alerta Cortesão (2018). Nesse viés, o tema desta pesquisa ainda se alinha de forma 

prática às atuais reivindicações da área de ensino de espanhol da LA que visam mostrar a língua 

na sua pluralidade, não apenas como uma herança ou imposição europeia em países colonizados, 

 
16 A Provinha Brasil é aplicada às crianças que estão matriculadas no segundo ano do ensino fundamental de cada 

unidade de ensino. São avaliadas habilidades de língua portuguesa e matemática. O objetivo é obter informações sobre 

a alfabetização, visando o aprimoramento da gestão educacional e a formação dos alunos. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/perguntas-frequentes3. Acesso em: 10 abr. de 2020. 
17O PISA é um estudo comparativo internacional, realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Pisa oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária 

dos 15 anos, vinculando dados sobre seus backgrounds e suas atitudes em relação à aprendizagem e também aos 

principais fatores que moldam sua aprendizagem, dentro e fora da escola. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/pisa. 

Acesso em: 10 abr. de 2020. 
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mas como constituinte e constituída pelos povos que a utiliza no seu dia a dia, como uma língua de 

brancos, negros e indígenas (PARAQUETT, 2019). 

Para tanto, selecionei as provas do ENEM que contemplam a língua espanhola e entre as 

aplicações revisei as provas regulares, ou seja, destinadas ao público geral, e as provas para Pessoas 

Privadas de Liberdade (PPL), aplicadas em detenções onde há solicitação para prestar o ENEM. 

Da aplicação regular, selecionei sempre a prova amarela por ser a prova base do exame, sendo as 

outras cores uma reordenação das questões dessa prova. E, das provas PPL selecionei o caderno 

disponível (cinza ou azul), pois esta modalidade não costuma ter variedade de caderno. 

Tanto as aplicações regulares quanto as aplicações para PPL apresentaram itens que 

permitem discutir as relações étnico-raciais no mundo hispânico. Também foi analisada uma das 

reaplicações de 2016, quando, devido à greve dos estudantes contra a reforma do ensino médio as 

escolas foram ocupadas, adiando em várias cidades a realização do exame. Nessa segunda 

aplicação da prova da área de Linguagens, códigos e suas tecnologias não encontrei um item que 

provocasse o debate sobre as relações étnico-raciais.  

É importante salientar que atualmente o ENEM é um dos espaços de maior visibilidade da 

língua espanhola em nível nacional e pode ser importante para fortalecer o ensino da língua. Este 

espaço também é relevante para dar visibilidade às relações étnico-raciais, como vem ocorrendo 

em variadas áreas de conhecimento do exame. Ao inserir o debate sobre as relações étnico-raciais, 

a prova de espanhol pode contribuir para contemplar as diretrizes de LE e da educação, no que se 

refere à discussão de problemas reais da juventude brasileira, bem como, do mundo hispânico. 

Em consonância com Freitas e Prodanov (2013, p. 82): “a Justificativa exalta a importância 

do tema a ser estudado, ou justifica a necessidade imperiosa de levar a efeito tal empreendimento.” 

Assim sendo, justifico esta pesquisa também por sua pertinência social, pois a discussão sobre as 

relações étnico-raciais em diferentes perspectivas históricas, sociais e culturais são previstas no 

ENEM, como demonstra a Matriz de Referência (MR) na Competência 2 relacionada a LE, e, 

especificamente na Habilidade 8 que visa o reconhecimento da produção cultural e representação 

da diversidade cultural e linguística em LE. Além disso, a ERER é importante para formação dos 

alunos (as) do ensino médio quanto compreensão de mundo, e da diversidade, portanto, deve ser 

contemplada em todo currículo escolar, como parte da formação cidadã exigida nos documentos 

da educação. Ademais, para Blanco (2018, p. 57): 
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[...] consideramos o Enem tanto como aspecto de umas políticas oficiais, como mecanismo 

explícito, com objetivos explícitos, quanto no aspecto de um mecanismo implícito, visto 

que nem todos os examinandos estão conscientes do impacto do exame, das políticas que 

o fundamentam e das mudanças visadas pelos elaboradores. Sendo o Enem, ainda, um 

exame de larga escala e com consequências que podem definir o futuro profissional dos 

examinandos em todo o território nacional, a relevância em estudar os aspectos 

relacionados a ele enquanto política e enquanto prática é considerável. 

 

Enquanto política explícita em forma de leis e diretrizes, o exame deve contemplar as 

relações-étnico raciais, assim, a investigação busca saber se na prática essa diretriz se faz presente. 

Estudar as relações étnico-raciais nos itens de espanhol, também, pode colaborar para fomentar a 

análise do exame e auxiliar em futuras composições do item, além de dar visibilidade à temática.  

O desconhecimento sobre a influência africana no mundo hispânico, tanto na constituição 

das línguas/linguagens, quanto na cultura desses países de modo mais abrangente, já é uma 

estratégia racista que consiste no silenciamento e desvalorização de seus saberes e atuação. 

Portanto, focar a perspectiva afrogênica enquanto construto de um imaginário social e mostrar, a 

partir da língua espanhola, o protagonismo da população afrodescendente no mundo hispânico, é 

também uma forma de problematizar as consequências do racismo. 

As justificativas teóricas e sociais somam-se à justificativa pessoal desta pesquisadora que 

parte da indignação diante de situações de discriminação na família, na escola e em relatos de 

amigos (as), situações que me impulsionaram a ter alguma atitude para não ser conivente com tais 

práticas. Diante destas experiências, e de estudos sobre o tema, também ficou evidente que ainda 

há invisibilidade em relação à afrodescendência no Brasil e no mundo hispânico. Por conseguinte, 

busco a partir de uma perspectiva afrogênica identificar e refletir sobre possíveis abordagens que 

retratam o protagonismo afrodescendente no mundo hispânico presente nos itens do ENEM. 

Reconheço que este trabalho parte do lugar de fala de quem se beneficia do privilégio 

branco. Assim, enquanto mulher branca, cisgêneros, heterossexual, tinha pouco conhecimento 

sobre os processos sócio-históricos e culturais que envolvem as relações raciais, mesmo 

reconhecendo as desigualdades ao meu redor. Essa constatação me levou a querer estudar o outro 

lado da história, que não me foi contatado na escola ou nos discursos oficiais.  Por isso, ao escolher 

usar conceitos como perspectiva afrogênica, por exemplo, é no intuito de não incorrer no equívoco 

de pesquisas anteriores que desconsideraram a alteridade de seus investigados. 

De igual maneira, com as epígrafes de abertura busco demonstrar as experiências negras 

em diáspora, não porque relatam minha subjetividade, mas porque sensibilizaram minha 
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consciência social e racial a partir de situações que eu não compreenderia sozinha. O poema, Quise, 

demonstra que apesar da desigualdade e violência as pessoas negras, e sobretudo as mulheres 

negras na sua diversidade, sempre foram ativas na mudança da ordem vigente. Já a canção Palmares 

1999, foi responsável por meu primeiro despertar, a partir da arte, ainda na adolescência, para o 

que hoje sei que se chama colonialidades. Em ambas composições as pessoas negras falam para si 

próprias, mas não deixam de implicar o grupo racial branco, provocando reflexão sobre o 

posicionamento dos grupos raciais nas mais diversas esferas sociais. 

Em consonância com Ribeiro (2017), considero que, a partir do reconhecimento de cada 

grupo racial na estrutura social, é possível se engajar em propostas que colaborem para desconstruir 

hierarquias. Analisar como as relações étnico-raciais permeiam documentos oficiais como ENEM, 

e, então traçar um debate sobre o que há de inovador e o que precisa ser repensado no documento 

pode ser uma maneira de colaborar com esse desafio. Desse modo, é possível considerar o ENEM 

como um exame com teor sociopolítico, que pode desencadear a visibilidade desse processo ou 

servir de manutenção para o seu silenciamento. Isto posto, ficam explícitas as lacunas que essa 

pesquisa visa preencher. 

 

1.1.4 Formulação do problema e objetivos 

 

Em sua reformulação em 2009, o ENEM intensificou seu caráter inclusivo, tanto nas 

aplicações das provas, garantindo acessibilidade, quanto nos mecanismos de seleção, e na 

composição dos itens dos cadernos de perguntas. Assim, faz-se pertinente analisar como o exame, 

enquanto documento oficial, se posiciona em face das relações étnico-raciais.  

O impulso para tomar os itens do ENEM como objeto de pesquisa se deu, especialmente, 

por ser um espaço que reflete as diretrizes nacionais da educação. É preciso, portanto, um olhar 

atento para diferenciar propostas que apenas cumprem os requisitos exigidos na elaboração de 

itens, das que de fato promovem uma avaliação crítica. Várias formas de abordar as relações étnico-

raciais vêm sendo sustentadas no contexto educacional, desde aspectos relacionados à diversidade 

até o conceito de interculturalidade crítica, dessa maneira, no caso do ENEM, interessou-me saber 

quais abordagens se destacam em relação à afrodescendência no mundo hispânico.  

Considerando a influência que exames como o ENEM exercem no meio em que atuam e na 

sociedade em geral, parto do tema das relações étnico-raciais para entender a abordagem dada a 

esse assunto ao longo das aplicações dos itens de língua espanhola.  
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Pesquisas com este viés apontam que a “estratégia” diante da temática ou conflitos étnico-

raciais é o silêncio (BENTO, 2002). Busco analisar se isso se comprova nos itens que examinaram 

o idioma espanhol ou se os itens trazem reflexão aos participantes em torno de experiências 

racializadas no mundo hispânico. 

Desta maneira, esta pesquisa se debruça sobre o seguinte problema: Que lugar ocupa a 

afrodescendência no mundo hispânico nos itens de língua espanhola do ENEM, a partir das 

relações étnico-raciais? Ou seja, há representação das culturas afrodescendentes? Como elas se 

manifestam? É de forma positivada ou estereotipada? As situações apresentadas envolvem outros 

grupos raciais? Há hierarquização social ou cultural nessas relações? Isto posto, o objetivo geral 

é: analisar como as relações étnico-raciais são apresentadas nos itens de espanhol do ENEM 

em relação as aplicações feitas entre 2010 e 2019. 

 

Já os objetivos específicos são:  

a) Identificar os itens que permitem o debate sobre as relações étnico-raciais no mundo hispânico.  

 

b) Classificar aspectos da afrodescendência presentes nesses itens.  

 

c) Analisar como a perspectiva afrogênica permeia os itens selecionados.  

 

As questões de pesquisa se dividem em duas:  

a) Como os textos base, os enunciados e as alternativas colaboram para discutir as relações étnico-

raciais no mundo hispânico? 

 

b) Quais aspectos de uma perspectiva afrogênica estão presentes nos textos, enunciados e 

alternativas dos itens de língua espanhola do ENEM? 

 

Segundo Fernandes (2016) e Paraquett (2018), há uma tendência na disciplina de língua 

espanhola na educação básica em moldar seu conteúdo com base no ENEM. Os resultados obtidos 

nesta pesquisa podem ser úteis para alertar sobre temáticas que são pertinentes na escola básica e 

que não estão sendo contempladas no exame, fomentando as discussões sobre as relações étnico-

raciais na educação linguística em espanhol. 
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1.2.1 Classificação da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas específicos” (FREITAS e PRODANOV, 2013, p. 51). 

Busco assim, identificar como se estabelecem as relações étnico-raciais nos itens de língua 

espanhola do ENEM, e como a perspectiva afrogênica se faz presente nos itens deste exame. A 

opção pela abordagem qualitativa se deu, por ter como foco, saber a perspectiva adotada nas provas 

de espanhol diante da possibilidade de proporcionar reflexões sobre a afrodescendência no mundo 

hispânico. Há diferentes enfoques para as pesquisas qualitativas:  

 

Essas abordagens têm em comum o fato de buscarem esmiuçar a forma como as pessoas 

constroem o mundo a sua volta, o que estão fazendo ou o que está lhes acontecendo em 

termos que tenham sentido e que ofereçam uma visão rica. As interações e os documentos 

são considerados como formas de constituir, de forma conjunta (ou conflituosa), processos 

e artefatos sociais (FLICK, 2009, p. 8). 

 

Segundo o autor, as pesquisas qualitativas apresentam formas de sentido, sendo que o (a) 

pesquisador (a) pode desenvolver modelos, teorias, tipologias, que descrevam ou expliquem, em 

grande parte, questões sociais e psicológicas. Entendo que analisar os itens de espanhol do ENEM, 

a respeito do tema proposto, requer um enfoque qualitativo, pois permite um contraste entre as 

diretrizes da educação, a MR do exame e os itens elaborados.  Para Freitas e Prodanov (2013, p. 

70) a pesquisa qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números.” Embora o objeto de análise seja os itens de espanhol, as reflexões ali 

expostas atingem o respondente, sendo necessário uma abordagem que permita a análise dos itens 

incluindo a dimensão educacional, política e social da tratativa das relações étnico-raciais para 

descrever e interpretar este processo, sendo a abordagem qualitativa favorável a este tipo de análise.  

Assim, o objetivo da pesquisa é descritivo-interpretativista. As características descritivas se 

enquadram na observação, registro, análise e ordenação dos dados obtidos. Em consonância com 

Freitas e Prodanov (2013, p. 52), “tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem 

manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador.” No caso desta pesquisa, isso foi feito a 

partir do detalhamento dos itens do ENEM, com base em tabelas e critérios pré-definidos de 

classificação para compreender a estrutura característica dos itens de língua espanhola. 
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As pesquisas descritivas podem se aproximar das pesquisas explicativas, quando tentam 

relacionar a identificação das variáveis aos resultados obtidos, e podem ser parecidas com as 

pesquisas exploratórias, quando proporcionam uma nova visão do problema investigado (GIL, 

2002). No caso desta investigação, a identificação das variáveis e a problematização dos dados 

observados ocorreram a partir do caráter interpretativista da pesquisa. As características desta 

abordagem, relacionam-se ao pressuposto de que a linguagem comporta formas de expressão dos 

fenômenos sociais e permite o acesso a eles, de modo que a operação científica abrange 

intersubjetividades (MOITA LOPES, 1994). Por isso, segundo o autor:  

 

Na posição interpretativista não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo 

social caso se pretenda investigá-lo, já que é esta que o determina: o mundo social é 

tomado como existindo na dependência do homem. Tais seriam, então, as concepções 

ontológicas sobre a natureza do mundo social, em que se baseiam as duas tradições de 

pesquisa (MOITA LOPES, 1994, p. 331). 

 

Assim, além do detalhamento sobre o ENEM, seu histórico, formas de aplicação do exame, 

diretrizes para elaboração dos itens e a descrição dos itens analisados, busco compreender, a partir 

do contexto social que abrange a aplicação do exame e no qual se insere a língua espanhola, quais 

implicações os dados analisados podem influenciar no debate sobre as relações étnico-raciais. 

A base técnica utilizada foi a pesquisa documental, já que analisei documentos oficiais a 

partir dos cadernos de questões do ENEM aplicados entre 2010 e 2019. De acordo com Freitas e 

Prodanov (2013, p. 55-56), “a utilização da pesquisa documental é destacada no momento em que 

podemos organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância 

como fonte de consulta.” Neste caso, observo nos itens de língua espanhola a pertinência social, 

conferida ao exame como um todo, ao longo dos anos. Para Gil (2002, p.89), a pesquisa documental 

é uma análise crítica dos documentos pesquisados de modo a problematizar o seu conteúdo: 

 

O grande volume de material produzido pelos meios de comunicação e a necessidade de 

interpretá-lo determinou o aparecimento da análise de conteúdo. Essa técnica possibilita a 

descrição do conteúdo manifesto e latente das comunicações. Pode ser utilizada, por 

exemplo, para examinar a ideologia política implícita nas notícias de jornal ou o 

preconceito de raça e de gênero subjacente aos textos escolares. 

 

Desse modo, analiso o conteúdo a partir de uma perspectiva decolonial e afrogênica, ou 

seja, tentando identificar em que medida o protagonismo afrodescendente aparece nos textos, nos 

enunciados, nas alternativas de resposta e na reflexão gerada pelo item em sua totalidade.  
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1.2.2 Instrumentos de geração de dados e metodologia de análise 

 

Os passos recomendados para a pesquisa documental são: aproximação ao documento para 

conferir se está adequado à pesquisa proposta, se há possibilidades de explorar o tema e se é 

possível formular um material de análise, caracterizando uma pré-análise; a segunda etapa é a 

exploração do material que consiste na classificação e ordenação do documento; por fim, temos a 

análise que abarca o tratamento dos dados, a interpretação e inferências (GIL, 2002). 

 Assim, após a pré-análise, constatei que os itens de língua espanhola do ENEM são uma 

fonte de informações, adequada, sobre como as relações étnico-raciais são retratadas no exame, e 

logo notei a escassez de itens que contemplam uma perspectiva afrogênica. Em seguida, adaptei 

um formulário de análise de conteúdo a partir de Kanashiro (2012)18 e realizei a classificação e 

seleção dos itens, abrangendo todo o período em que a aplicação do exame contempla o espanhol, 

de sua primeira prova em 2010 até a mais recente em 2019. Foram avaliadas 21 provas, sendo 10 

referentes a primeira aplicação do exame, 1 referente a segunda aplicação e 10 provas aplicadas 

para PPL totalizando 105 itens19. Deste total, constatei que nove itens permitem discutir a 

afrodescendência no mundo hispânico, sendo este o corpus de análise da pesquisa.  

Para identificar os itens que permitem discutir a afrodescendência no mundo hispânico no 

âmbito das relações étnico-raciais e a partir de uma perspectiva afrogênica, tomei como base os 

temas destacados em Walker (2018). Essa escolha se deu por considerar a alteridade das pessoas 

negras na constituição de suas próprias histórias em comunidades diaspóricas, de modo que, em 

geral alguns dos temas mencionados pela a autora não são retratados em investigações já 

consolidadas. Ao selecionar os temas a serem investigados Walker (2018, p. 24) explica: 

 

Nossa intensão era falar da história, cultura, e subsídio à nação, assim como sobre a 

situação atual de cada comunidade, e preparar um livro que serviria de base para a criação 

de materiais educativos sobre estas comunidades. Assim, os sistemas educativos que 

quisessem ensinar uma história mais inclusiva e verdadeira das américas teriam material 

para fazê-lo. Nossa ideia era falar das experiências destas comunidades desde dentro, 

porque a grande maioria de materiais escritos sobre elas haviam sido elaborados por 

outros, “desde fora”. Em geral, há poucos materiais e essa ausência de produção intelectual 

contribui à ideia de que estas comunidades, ainda que às vezes grandes, são menores do 

que são e de que têm pouca importância.  

 
18 O formulário está disponível no apêndice A, página 186. 
19 Ao longo dos dez últimos anos de aplicação do ENEM, em alguns casos, foi necessário realizar uma 2º aplicação 

das provas. Para esta pesquisa, apenas a reaplicação de 2016 foi considerada, pois nas demais ocasiões não foi 

necessário reaplicar a prova da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologia. As provas PPL seguem os mesmos 

critérios da prova regular do ENEM, sendo apenas aplicada em dias diferentes do exame regular. 
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Com base nesses critérios, assim como descrito na tabela do apêndice A, foi feita uma 

observação geral em cada um dos 105 itens e destacado na opção aspectos de uma perspectiva 

afrogênica, se o item se remete a algum dos temas: transferência da tecnologia africana para as 

américas, abolição e emancipação, aspectos culturais africanos ou afrodescendentes, relação com 

outros povos, estrangeirização, demografia, festas e música, espiritualidade, etc. Em seguida, 

durante a análise de cada um dos itens foi realizada uma observação mais detalhada para estabelecer 

relações entre as temáticas e a constituição do item, como está explícito no apêndice B, C e D que 

sintetizam os aspectos mais recorrentes ao tratar-se da diáspora africana de modo global, o que 

compreende o mundo hispânico e, também, o Brasil. Em resumo, apresento a classificação final 

dos itens na tabela abaixo, relacionando os temas de seleção aos itens analisados: 

  

Tabela 1: Temas de seleção dos itens analisados 

Temas Item Título do texto base 

Exploração laboral/escravidão. 

Relações com outros povos. 

Aspectos culturais. 

95 – Ano 2013 

Prova Regular 
Duerme Negrito 

Arte, espiritualidade e estrutura sócio 

econômica. 

91 – Ano 2014 

PPL 
El Candombe es participación 

Conhecimento, sabedoria e contribuição à 

nação. 

95 – Ano 2014 

PPL 
No más el día de la raza 

Escravidão/resistência. 

Denúncia sobre o silenciamento das ações 

que contribuíram à nação através do 

trabalho. 

Relação com o território. 

93 – Ano 2015 

Prova Regular 
Caña 

Aspectos culturais. 
91 – Ano 2010 

PPL 
La Cueca Chilena 

Aspectos culturais. 
94 – Ano 2011 

Prova Regular 
El Tango 

Informações sobre a África e países 

africanos. 

93 – Ano 2012 

PPL 

El idioma español en África 

subshariana: aproximación y 

propuesta 

Informações sobre a África e países 

africanos. 

02 – Ano 2017 

PPL 
Erradicar el cólera 

Origens africanas e relações com outros 

povos. 

03 – Ano 2019 

Prova Regular 
Adelfos 

   Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A exploração do material pré-avaliado é a segunda etapa do processo. Bardin (1977, p. 101) 

afirma que “esta fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente de operações de codificação, 
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desconto ou enumeração em função de regras previamente formuladas.” Optei por utilizar a 

proposta de codificação para sintetizar os dados. Nesse ponto da exploração dos dados, a autora 

propõe algumas etapas para detalhar o corpus e otimizar a análise, sendo elas: o recorte do corpus, 

ou seja, a escolha da unidade de análise; a enumeração, que consiste na escolha da regra de 

contagem; e a classificação, que se resume na escolha das categorias de análise.  

Elegi como unidade de análise o que Bardin (1977, p. 107) denomina “unidade de 

contexto,” sendo aplicável em casos em que a unidade de análise compreende o tema, as palavras, 

o parágrafo, entre outros aspectos linguísticos, textuais e contextuais. De acordo com a autora, “a 

intensidade e a extensão de uma unidade, (sic) podem surgir de forma mais ou menos acentuado, 

consoante as dimensões da unidade de contexto escolhida” (BARDIN, 1977, p. 107). Ao analisar 

os itens de espanhol do ENEM, notei que embora as questões devam se prender ao texto base, as 

interpretações solicitadas, o foco das perguntas, ou mesmo as alternativas, exigem em maior ou 

menor medida, a compreensão contextual para além do texto, não necessariamente para acertar a 

resposta, mas principalmente para uma compreensão global e crítica do questionamento feito e do 

tema abordado. Por esse motivo, considerei para a análise a unidade de contexto, de modo a 

problematizar criticamente os diferentes contextos de entendimento dos itens. 

Quanto enumeração, Bardin (1977) sugere classificações como: presença, ausência, 

frequência, intensidade, direção, entre outras regras de contagem que funcione como um indicador 

a respeito do elemento investigado. Optei pela enumeração por presença de elementos nas unidades 

de análise para identificar quais itens problematizam a afrodescendência no mundo hispânico no 

âmbito das relações étnico-raciais e quais se caracterizam por apresentar uma perspectiva 

afrogênica na construção dos itens do ENEM.  

Em relação às categorias, entendo que são repartições do todo investigado que, a partir de 

agrupações específicas permitem entender as partes que compõem a unidade de análise (BARDIN, 

1977). Assim, foram definidas três categorias de análise: os textos selecionados para o exame; os 

enunciados dos itens; e as alternativas de respostas. A partir das tabelas20 de classificação das 

categorias de análise, foi possível compreender como cada parte constitutiva dos itens de língua 

espanhola colaboram ou não para uma reflexão sobre as relações étnico-raciais a partir de uma 

perspectiva afrogênica. Segui desta maneira, o que Bardin (1977, p. 153) chama de 

“desmembramento do texto” com base na análise categorial, para compreender seu todo.  

 
20 Ver apêndice B página 187; apêndice C página 188; e apêndice D página 189. 
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Em cada uma das etapas, contemplei o caráter interpretativista da pesquisa com base em 

Moita Lopes (1994), relacionando, assim, as diretrizes para o ensino de espanhol, para a ERER, as 

disposições de leis afirmativas como a 11.465/2008 entre outras, a MR do ENEM, bem como sua 

importância político social e contexto de implementação, em relação à composição dos itens. 

Considerei ainda a fundamentação teórica estudada com base nos estudos decoloniais, com 

destaque para os pesquisadores brasileiros, que pensam a decolonialidade a partir do Movimento 

Negro como Bernardino-Costa (2018) e Gomes (2018); e autores como Almeida (2018), Bento 

(2002) e Walker (2018), que estudam as relações sociais a partir da racialização das sociedades. 

Dessa maneira, a interpretação das informações foram realizas em forma de cristalização 

dos dados, com o intuito de responder as questões de pesquisa e assim alcançar os objetivos 

delineados para esta dissertação. De acordo com Gessler (2004, p. 87, apud ANJOS, 2018, p. 132):  

 

A cristalização dos dados pressupõe a imagem do cristal “que combina simetria e 

substância com uma variedade infinita de formas, multidimensionalidades e ângulos de 

abordagem, mostrando que não há uma única verdade” (GESSLER, 2004, p. 87). Ao 

contrário da triangulação dos dados, na cristalização é possível sempre observar pelas 

diferentes facetas que o cristal oferece, revelando a subjetividade oferecida pela pesquisa 

qualitativa. 

 

Ainda complementando o conceito, segundo Richardson (2018, p. 553): 

 

A cristalização, sem perder a estrutura, desconstrói a ideia tradicional de validade 

(sentimos que não existe uma única verdade, vemos como os textos se validam) e a 

cristalização nos proporciona uma compreensão aprofundada, complexa e completamente 

parcial do tema. Paradoxalmente, sabemos mais e duvidamos do que sabemos. 

Engenhosamente, sabemos que há sempre mais a saber. 

 

Deste modo, ao observar que os itens de espanhol do ENEM permitem debater as relações 

étnico-raciais, é possível ter uma perspectiva positiva em relação ao exame, porém, ao olhar as 

diferentes faces de cada item a partir das três categorias selecionadas, observo que certos ângulos 

de visão ainda não são explorados, como: a decolonialidade (QUIJANO, 2005), a interculturalidade 

crítica (WALSH, 2009), a branquitude (BENTO, 2002), o conceito de perspectiva afrogênica 

(WALKER, 2018) ou mesmo a problemática educacional dos exames de larga escala, na 

homogeneização dos conteúdos examinados e da consequente universalização dos sujeitos 

representados nestes conteúdos (CORTESÃO, 2018; PARAQUETT, 2018). Nesse viés, vejo que 

ainda há muito o que ser discutido, como ocorrerá nos capítulos seguintes. 
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1.3 Orientações teórico-metodológicas 

 

Este trabalho se alinha ao campo investigativo da LA, que atua no espectro das 

investigações responsivas à vida social, que pensam a teoria e a prática em conjunto, e que entende 

os sujeitos como heterogêneos e considera as relações de poder inerentes ao conhecimento 

(MOITA LOPES, 2006).  Segundo Matos (2014, p. 74):  

 

[...] a LA foi vista durante muito tempo como sinônimo de ensino de línguas e como um 

campo de estudo de aplicação da chamada Linguística teórica. Mundialmente, essa ideia 

perdurou por muito tempo, inclusive para aqueles mais leigos, esta é ainda a concepção 

da LA. Entretanto, ao nos voltarmos para a situação da LA no Brasil, percebemos que, 

diferentemente da situação das pesquisas em outros países, já há um quadro 

epistemológico de ruptura com os paradigmas defendidos até então e que não viam a LA 

como uma ciência interdisciplinar preocupada com os problemas relacionados ao uso da 

linguagem em diferentes contextos sociais. 

  

Esta pesquisa se associa ao paradigma interdisciplinar da LA, mencionado no trecho acima, 

também entendida como indisciplinar, híbrida, nômade ou mestiça (MOITA LOPES, 2006), por 

não se limitar a teoria linguística em suas investigações se fazendo valer de outras disciplinas como 

a sociologia, antropologia, história, estudos culturais, literatura, filosofia, etc. Diante dessa 

característica, a LA ainda pode ser classificada como transgressiva (PENNYCOOK, 2006), tanto 

no sentido de romper fronteiras epistêmicas e questionar os limites normativos, quanto no sentido 

de pensar além da política vigente e das soluções postas, para alcançar novos resultados. O autor 

ainda propõe uma dimensão crítica à LA (Linguística Aplicada Crítica - LAC), que não seria um 

método investigativo, mas uma antidisciplina, para problematizar as questões de linguagem que se 

engajam à politização e que até então eram pouco contempladas pela LA (PENNYCOOK, 2006). 

A presente dissertação reflete concepções problematizadoras de pensar a linguagem, com 

interesse na alteridade, no questionamento das desigualdades e das relações étnico-raciais, 

engajando o ensino de espanhol e os itens do ENEM no debate. É nesse sentido que autores como 

Moita Lopes (2006), Matos (2014) e Motta-Roth, Selbach e Florêncio (2016) consideram que a 

investigação da linguagem implica uma dimensão política, negando a neutralidade das pesquisas 

autônomas. Como vemos em Matos (2014, p. 84), “portanto, já está se formando um consenso 

entre os pesquisadores em LA de que uma ciência da linguagem feita à margem dos anseios sociais 

não cumpre mais o seu papel como ciência”. Assim, tanto os interesses de pesquisas em LA acima 

descritos, quanto o ENEM têm seu impacto social, político e educacional aqui considerados. 
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Por não se abster das dimensões políticas de pesquisa, na LA, e igualmente nesta 

dissertação, é importante considerar o conceito de desaprendizagem (FABRÍCIO, 2006), pois ao 

pensar sobre o processo colonial, a influência africana na cultura hispânica e brasileira, além da 

presença afrodescendente no mundo hispânico, pela perspectiva das pessoas negras, faz-se 

necessário questionar os cânones estabelecidos que literalmente norteiam essas discussões. Por 

isso, concordo com a autora supracitada, ao pensar a LA como um exercício de estranhamento e 

questionamento do próprio campo de pesquisa, seja pelo seu cânone ou suas versões atuais, 

evitando a investigação afastada da realidade social ou verdades absolutas, como indica a seguir: 

 

[...] afilio-me a uma LA  que se constitui como prática problematizadora envolvida em 

contínuo questionamento das premissas que norteiam nosso modo de vida; que percebe 

questões de linguagem como questões políticas; que não tem pretensões a respostas 

definitivas e universais, por compreender que elas significam a imobilização do 

pensamento; que tem clara postura epistemológica, entendendo que a produção do 

conhecimento não é neutra, pois se  encontra entretecida a um domínio de práticas sócio 

historicamente situadas, podendo apenas ser aplicada ao contexto da situação sob 

investigação [...] (FABRÍCIO, 2006, p. 60-61). 

 

A abordagem problematizadora e questionadora citada é um instrumento de estudo para 

diversas áreas de interesse da LA. Neste trabalho, dois eixos direcionam as ponderações: 

primeiramente o caráter político do ENEM, do ponto de vista social do uso da linguagem nos itens 

de espanhol no que se refere às relações étnico-raciais. E, em segundo plano, o caráter de políticas 

públicas e linguísticas atribuído ao exame e em relação à LE.  

 Quanto ao ponto de vista social, destaco as formas como os itens do exame se prendem à 

estereótipos em relação à afrodescendência ou mesmo em relação à África. Exponho situações nas 

quais a tentativa de apagamento da cultura afrodescendente se faz presente, bem como o 

predomínio do eurocentrismo, perceptível nas reflexões proporcionadas pelos itens analisados. 

Destaco, também, a premência em haver maior representação dos sujeitos e das culturas 

afrodescendentes em países hispânicos ou mesmo no Brasil, de modo a demonstrar suas ações 

enquanto agentes histórico-sociais, protagonistas de suas próprias trajetórias. É dessa forma que 

suleamos nossa pesquisa em vez de norteá-la, ou seja, nos valemos da perspectiva afrogênica para 

pensar a partir do Sul global. Segundo Silva Junior e Matos (2019, p. 104): 

 

Quem primeiro fez uso do termo “sulear” e o cunhou, foi o físico brasileiro Marcio D’Olne 

Campos (1991) em contraposição ao caráter ideológico do vocábulo “nortear” e às 

representações advindas da relação imposta, injustamente, entre Norte-Sul, colocando o 

sul em uma posição inferior e/ou de desvantagem. 
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Assim, para os autores “tal Sul referente não é, necessariamente, o sul geográfico, mas sim 

um Sul epistêmico que corresponde às realidades e aos sujeitos socialmente marginalizados” 

(SILVA JUNIOR; MATOS, 2019, p. 103). Nesse sentido, busco valorizar as vozes 

afrodescendentes que compõem a língua espanhola, no intuito de ampliar o alcance que a LE pode 

ter quanto manifestação de sua pluralidade. Entendo, dessa forma, que a afrodescendência e sua 

influência no mundo hispânico não constituem uma particularidade cultural de alguns países 

hispano-falantes ou uma pequena influência nas culturas hispânicas, mas se mostra como parte 

fundante do que entendemos por mundo hispânico. 

Contudo, há pouco conhecimento e reconhecimento sobre essa presença, não somente do 

ponto de vista linguístico, como do ponto de vista cultural, especialmente no âmbito do ensino de 

espanhol como LE. As pesquisas sobre afrolatinidade, sobre a língua espanhola na Guiné 

Equatorial ou mesmo sobre a afrodescendência na Espanha ainda são escassas, porém devido às 

reivindicações dos povos que constituem a língua espanhola e pelo interesse dos (das) 

pesquisadores (as) em preencher essa lacuna investigativa, os estudos na área têm aumentado. 

Entendo que a partir da globalização as relações étnico-raciais são mais evidentes, o que nos exige 

maior estudo para contemplar tais representações adequadamente, se desprendendo do viés colonial 

a partir da valorização do local e sem hierarquizar sua relação com o global. 

Em um mundo globalizado como o que vivemos, cada vez mais as noções de local se 

confundem com o global e vice e versa, podendo ao mesmo tempo gerar aproximação entre pessoas 

e culturas ou intensificar os guetos, seja pela proteção do local (fundamentalismos e tradições) ou 

pelo não alcance ao consumo e não acesso à cultura hegemônica gerando exclusão 

(KUMARAVADIVELU, 2006). Como afirma Matos (2014, p.79): 

 

Estamos vivendo em um mundo caracterizado pelas trocas quase instantâneas de 

informações, um suposto acesso às diferentes mídias e consequente globalização. 

Ironicamente, esta mesma globalização é a que pode segregar ainda mais a população e 

acentuar as desigualdades sociais, construídas, muitas vezes, a partir de aspectos como a 

etnia, sexo, preferência sexual, classe social, etc. 

  

Romper com a tradição de pesquisas voltadas para o centro (Norte global) é importante, 

porque muitas vezes o alvo das desigualdades são a margem da sociedade, a periferia, o (Sul 

global), o que leva a LA contemporânea a tentar entender este processo sob a ótica dos grupos 

minoritarizados. De acordo com Kleiman (2013, p. 42): 
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[...] esse rompimento leva necessariamente a repensar a relação de produção e uso de 

conhecimentos entre os pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos e os pesquisadores 

da América hispano-falante e do Brasil. Problematizo, assim, nossa dependência desses 

polos e o desconhecimento e rejeição dos saberes, conceitos e programas de pesquisa que 

não fazem parte da epistemologia ocidental do Norte. 

 

A dependência citada pela autora tem sido um questionamento na área de LA, justamente 

pelo caráter transgressivo desse campo de pesquisa e por compreender que as referências locais 

são indispensáveis, tanto como fundamentação teórica, quanto como objeto de pesquisa no sentido 

de entender e intervir na realidade social a partir da linguagem. É desse modo que a LA se aproxima 

dos estudos decoloniais, “podemos dizer que a problematização central do pensamento descolonial 

é a relação entre a periferia e poder, e especificamente com o saber como forma de poder” 

(KLEIMAN, 2013, p. 46). Assim, manter no ensino de espanhol distância crítica21 do centro 

(Espanha enquanto norte epistêmico) e voltar-se para a periferia dessa língua, para os países 

colonizados e suas particularidades, pode ser uma forma de decolonizar o conhecimento dessa 

língua e consequentemente reconhecer e valorizar essa realidade outra. 

Problematizar a relação de poder entre centro e periferia no ensino de línguas no contexto 

brasileiro e no ensino de espanhol, implica reconhecer que essa relação perpassa diferentes 

momentos históricos, desde a colonização com a imposição do monolinguísmo (português no 

Brasil e espanhol nos países hispânicos) até o momento atual de globalização, no qual a língua 

espanhola busca um espaço de poder internacional em disputa com o inglês. Nesta situação, mais 

do que a língua em si, entram em jogo outros fatores que garantem o prestígio do idioma e faz com 

que o interesse por seu aprendizado aumente. Além da influência econômica, há nestes casos uma 

tendência à homogeneização cultural que constrói o imaginário da língua. 

No período colonial, o eurocentrismo enquanto colonialidade do poder foi uma ideologia 

capaz de definir as línguas a serem faladas ou a serem extintas (QUIJANO, 2005). Atualmente, 

essa definição se dá principalmente pelo mercado econômico que mantém o status de uma língua 

através da hegemonia dos países que a utiliza, ou seja, a lógica da colonialidade do poder em 

relação às línguas continua semelhante. É válido, portanto, que as nuances no uso das línguas sejam 

estudadas, de modo a evitar uma “simples acomodação” entre o local e global a partir da lógica 

capitalista (KUMARAVEDIVELU, 2006, 134). 

 
21 Referência a Pennycook (2006, p. 67) “[...] crítico no sentido de desenvolver distância crítica e objetividade.” 
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Com base nas considerações feitas é que penso o segundo eixo desta pesquisa, pois 

problematizo o fato de o ENEM ter um grande impacto social tanto nas políticas educacionais, de 

modo geral, quanto nas políticas linguísticas, a partir da manutenção do espanhol como idioma 

opcional das provas em um momento em que a língua deixa de ser obrigatória na educação básica. 

A manutenção é positiva, entretanto seus critérios e os critérios para a exclusão do idioma na 

educação básica, como escolher a LE de maior uso internacional, são preocupantes por agravar 

aspectos negativos da visão de língua como recurso de mercado. 

Em consonância com Rajagopalan (2013), o termo política linguística em português faz 

menção a decisões, leis, ou ações que giram em torno da linguagem ou das línguas, bem como das 

implementações dessas decisões. Em outros idiomas, como o inglês, há uma diferenciação, sendo 

a política linguística apenas o que se refere às leis e discussões políticas, e o termo planejamento 

linguístico utilizado nas ações de implementação das leis e políticas já definidas. O autor ainda 

explica que a política linguística é um campo de atividade relacionada às ciências políticas, tendo 

o termo “linguística”, apenas por que se refere às línguas.  

De acordo com Oliveira (2016), desde o início do século XXI há um aumento das pesquisas 

sobre essa temática, o que o autor chama de virada político linguística. No contexto brasileiro, é 

possível fazer uma ressalva na aplicação da terminologia, 

 

[...] considero importante ver o termo das duas perspectivas: da perspectiva das políticas 

linguísticas propriamente ditas, como políticas públicas, por um lado, e da área acadêmica 

chamada de “Política Linguística” por outro, que, para a CAPES, é uma área da linguística, 

dentro da sub-área de sociolinguística ou de linguística aplicada, com uma história de uns 

60 anos no meio universitário ocidental, e recém na adolescência no Brasil (OLIVEIRA, 

2016, p. 383-384). 

 

O autor ainda complementa explicando que em muitos casos a política linguística não é 

feita por linguistas, e que de fato muitos linguistas não se interessam pelo tema, mas que ao se 

envolverem nessas questões seu trabalho é importante para orientar políticas que se comprometem 

com o ensino ou uso linguístico. 

As pesquisas em torno da política linguística também contemplam o agenciamento dos 

sujeitos a partir da língua e da linguagem enquanto favorecimento para a participação cidadã em 

seu meio social. Isso pode acontecer tanto em relação ao direito, acesso e uso da linguagem 

propriamente e suas implicações sociais, quanto em relação às línguas como recurso de atuação no 

meio social. Neste sentido, é importante diferenciar as reivindicações ao direito, acesso e 
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preservação das línguas quanto a políticas públicas e linguísticas, da militância por uma língua 

especificamente (RAJAGOPALAN, 2013). Ambas situações podem ter a participação da 

sociedade civil, porém a militância por uma língua não caracteriza uma política linguística. 

Desse modo, as discussões e implementações em torno das políticas linguísticas podem 

ocorrer a partir de uma conjuntura política, como aprovação de lei 11.161/2005, ou através de 

reivindicações da sociedade que culminam em ações junto ao poder público construindo em 

parceria uma política linguística, como nas reivindicações atuais de manutenção do espanhol na 

educação básica. Portanto, há diferentes formas de se sistematizar uma política linguística, já que, 

“em muitos casos ela é bem pensada e planejada, e às vezes também bem executada; mas há casos 

também em que ela "brota" no seio da sociedade como que de forma "espontânea" e desenvolve de 

maneira caótica ou no mínimo desordenada” (RAJAGOPALAN, 2013, p. 33). 

Oliveira (2016) explica que há três concepções para as línguas no âmbito político, elas 

podem ser vistas como problema, o que implicaria na sua limitação ou extinção; como direito, o 

que necessita políticas públicas de proteção e difusão; ou como recurso, relacionando à necessidade 

de domínio de línguas específicas como forma de mobilidade social. Ao analisar as ações em torno 

das LEs no âmbito das políticas públicas, observo que as línguas vêm sendo tratadas principalmente 

como recurso, o que justifica apenas duas opções de língua no ENEM. 

Os documentos normativos do ENEM não explicitam o motivo de se ter o inglês ou o 

espanhol como língua examinada, todavia é possível inferir que isso se deu pelo fato de serem 

línguas mais difundidas no currículo da educação básica. Entretanto a LDB (1996) não explicitava 

quais línguas deveriam compor a matriz curricular, permitindo a adesão de diversas línguas 

conforme a solicitação da comunidade escolar, o que poderia refletir em um pluralismo de idiomas 

na escola e consequentemente no ENEM. Porém, na prática ocorre o contrário, sendo que as LE 

contempladas acabam por sustentar uma política linguística implícita ou “espontânea” uma vez que 

não são fruto de ações coordenadas, e sim por interesses pontuais, como o mercado de trabalho.  

Lagares (2018) discorre sobre quatro esferas de conflito linguístico comuns nas sociedades 

urbanas, industriais e alfabetizadas, sendo: a esfera do governo, a educacional, a religiosa e a do 

trabalho. Os conflitos aparecem quando há necessidade de escolher a língua a ser usada em cada 

uma dessas esferas e quais critérios a serem adotados para essa escolha. No Brasil, o 

monolinguísmo do português está consolidado em todas as esferas, ainda que possa haver casos de 

bilinguismo, mas não de uso predominante de outro idioma oficial ou não.  
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Entretanto, na esfera educacional e do trabalho podemos nos enquadrar em questões 

próprias do mundo contemporâneo que abarca o uso e disseminação de LE. É comum, por exemplo, 

a exigência da língua inglesa no âmbito empresarial ou acadêmico, devido à internacionalização 

dessa língua. De igual maneira, há nas escolas e em institutos de idioma uma grande demanda pela 

aprendizagem dessa língua. Em ambos os casos, a língua de prestígio acaba por ser a escolhida, 

pois assim, tanto na aprendizagem quanto no mundo do trabalho, esse conhecimento contribui para 

manter a expectativa de ascensão social e econômica.  Assim, a decisão de qual língua ser adotada 

recai em critérios políticos (LAGARES, 2018). 

 Diante do exposto, abordei nesta seção a visão da LA no que se refere ao caráter político e 

social do ENEM, do ponto de vista do uso da linguagem como forma de discussão das relações 

étnico-raciais e do ponto de vista da política linguística. Em consonância com a epígrafe deste 

capítulo, busquei apresentar a pesquisa e sua contextualização demonstrando a importância de 

contemplar as vozes do sul a partir da afrodescendência no mundo hispânico e de uma pesquisa 

que dialogue com a teoria e a prática. 

Como observado até aqui, o ENEM funciona como um instrumento psicométrico para 

medir os conhecimentos do ensino médio, mas também reflete momentos políticos e questões 

sociais, como a situação da língua espanhola no Brasil hoje. Vemos adiante outras questões 

político, sociais e educacionais que atingem o exame e o espanhol. 

 

1.4 Organização da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo, apresentei as 

justificativas, o problema de pesquisa, os objetivos e as perguntas que direcionam a investigação. 

Em seguida, detalhei o método de geração e análise dos dados, além de delimitar o campo de 

investigação no escopo da LA. 

 No capítulo seguinte, faço uma reflexão sobre as diretrizes da educação, no espectro do 

ensino de língua espanhola, relacionando com a ERER e o ENEM. Também traço um paralelo 

entre as reformas da educação básica e os diferentes interesses pedagógicos, políticos e sociais 

envoltos a este processo inclusive no que se refere ao ensino de língua espanhola. Por fim, faço um 

breve histórico do ENEM desde sua implementação e apresento os aspectos técnicos relacionados 

à elaboração dos itens. 
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 No terceiro capítulo, coloco em discussão os estudos decoloniais como uma possibilidade 

para pensar contextos colonizados e que pode interferir positivamente na educação. Para tanto, 

discuto os conceitos de modernidade, colonialidade e seus derivados, sendo: colonialidade do 

poder, do ser, do saber e da natureza, e suas implicações na educação. Também coloco em debate 

os conceitos de colonialidade de gênero, da arte, do ver e colonialidade da linguagem, como forma 

de reconhecer e problematizar suas implicações na educação e exames como o ENEM. Neste 

capítulo, apresento as primeiras análises dos itens. 

 No quarto capítulo, problematizo o conceito de raça e seus desdobramentos no Brasil, 

apresento as orientações da ERER, e, o conceito de perspectiva afrogênica para discutir como a 

experiência racializada em contextos colonizados pode gerar diferentes formas de pensar e ser no 

mundo. Assim, demonstro que o posicionamento do Movimento Negro no Brasil converge para 

um pensamento decolonial e, consequentemente, para a formação de uma sociedade mais 

equânime. Por fim, faço um brevíssimo histórico sobre a afrodescendência no mundo hispânico e 

demonstro as implicações de tratar as relações étnico-raciais a partir de uma perspectiva afrogênica 

e decolonizadora. Ao longo do capítulo, finalizo as análises dos itens.  

No quinto capítulo, faço uma recapitulação das seções e retomo as perguntas de pesquisa e 

os objetivos enfatizando os resultados encontrados ao longo da análise. Na sequência, indico as 

lacunas presentes na investigação e possíveis caminhos para pesquisas futuras. Por fim, evidencio 

a relevância de pesquisas como esta e apresento as conclusões. 
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CAPÍTULO 2 – DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO 

 

A LA, como eu a atendo, é uma área apropriada à transgressão, ao novo, ao inventado, ao 

que é possível. Portanto, não pode ser o lugar do silêncio, da omissão, do descompromisso 

ou da conivência com políticas equivocadas, que valorizem hegemonias e obediências ao 

Norte (PARAQUETT, 2019, p. 110). 

 

Neste capítulo, refaço o percurso de implementação do ENEM e comento sobre seus 

aspectos históricos e técnicos. Demonstro, assim, que as decisões na área da educação nem sempre 

têm como prioridade o desenvolvimento da área, pois sofrem interferências de interesses políticos 

e econômicos, inclusive no ensino de espanhol. 

 

2.1 ENEM 1998 – 2019: aspectos históricos e técnicos sobre o exame 

 

A implementação do ENEM surgiu no contexto internacional dos anos 1990, quando uma 

série de conferências discutiram os direitos dos cidadãos a serem assegurados pelos Estados. 

Destaca-se a Declaração de Jomtiem de 1990, também conhecida como a Declaração Mundial de 

Educação para Todos e incorporada à LDB de 1996. Com base nas discussões da época, a expansão 

do ensino público ganhou destaque no Brasil, motivada pelo cenário de aquisição de direitos e às 

demandas do mercado de trabalho. Em resumo, como afirmam Castro e Tiezzi (2005, p. 117): 

 

Assim, no Brasil, vai-se delineando uma nova paisagem na década de 1990: à medida que 

se universaliza e se consolida o ensino fundamental, grandes contingentes de jovens 

egressos buscam novos caminhos. Cresce a matrícula do ensino médio, aumenta 

extraordinariamente a oferta de vagas no setor público, cai o número de jovens 

frequentando o período noturno, implanta-se um novo currículo, uma nova estrutura 

organizacional reordena o ensino médio propedêutico e a educação profissional [...] e, por 

fim, um novo sistema de avaliação - o Enem - passa a induzir o processo de reforma, em 

particular ao que se refere às novas diretrizes curriculares. 

 

A idealização do ENEM em 1998 foi uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para 

completar os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino em diferentes níveis, sendo o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa – Anísio Teixeira22 (INEP), o órgão responsável pela 

implementação dessas políticas.  

 
22 Anísio Teixeira foi um educador baiano e esteve à frente de vários programas educacionais. Em 1952 para assumir 

a direção do INEP, deixou a Campanha de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes), que organizou para o 

Ministério da Educação, além de idealizar e engajar os estados em duas ações nacionais: a Campanha de Inquéritos e 
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De acordo com o Relatório Final do ENEM de 1998, o exame tinha caráter inovador por ter 

foco na transdisciplinaridade e na avaliação de habilidades e competências dos examinados. Além 

disso, possibilitou um subconjunto de indicadores sobre os participantes através da aplicação de 

um extenso questionário socioeconômico (BRASIL, 1998). Assim, o exame se propôs a medir o 

desempenho educacional, bem como, conseguiu traçar um perfil dos candidatos. De acordo com o 

documento, o MEC/INEP se comprometeu a sistematizar e divulgar os dados em relatórios 

disponibilizados para as instituições de ensino superior, instituições representativas do mundo do 

trabalho, pesquisadores e Secretarias de Educação, visando o aprofundamento de análises e 

pesquisas dessas instituições (BRASIL, 1998).  

A aplicação do ENEM em 1998 consistia na seguinte formatação: ter foco no desempenho 

individual dos participantes; ser voluntário; os participantes deveriam ser concluintes ou egressos 

do ensino médio, podendo participar de quantas edições desejassem; o exame deveria ser realizado 

anualmente com aplicações nas capitais e em cidades estratégicas definidas pelo MEC/INEP. A 

prova deveria ser realizada no mesmo dia e horário, com duração de quatro horas para todos os 

participantes e podendo ser cobrado o custo de 20,00 reais para a inscrição (BRASIL, 1998). Essa 

primeira formatação do ENEM em 1998 tinha três objetivos: 

  
- Oferecer uma referência, para que cada cidadão possa proceder à sua autoavaliação, com 

vistas às escolhas futuras, tanto em relação ao mercado de trabalho, quanto em relação à 

continuidade de estudos; 

- Estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade alternativa ou 

complementar aos processos de seleção, nos diferentes setores do mundo do trabalho; 

- Estruturar uma avaliação da educação básica que sirva como modalidade alternativa ou 

complementar aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes pós-médios e ao ensino 

superior (BRASIL, 1998, p. 7). 

 

O exame pretendia servir como uma autoavaliação para os participantes guiarem seus 

planos no campo profissional e educacional, além de poder ser considerado uma avaliação e uma 

forma de seleção, ainda que alternativa, para acesso ao mundo do trabalho e a cursos de formação 

técnica e superior. Assim, compreendia-se que a escola deveria proporcionar desenvolvimento de 

competências para a assimilação de informações e utilização das mesmas em contextos adequados, 

a partir da interpretação de códigos e linguagens e da consolidação de conhecimentos adquiridos 

 
Levantamentos de Ensino Médio e Elementar (Cileme) e a Campanha do Livro de Didático e Material de Ensino 

(Caldeme). “Em homenagem ao ex-diretor, o Senado aprova a inclusão do seu nome no instituto, que passa a ser 

designado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.” Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/historia. Acesso em: 11 abr. 2020. 
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para a tomada de decisões autônomas e socialmente relevantes. Com base nesses pressupostos foi 

criada a MR, como vemos em Brasil (1998, p. 9): 

 

O modelo da Matriz contempla a indicação das competências e habilidades gerais próprias 

do aluno, na fase de desenvolvimento cognitivo correspondente ao término da 

escolaridade básica, associadas aos conteúdos do ensino fundamental e médio, e 

considera, como referências norteadoras, o texto da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os textos e o parecer da 

Reforma do Ensino Médio e as Matrizes Curriculares de Referência para o SAEB. 

 

A divisão da MR estabelecia 5 competências, entendidas como modalidades estruturais de 

inteligência para estabelecer relações entre objetos, situações, fenômeno ou pessoas; e 21 

habilidades, que decorrem das competências e se relacionam ao saber fazer (BRASIL, 1998). A 

prova foi formulada em duas etapas: a primeira, de conhecimentos gerais, composta por 63 

questões com diferentes níveis de dificuldades, considerando as disciplinas do ensino médio na 

época; e, a segunda, com a redação que solicitava a escrita de um texto descritivo argumentativo. 

A nota era contabilizada a partir das competências e habilidades, totalizando três questões objetivas 

para cada habilidade, divididas em dificuldade baixa, média e alta.  

Ao longo dos dez primeiros anos de aplicação do ENEM, foram implementadas adaptações 

que garantiram maior acessibilidade ao exame e sua funcionalidade foi ampliada, sendo que o 

ingresso ao ensino superior foi gradualmente ganhando mais destaque. De acordo com o histórico 

do ENEM no portal do INEP23, em 1999 foram contabilizadas 93 instituições de ensino superior 

que passaram a utilizar a nota do exame como forma de seleção de ingresso.  

Já no início dos anos 2000, a acessibilidade ao exame foi o principal destaque, com a 

implementação de atendimento às necessidades especiais como intérpretes de Libras, auxiliares 

para leituras e transcrições, corretores especializados para redação e médicos e enfermeiros 

acompanhantes (BRASIL, 2013).24  Outra novidade foi a informatização do processo de inscrição 

incluindo a opção “treineiro” para aqueles que não haviam terminado o ensino médio,  a ampliação 

da estrutura do exame e o aprimoramento da logística. 

Em 2004, a nota do ENEM passou a ser utilizada para selecionar bolsistas de programas 

governamentais, segundo o Histórico do ENEM no portal do INEP: “o recém-criado Programa 

 
23 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/enem/historico. Acesso em 12 abr. 2020. 
24 Relatório pedagógico do ENEM 2009-2010. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/relatorios-pedagogicos. Acesso 

em: 12 abr. 2020.  
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Universidade para Todos (ProUni) começou a usar a nota do Enem para concessão de bolsas de 

estudos integrais e parciais aos participantes.” Essa iniciativa deu maior visibilidade ao exame que 

alcançou 67%, do total de 3.004.491 inscritos, interessados em utilizar a nota para concorrer ao 

programa de bolsas em 2005. Ao completar dez anos de aplicação, o exame havia adquirido 

credibilidade e visibilidade entre a população. Segundo o Histórico do ENEM no portal do INEP: 

 

[...] o Enem se tornaria o processo nacional de seleção para ingresso na educação superior 

e certificação do ensino médio. Neste ano, mais de 70% dos 4.018.050 inscritos afirmaram 

que fizeram o Enem para entrar na faculdade ou conseguir pontos para o vestibular. A 

aplicação em 1.437 municípios foi em 30 de agosto. 

 

Para alcançar os propósitos mencionados, foi criada a Plataforma Sisu (Sistema de Seleção 

Unificada), que segundo a própria plataforma25: “é o sistema informatizado do Ministério da 

Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos 

participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).” A partir desse sistema é possível 

selecionar os candidatos melhores classificados de acordo com a escolha das vagas disponíveis. 

Em 2009, a prova foi reestruturada com base em uma nova MR, como explicarei mais adiante. 

Assim, a partir de 2010, o ENEM passou a ter como finalidade: ser parâmetro para 

autoavaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e à sua inserção no 

mercado de trabalho; a certificação no nível de conclusão do Ensino Médio, de acordo com a 

legislação vigente; ser ferramenta para criar referência nacional para o aperfeiçoamento dos 

currículos do Ensino Médio; e ser uma forma de estabelecer critérios de participação e acesso do 

examinando a programas governamentais; (BRASIL, 2013). 

O aprimoramento do sistema de inscrição do ENEM permitiu o armazenamento de 

diferentes dados que passaram a servir para: ampliação do atendimento especializado, como 

disponibilização de salas de fácil acesso para idosos, sala para lactantes, prova ampliada para 

deficientes visuais, serviço de leitura labial para surdos, mobiliário acessível, concessão de 60 

minutos a mais para realização da prova em casos de autismo e dislexia, por exemplo, entre outras 

ações. Em relação à diversidade, também passou a ser considerado a autodeclaração racial para 

cruzamento de dados de cotistas e a permissão da realização da prova após as 19h para os adeptos 

 
25 Plataforma SISU. Disponível em: https://sisu.mec.gov.br/#/#oquee. Acesso em 12 abr. 2020. 
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de religiões que guardam o sábado. As provas do ENEM também passaram a ser aplicadas a 

pessoas em privação de liberdade (PPL).  

Ao serem cruzados os dados da inscrição, o exame também passou a selecionar bolsistas 

para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), programa do governo federal que financia a 

graduação de cursos não gratuitos; além de isentar pessoas consideradas de baixa renda de acordo 

com o cadastro no Número de Identificação Social (NIS) e concluintes do ensino médio. Em 2013, 

a nota do exame também passou a servir para a seleção de bolsistas no programa Ciências Sem 

Fronteiras; neste mesmo ano, as notas dos participantes passaram a ser divulgadas por escola. Em 

2014, as Universidades de Coimbra e Algarve, em Portugal, passaram a aceitar o ENEM em seus 

processos seletivos e, neste mesmo ano, passou a ser usado o nome social do participante.   

Em 2016, foi implementada a identificação por biometria dos participantes como medida 

de segurança. Além de se consolidar como meio de seleção dos ingressantes às universidades 

federais e como alternativa para grande parte de outras universidades públicas. Em 2017, o 

histórico do portal do INEP destaca a alteração da aplicação da prova para dois domingos 

consecutivos, sendo a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação aplicadas no 

primeiro dia. A certificação do ensino médio deixou de ser validada pela nota do ENEM, sendo 

restringida a um exame próprio. Foi implementada a videoprova em Libras para surdos e 

deficientes auditivos e as provas passaram a ser personalizadas com nome e número de inscrição 

do participante. Também foi incluído, como item de segurança, o identificador de receptor de ponto 

eletrônico. As mudanças impulsionaram, ainda, a criação de um novo logotipo do ENEM. É 

importante mencionar que, neste mesmo ano, a correção da redação deixou de zerar casos que 

ferem os direitos humanos para zerar apenas um dos itens de avaliação. 

Em 2018, outras mudanças na logística e estrutura de aplicação do exame foram realizadas, 

como a solicitação de isenção, que passou a ser realizada antes da fase de inscrição, sendo 

necessário que os isentos no ano anterior, que não compareceram, justificassem sua falta para 

manter o benefício.  Considerou-se que o ENEM 2018 teve o menor número de faltosos entre as 

edições; além disso, foram somados 30 minutos para realização da prova no segundo domingo.  

Com mais de 20 anos de existência, o ENEM chega a 2019 como um exame nacional de 

grande relevância. Embora tenha tido problemas com vazamento de provas, o exame mantém sua 

credibilidade e serve como um extenso banco de informações para cruzamento de dados e ingresso 

ao ensino superior.  
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Embora desde sua primeira MR buscasse estimular a aplicação dos saberes adquiridos na 

escola e não apenas repetir informações, entre as críticas a esse modelo, alegava-se que poderia 

estar propenso às questões que exigiam conhecimentos pontuais, sujeito a apenas ser decorado e 

não aprendido. A partir das modificações realizadas em 2009, a expectativa era de que o exame 

avaliasse os conhecimentos de fato e que, além de servir como um exame de saída, também fosse 

um exame de entrada, pois o objetivo era transformar essa medição de conhecimentos em uma 

ferramenta de ingresso às universidades públicas federais, o que foi alcançado.   

No bojo das mudanças de 2009, foram inseridos no ENEM os itens de LE, de modo que os 

(as) examinados (as) devem escolher entre o espanhol e o inglês no momento da inscrição. A 

inserção das questões em LE vai ao encontro dos objetivos do exame, que a partir daquele 

momento, como seleção de ingresso às universidades, precisava avaliar também esses 

conhecimentos. Kanashiro (2012) destaca o histórico que o país tem com a língua espanhola, desde 

as relações fronteiriças até os acordos econômicos, e sugere que a inclusão do espanhol também 

serviria como uma forma de reforçar o processo de implementação da língua nas escolas a favor 

do cumprimento da Lei 11.161/2005, já que 2010 era o prazo final de sua implementação.  

A principal alteração se refere à reformulação da MR com a inserção de quatro áreas de 

conhecimento, a formulação das questões com base em situações problemas de forma 

contextualizada, e que valorizassem o raciocínio e as vivências dos participantes sem se limitar à 

memorização de conteúdos (BRASIL, 2013). Além dos cinco eixos cognitivos comuns, como 

vemos no Relatório do ENEM 2009-2010: 

 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados 

e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação 

consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural (BRASIL, 2013, p. 7). 
 

Segundo o documento, os cinco eixos cognitivos correspondem ao domínio da estrutura 

mental e funciona integrado às competências e habilidades de cada área (BRASIL, 2013). Na área 
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de Linguagens Códigos e suas Tecnologias há nove competências de área sendo que a competência 

2 (composta por quatro habilidades) é a que corresponde aos itens de LE. Já as habilidades se 

relacionam às particularidades curriculares de cada área do conhecimento. Vejamos as habilidades 

da competência 2 em relação a área de linguagens: 

 

Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 

possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. 

H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da 

diversidade cultural e linguística (BRASIL, 2013, p. 18). 

  

Dentre as descrições acima, considero que para essa pesquisa a Habilidade 5 seja importante 

enquanto sistematização dos conhecimentos linguísticos para alcançar as demais habilidades. Já a 

Habilidade 6 é importante enquanto possibilidade de acesso a outras culturas; a Habilidade 7 em 

relação ao uso social da linguagem; e a Habilidade 8, por se relacionar diretamente à compreensão 

da diversidade cultural e linguística, que são o foco desta pesquisa. De acordo com a descrição das 

habilidades acima, os itens da competência 2 buscam associar a LE a seus contextos de uso 

relacionando as estruturas linguísticas a situações específicas de uso da língua para que se tenha 

acesso a informações, tecnologias e culturas. Como descrito no Relatório do ENEM 2009-2010: 

 

O estudo das línguas estrangeiras no Enem prevê os seguintes conteúdos: compreensão de 

textos de gêneros diversos, orais e escritos, em língua inglesa ou espanhola; identificação 

temática, léxico, estruturas sintático-semânticas, função e contexto comunicativo; 

aplicação do conhecimento das línguas inglesa ou espanhola em situações comunicativas 

relacionadas às suas manifestações culturais; reconhecimento de aspectos culturais 

associados às manifestações linguísticas (BRASIL, 2013, p. 20). 

 

As definições da MR do ENEM determinam como conteúdo aspectos gerais da construção 

do item voltados para a interpretação textual e não elementos específicos como um determinado 

conteúdo gramatical ou ortográfico, por exemplo. Todavia, como podemos observar, é possível 

traçar algumas tendências a partir das definições mencionadas. Em relação ao formato, pode-se 

esperar a predominância de textos autênticos, por exemplo, uma vez que há uma propensão a 

explorar a estrutura de textos de diversos gêneros, sua função, aspectos culturais e contexto 

comunicativo, além dos aspectos mais estruturais da língua. 
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Em função disso, no ENEM não há lista de conteúdo a ser estudado para o exame, uma vez 

que o objetivo é avaliar o ensino médio como um todo. Porém, a MR26 contempla uma lista de 

objetos de conhecimento relacionados a cada disciplina que compõe as quatro áreas. No caso da 

LE não consta esta lista, sendo a principal referência as orientações mencionadas anteriormente, a 

partir das quais, junto com as habilidades já mencionadas, será feita a análise dos itens nesta 

dissertação. Com isso, tanto as orientações quanto os objetos de conhecimento são responsáveis 

por estabelecer padrões em relação à prova facilitando a elaboração dos itens e a preparação para 

as pessoas que prestarão o exame. Para Kanashiro (2012, p. 103): 

 

[...] o elaborador de questões precisa selecionar muito bem um texto que possibilite 

mensurar as habilidades e competências previstas, levando em conta a natureza do 

processo de leitura e os cuidados exigidos pela técnica de múltipla escolha que 

corresponde a um dos procedimentos para medir a compreensão leitora. 

 

Nesse sentido, a autora ainda defende que faz falta que a MR comtemple descritores que 

são capazes de relacionar as competências aos conteúdos direcionando melhor a elaboração dos 

itens. Vários outros questionamentos são levantados sobre a prova de LE. A começar pelos 

enunciados em língua portuguesa, a formulação dos itens, o fato de não ter os objetos de 

conhecimento, além de constar apenas cinco questões para avaliarem os conhecimentos dos 

examinados (as). Isso nos faz pensar que lugar ocupa a LE na educação básica e até mesmo no 

ensino superior, haja vista que a cobrança de conhecimentos no ENEM parece bastante tímida, 

relegando a um lugar de menos importância ou extracurricular, como aponta Lagares (2013a). 

Diante do exposto, é possível afirmar que a formulação dos itens de LE no ENEM segue 

diretrizes objetivas e resumidas. Partindo do princípio de que a relação entre educação básica e o 

exame nacional é bastante estreita, alimentando um ciclo de influência entre esses espaços 

educativos e alinhando a proposta de ensino da escola com o que se espera do espanhol no ENEM, 

nesta dissertação, interessa em especial as habilidades 6 e 8 da MR, tendo como foco a diversidade 

cultural no mundo hispânico no âmbito da ERER. 

Além da MR, outro documento importante para a elaboração dos itens do ENEM, é o Guia 

de elaboração dos itens de 2010. Segundo Brasil (2010), a palavra item corresponde a uma unidade 

básica de coleta de dados podendo ser uma prova, um teste, e no caso do ENEM, refere-se às 

 
26 Disponível em: http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf. Acesso 19 de maio de 2020. 
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questões presentes no caderno de perguntas. Essas questões são elaboradas considerando 

competências, habilidades e os eixos cognitivos como consta na MR, além das recomendações para 

cada área do conhecimento como consta no documento.  Os itens podem ser formulados a partir de 

questões abertas ou objetivas com múltipla escolha, essa última opção corresponde ao formato dos 

itens do ENEM, facilitando a aplicação em larga escala (BRASIL, 2010). 

Os itens do ENEM são elaborados por profissionais da educação de cada área do 

conhecimento que são chamados a formular os itens em ocasiões que necessita demanda, através 

de oficinas de elaboração de itens ou editais. Os critérios para elaboração parte de uma situação 

problema: “em uma avaliação, um item contextualizado pretende transportar o participante do teste 

para uma situação normalmente vivenciada por ele no dia a dia, e que, no item, pode se materializar 

ou não em uma situação hipotética (BRASIL , 2010, p. 9)”. Essa construção da situação problema 

deve contemplar uma das habilidades da MR e se estrutura a partir do texto, do enunciado e das 

alternativas conformando uma unidade de proposição (BRASIL, 2010). 

Em relação à escolha do texto recomenda-se que tenha um ou mais textos verbais ou não 

verbais, podendo ser do próprio elaborador ou de fonte fidedigna, isto é, de fácil recuperação e 

circulação (BRASIL, 2010). Em relação à elaboração do enunciado, o documento Brasil (2010, p. 

10) orienta: “o enunciado constitui-se de uma ou mais orações e não deve apresentar informações 

adicionais ou complementares ao texto-base; ao contrário, deverá considerar exatamente a 

totalidade das informações previamente oferecidas”. Dessa maneira, deve conter instruções 

objetivas, em forma de pergunta ou frase a ser complementada (BRASIL, 2010). 

As alternativas são possíveis opções de respostas, sendo o gabarito a resposta correta e os 

distratores respostas plausíveis para a questão elaborada, porém incorreta frente ao problema 

apresentado. De acordo com Brasil (2010, p. 11), “isso significa que o distrator plausível deve 

retratar hipóteses de raciocínio utilizadas na busca da solução da situação-problema apresentada”. 

Isto é, não deve induzir o respondente ao erro. O documento ainda recomenda que o elaborador (a) 

proponha mais de um item para cada texto, aumentando assim as possibilidades de explorar o tema. 

Seguindo o Guia de elaboração e revisão dos itens (BRASIL, 2010), a elaboração do item ainda é 

composta por uma justificativa, que serve como explicação das escolhas feitas pelo elaborador (a).  

Após esse processo, o item é encaminhado para uma primeira avaliação. Nesse momento, 

o revisor, seguindo a ficha de revisão composta por cinco blocos de critérios, vai avaliar se o item 

contempla os critérios necessários para compor o banco de itens. O revisor pode fazer pequenas 
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alterações nas propostas ou devolver o item para o elaborador indicando as alterações necessárias 

(BRASIL, 2010). Caso o item seja aprovado na revisão técnica-pedagógica, a etapa seguinte é 

passar pelo parecer e aceite do INEP. Em seguida, é feita uma revisão linguística e depois começam 

as etapas psicométricas que avaliam a dificuldade do item com base em uma pré-testagem seguindo 

os parâmetros da Teoria Clássica de Teste (TCT) e Teoria de Resposta ao Item (TRI), e na leitura 

psicométrica do item (BRASIL, 2010). Por fim, há uma leitura transversal do item para observar 

se está em consonância com outros aspectos da prova, como os direitos humanos. 

Uma vez cumpridas as etapas citadas, o item passa a compor o banco nacional de itens 

(BNI) podendo ser usado no ENEM. Esse processo é longo e complexo, o que demonstra grande 

dedicação e busca de qualidade na composição dos itens, por isso, essa pesquisa não tem condições 

de apontar problemas na composição, mas sim colaborar para uma leitura atualizada a partir de 

uma perspectiva que pode acrescentar na heterogeneidade do exame para futuras elaborações. Os 

(as) elaboradores de itens, por segurança da prova, são anônimos. Todavia, cabe pensar se o perfil 

desses profissionais é heterogêneo, bem como sua formação, já que diante da análise dos itens a 

diversidade parece pouco contemplada. As orientações dispostas neste tópico são importantes para 

entender a trajetória do exame, e, também, para compreender sua construção metodológica, de 

modo a colaborar na análise dos itens que serão expostas a partir do próximo capítulo. 

Durante todo o período de aplicação, o exame passou a mobilizar diversos setores da 

sociedade, desde profissionais da educação e estudantes até setores comerciais, de logística do 

exame ou das cidades onde há aplicação da prova, incluindo a opinião pública diante das reflexões 

geradas pelo caderno de questões. Dentre as críticas, constata-se que sua influência na educação 

básica tem como ponto positivo, a preparação do ensino médio visando o acesso a um curso 

universitário, o que melhorou a qualidade da educação em alguma medida. Além de proporcionar 

uma ruptura com o ensino público voltado apenas para a formação profissional, possibilitando 

maior preparo dos (as) estudantes de classes baixas com vistas ao ingresso no ensino superior. 

O ponto negativo é que, em muitos casos, o ensino se apega apenas à formatação das provas 

e aos conteúdos mais frequentes. Essa constatação vai contra a proposta do ENEM e demonstra um 

dos principais problemas de exames em larga escala, pois tendem a medir superficialmente o 

desenvolvimento dos estudantes, das escolas e do ensino como um todo, desconsiderando as 

particularidades de cada contexto. É sobre essas contradições que discorro no próximo tópico. 
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2.2 Reformas do ensino e  políticas educacionais 

 

Neste tópico, reflito sobre como as reformas educacionais desde 1931 até a BNCC (2017) 

são direcionadas pelos interesses políticos e econômicos em detrimento da qualidade e 

universalização da educação. Também demonstro como a globalização e as políticas neoliberais 

agravaram esse quadro, passando pela difusão da língua espanhola e pelas discussões étnico-raciais 

devido a diversas abordagens que geraram muitas controversas. Por fim, discuto sobre as 

implicações dessas políticas em contextos colonizados, como a América Latina. 

Desde o início do século XX, a universalização da educação é vista como uma necessidade 

no Brasil, todavia o acesso tem sido conquistado lentamente e a qualidade do ensino também. 

Branco et al. (2018) explicam que nesse período, devido ao alto índice de analfabetismo e início 

da industrialização, a educação passou a ser vista como única forma de impulsionar a economia, 

através da formação para o trabalho. Desde então, diversas reformas educacionais têm sido 

pautadas nas necessidades do mercado econômico e laboral. 

A Reforma Francisco Campos de 1931 ficou marcada pela nacionalização da educação. 

Regulamentou o ensino primário, secundário e superior, além de ter criado o Conselho Nacional 

da Educação (CNE). Já a reforma Capanema, ocorrida entre 1942 e 1946, inseriu a oferta da língua 

espanhola no currículo do ensino secundário e ficou marcada por acirrar uma prática já bastante 

difundida na educação, a dualidade entre ensino primário para a classe trabalhadora e o ensino 

secundário e superior para as classes abastadas (BRANCO et al., 2018). Assim, a educação 

brasileira continuou a ser caracterizada como elitista e excludente. Segundo os autores, a partir de 

1950, o processo de industrialização foi marcado pela abertura ao capital internacional que 

impulsionou a escolarização de forma pragmática para atender o mercado de trabalho (BRANCO 

et al., 2018). 

Entre os anos de 1950 a 1980, quando a escola começou a se universalizar de fato, o ingresso 

ao ensino público continuava limitado, bem como a qualidade do ensino. O atendimento da escola 

não contemplava as necessidades das classes populares que, não conseguiam finalizar o ensino 

primário (seja pelo acesso restrito à escola ou pela necessidade de trabalhar em vez de estudar), 

dificultando também, o ingresso e conclusão do ensino secundário (CASTRO; TIEZZI, 2005). 

Desse modo, as políticas educacionais contribuíram para aumentar as desigualdades sociais e para 

intensificar a dicotomia na oferta dos cursos. 
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Com o fim da ditadura militar, e devido à abertura política nos anos 1980, uma série de 

ações foram realizadas no Brasil com vistas à construção de um Estado democrático e igualitário. 

A constituição de 1988 foi um marco dessas ações e nela continha as reivindicações de diversos 

setores da sociedade, contemplando, por exemplo, o Movimento Negro, a educação indígena e leis 

relacionadas à universalização da educação. É nesse clima de igualdade que a LDB foi aprovada 

em 1996, com a intenção de promover um ensino que resguardasse a formação cidadã, porém 

mantinha como fio condutor a aprendizagem técnica para o mundo do trabalho, agora sob o pano 

de fundo do desenvolvimento, da globalização e do neoliberalismo. 

O geógrafo Milton Santos (2001, p. 23) reflete sobre o século XX e início do século XXI e 

afirma: “a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. Para entendê-la, como, de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos 

fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política.” Para o autor, o 

estreitamento do mundo se dá mais pelo contato comercial através do estado da política e, pela 

ligação mercadológica, através do estado das técnicas atuais, do que pelas relações humanas em si.  

Neste sentido, o autor descreve a globalização a partir de três pontos: como fábula, como 

perversidade e como possibilidade futura. O discurso da fábula apresenta este processo como uma 

consequência natural do capitalismo e inevitável, além de considerar extremamente benéfica e 

necessária para a modernização através principalmente das tecnologias digitais. Já o ponto de vista 

da perversidade revela a desigualdade, a violência e desumanização agravados pela lógica 

competitiva que sai das variadas faces do mercado financeiro e invade as mais diversas esferas 

sociais. Por fim, o autor apresenta uma outra globalização, a partir do contato com diversas partes 

do mundo através da mistura de povos, filosofias e conhecimentos, o que o autor chamou de socio 

diversidade, possibilitando o surgimento de uma cultura popular que valorize o local em detrimento 

da cultura de massa tida como universal e, por conseguinte, hegemônica (SANTOS, 2011).  

O que temos vivenciado desde então é o agravamento da narrativa da globalização enquanto 

fábula, ao simplificar a internacionalização do mundo, incorporando os valores neoliberais em seu 

aspecto econômico, social e cultural. Essa simplificação da vida internacionalizada leva a um tipo 

de autoritarismo ou globalitarismo (SANTOS, 2011), resultando no extremo das desigualdades. 

Nesse sentido, a crise é constante, ainda que sentida de diferentes maneiras por todo o globo. No 

entanto, as soluções apresentadas pelo regime econômico neoliberal são apenas financeiras, 

agravando o problema que de fato é estrutural e não pontual (SANTOS, 2011).  
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Para o autor, com a internacionalização do mercado econômico, o mundo passa a ser 

conectado principalmente pela competição entre si e a busca de maior rentabilidade, resultando em 

monopólios e domínio empresarial, o que se caracteriza como uma guerra constante, com base não 

mais na concorrência e sim na competitividade. Esse sistema, destrutivo, acarreta na falta de 

compaixão e altruísmo levando não somente as empresas, mas toda a sociedade a um retrocesso 

em relação ao entendimento dos bens públicos e da solidariedade. Nas palavras de Santos (2011 p. 

38): “[...] é emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com a ampliação 

da pobreza e os crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o papel político das empresas 

na regulação da vida social”. O autor ainda alerta que essa ideologia aumenta as desigualdades 

entre os indivíduos, de modo que a ausência do Estado é benéfica apenas para as grandes 

corporações. Além de restringir a democracia como possibilidade de consumo e não como 

participação política, por isso, não se formam cidadãos, mas consumidores ou consumistas, sendo 

os direitos e deveres reduzidos à ideia de mérito e busca individual de sucesso (SANTOS, 2011). 

Essas ações podem ser vistas nas reformas educacionais dos anos 1990 e que tiveram 

sequência nos anos 2000, sendo a própria estrutura escolar construída com base na política 

neoliberal, além do foco na formação para o mundo do trabalho. Assim, o perfil de estudante 

moldado pela escola acaba por se encaixar no perfil de cidadão (ã) e de trabalhador (a) previstos 

na ideologia neoliberal. O primeiro voltado para o consumo e o segundo para o trabalho moderno 

da chamada era Toyotista, ou seja, centrado na demanda das tecnologias digitais e suas constantes 

atualizações. Os anos 2000 foi o período de transição entre a era Fordista/Taylorista e a Toyotista: 

 

Ao substituir o trabalhador da linha de montagem Fordista/Taylorista por um perfil 

“moderno”, multifuncional e capacitado tecnologicamente, iniciou-se um processo de 

reformas educacionais voltado a essa nova formação exigida pelo mercado de trabalho e 

à proposição de mudanças nas estruturas da educação, tais como novos currículos, 

métodos de ensino e sistemas avaliativos (MOTA, 2018, p. 25). 

 

Por conseguinte, a estrutura educacional passa a se basear em dois objetivos: mecanismos 

de qualidade e avaliação dos serviços com base na meritocracia e competitividade entre 

instituições; e o segundo objetivo visa a subordinação da produção educacional ao mercado de 

trabalho (GENTILLI, 1996).  O que para o autor, “[...] dá sentido e estabelece o rumo (o horizonte) 

das políticas educacionais, ao mesmo tempo que permite estabelecer critérios para avaliar a 

pertinência das propostas de reforma escolar” (GENTILLI, 1996, p. 9).  
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Desse modo, por mais que as diretrizes e a própria LDB (1996) presem pelo conhecimento 

e sua aplicação, de forma ampla e no sentido de instrumentos de agência social para o cidadão, a 

escola esbarra no saber pontual como forma de cumprir a demanda de formação técnica.  Neste 

contexto, não é estranho que as políticas linguísticas sejam realizadas a partir de interesses 

econômicos. Para Gentili (1996, p. 1), enquanto regime econômico, o neoliberalismo:  

 

Por um lado, trata-se de uma alternativa de poder extremamente vigorosa constituída por 

uma série de estratégias políticas, econômicas e jurídicas orientadas para encontrar uma 

saída dominante para a crise capitalista que se inicia ao final dos anos 60 e que se manifesta 

claramente já nos anos 70. Por outro lado, ela expressa e sintetiza um ambicioso projeto 

de reforma ideológica de nossas sociedades a construção e a difusão de um novo senso 

comum que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade às propostas de 

reforma impulsionadas pelo bloco dominante. 

 

O neoliberalismo se caracteriza ainda pela privatização de bens públicos, uma vez que visa 

diminuir o poder do Estado, incluindo escolas, hospitais, habitação, segurança, seguros e 

previdência entre outros, pois entende que a competição do mercado é que vai garantir a qualidade 

dos serviços (MONTOVÃO, 2015).  Deste modo, enquanto ideologia política, entende-se que o 

eixo da sociedade é o mercado e todos os campos devem ser guiados por esse eixo. No momento 

de globalização, as teorias neoliberais estadunidenses chegaram à América Latina, sendo o Chile 

seu precursor e o Brasil o último país a eleger um governo abertamente neoliberal (ROCHA, 2006). 

Para Montovão (2015, p. 153), “a transposição das categorias econômicas para a análise 

das relações sociais faz com que, no neoliberalismo, o indivíduo também seja transformado em 

mercadoria.” Assim, a própria noção de cidadania é corrompida, sendo sinônimo de propriedade e 

consumo (GENTILI, 1996). Em relação à educação, em regiões consideradas emergentes como na 

África, Ásia, América Latina e, consequentemente, o Brasil, as políticas neoliberais entendem que 

há uma crise devido ao mau gerenciamento dos recursos, da prática pedagógica improdutiva e da 

expansão principalmente do ensino médio sem que houvesse preocupação com a qualidade do 

ensino (GENTILI, 1996). Entretanto, a solução para esse problema não são as escolas, mas as 

diretrizes econômicas. Segundo Gentili (1996, p. 15): 

 

Assim, sair da crise pressupõe consultar os especialistas e técnicos competentes que 

dispõem do saber instrumental necessário para levar a cabo as citadas propostas de 

reforma: peritos em currículo, em formação de professores à distância, especialistas em 

tomadas de decisões com escassos recursos, sabichões reformadores do Estado, 

intelectuais competentes em redução do gasto público, doutores em eficiência e 

produtividade, etc. Alguém candidamente poderia perguntar-se de onde tirar tanta gente. 



57 

 

A resposta a semelhante questão pode ser encontrada nos corredores dos Ministérios de 

educação de qualquer governo neoliberal: são os organismos internacionais 

(especialmente o Banco Mundial) os que fornecem todo tipo de especialistas nestas 

matérias. 

 

É possível vincular às características mencionadas uma série de políticas educacionais que 

se basearam em orientações internacionais e instituições financeiras, a partir de documentos 

produzidos e publicados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD ou 

Banco Mundial), BID e também por organismos regionais – como a Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (CEPAL) – que passam a reafirmar a importância da educação para o 

desenvolvimento econômico e social das “nações periféricas,” ao mesmo tempo em que defendem 

a necessidade de abertura deste “serviço” à iniciativa privada. Desses documentos derivaram os 

PCNs, exames psicométricos como o ENEM, entre outras diretivas para a educação. Assim, autores 

como Branco et al. (2018, p. 55) ressaltam que: 

 

Para tanto, além de se recorrer ao lema “aprender a aprender”, reforçando a concepção de 

formação humana enquanto adaptação constante e dinâmica dos indivíduos às 

necessidades do mercado, buscou-se também instituir formas de controle para verificar a 

ligação entre o “currículo unificado” e o ensino na escola, a exemplo da criação do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
 

Embora as diretrizes exemplificadas, e outras mais, tenham pontos positivos, elas podem 

ser comprometidas pela subordinação aos interesses econômicos. Segundo Rocha (2006), 

instituições como a UNESCO, o FMI e Banco Mundial exercem um poder despótico sobre a 

América Latina, no âmbito político e econômico respectivamente, já que possuem como meta 

manter os países centrais e/ou dominantes livres de qualquer prejuízo causado pelo descontrole da 

pobreza, favorecendo o acúmulo de capital. Em suma, Rocha (2006, p. 15) afirma: 

 

A América Latina sofre cotidianamente com as intervenções favoráveis ao domínio do 

capital, este domínio é histórico e tem suas raízes no modo de produção capitalista, no 

qual o homem explora o homem e países exploram países em nome da acumulação. O 

neoliberalismo é a ideologia econômicapolítica que mantém o capitalismo na 

contemporaneidade, efetiva o desmonte dos direitos sociais e utiliza estratégias para que 

o processo educativo mantenha a subalternidade dos países e suas populações. Enfim, para 

a exploração em totalidade, a condução ideológica é essencial a fim de se manter a 

submissão da América Latina sob os “domínios do capital.”  

 

Para a autora, o discurso neoliberal tenta convencer que os resultados das medidas 

acordadas entre instituições internacionais e os governos latino-americanos em relação à educação 
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são satisfatórios, porém não há garantia, inclusive econômica, de implementação das medidas 

defendidas. Além disso, ao justificar o global pelo particular, as orientações internacionais tendem 

a focar em aspectos tecnológicos e psicopedagógicos em detrimento de aspectos macrossociais que 

influenciam diretamente na aprendizagem e desenvolvimento do (a) estudante (ROCHA, 2006). 

As insistentes alianças entre países centrais e periféricos tendem a manter a dependência destes em 

relação à centralidade e poder global daqueles, de modo que o foco desse domínio é a economia e 

o dinheiro como motor de condução das decisões políticas, econômicas ou mesmo sociais e 

educacionais (ROCHA, 2006; SANTOS, 2011).  

Candau e Russo (2010) chamam a atenção para o fato de que nos anos 1980 e 1990, no bojo 

das reformas educacionais que afligiram a América Latina, onze países latino-americanos 

incluíram nas suas respectivas Constituições o caráter multiétnico, pluricultural e multilíngue de 

seu povo. Segundo as autoras, o discurso da interculturalidade, no Brasil, surgiu na escola nesse 

contexto com a intenção de inibir conflitos e não se preocupava em pensar mudanças estruturais, 

mas em apaziguar as diferenças. Neste viés, palavras como igualdade, diferença ou diversidade 

ganharam um sentido genérico e ao contrário do que se pretendia, colaboraram para manter as 

desigualdades (CANDAU; RUSSO, 2010). Na América Latina, as políticas realizadas ganharam 

significados ambíguos, como vemos em Candau e Russo (2010, p. 163): 

 

Neste sentido, as diferentes reformas na área de educação incorporam a perspectiva 

intercultural, seja como um dos eixos articuladores dos currículos escolares, seja 

introduzindo questões relativas às diferenças culturais como temas transversais. No 

entanto, se este alargamento do conceito e de seu impacto sobre as políticas públicas pode 

ser visto como um significativo progresso, não deixa de estar permeado por fortes 

ambiguidades, pois esta incorporação se dá no contexto de governos que estão 

comprometidos com a implementação de políticas de caráter neoliberal, que assumem a 

lógica da globalização hegemônica e a agenda dos principais organismos internacionais. 

 

As autoras ressaltam que, a partir deste viés, a educação intercultural se aproximava mais 

ao multiculturalismo, já que se prendia às particularidades de grupos sociais minoritarizados. 

Entretanto, de acordo com as autoras, para o pensamento crítico intercultural desenvolvido 

conceitualmente e empiricamente na América Latina e em especial entre os povos indígenas dos 

Andes, pensar as relações interculturais exige considerar todas as diferenças sociais, incluindo, por 

exemplo, o grupo social branco. É preciso, assim, tencionar as relações inclusive na escola para 

que se reflita, e, possivelmente, se rompam as hierarquias e desigualdades (CANDAU; RUSSO, 

2010). Assim sendo, as reformas dos anos 1990 não cumpriram com um diálogo intercultural. 
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Seguindo esses pressupostos, para pensar a linguagem de modo intercultural, entendo que, 

como afirma Matos (2014, p. 107): 

 

Do ponto de vista pedagógico, a perspectiva intercultural está baseada no reconhecimento 

da diversidade cultural, não somente de grupos minoritários, mas de todos os membros da 

sociedade. Além desse reconhecimento, as práticas desenvolvidas no contexto escolar 

podem auxiliar no entendimento de que a heterogeneidade que nos caracteriza deve ser 

vista positivamente, de maneira que se promovam o respeito e a igualdade de 

oportunidades, transformando as escolas em espaços de mudança social. 

 

Assim sendo, cabe diferenciar algumas concepções de interculturalidade. Para Walsh 

(2009) há três tipos: a interculturalidade relacional que tem por característica o contato entre 

culturas sem se preocupar com os possíveis conflitos ou desigualdades geradas nessa aproximação; 

a interculturalidade funcional, se aproxima do multiculturalismo liberal, pois reconhece as 

diferenças em forma de tolerância, sendo funcional ao sistema capitalista na medida que impulsiona 

imperativos econômicos, porém mantendo à margem os grupos historicamente excluídos; e a 

interculturalidade crítica que pretende reconhecer as diferenças, os conflitos e a partir do 

questionamento das hierarquias que geram tais desigualdades, negociar em condição de respeito e 

equidade uma nova estrutura social, sendo essa vertente oriunda da educação intercultural andina, 

na qual os povos indígenas exigem que sua cultura seja respeitada e ensinada na escola sem a 

sobreposição da cultura branca e da língua espanhola nesse contexto.  

O diálogo intercultural crítico vai ao encontro do pensamento proposto por Santos (2011, 

p. 147), assim, o foco dos acordos políticos deve ser as pessoas e não o dinheiro “a primazia do 

homem supõe que ele estará colocado no centro das preocupações do mundo, como um dado 

filosófico e como uma inspiração de ações”. Nesse viés, também na educação cabe a centralidade 

nas culturas como expressão individual e coletiva das pessoas e grupos que compõem as 

sociedades. Todavia, as reformas dos anos 1990 e agora as de 2017 apontam para outra direção. 

A discussão sobre uma base curricular nacional está prevista desde a constituição de 1988, 

todavia, em 2014 iniciaram os debates para sua implementação, que previam a participação da 

comunidade escolar (professores, coordenação e direção) e da participação da comunidade civil 

que através de um espaço no site do MEC poderiam manifestar críticas e sugestões. Foram cotados 

para a formulação do texto e das propostas pedagógicas especialistas de diversas áreas da educação.  

Porém, após a interrupção do mandato da presidenta Dilma Rousseff, as reivindicações de 

fundações privadas de educação destacaram-se mais. Instituições como LEMAN, Todos pela 
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Educação, Amigos da Escola, Santander, Fundação Vitor Cevita, entre outras organizações ligadas 

ao mercado financeiro, reafirmaram a influência externa de setores privados nacionais e 

internacionais, secundarizando os interesses da educação, como mostra Branco et al. (2018, p. 58): 

 

[...] a atuação dos professores, alunos, pais e demais representantes da comunidade 

escolar, nos processos decisórios sobre a reorganização curricular, como a estabelecida 

por uma BNCC, não se tem concretizado, pelo menos não de maneira satisfatória, 

configurando nada mais que um arremedo de participação, que na prática serve apenas 

para legitimar o que já está posto. Atrás de uma cortina de grande consulta e participação, 

de construção coletiva e legitimação da democracia estão os bastidores com fortes 

influenciadores, que direcionam a educação para seus interesses, da sociedade e do 

mercado que buscam manter e fortalecer suas ideologias. 

 

O impacto do ataque político sobre a construção da BNCC (2017) culminou em um texto 

que gera enormes controversas e descontentamento entre a comunidade escolar e especialistas, pois 

demonstra um carácter tecnicista que agrava a divisão entre conhecimento técnico e intelectual. 

Assim, as alterações trazidas pela BNCC (2017) colaboram para a reforma do Ensino Médio 

realizada entre 2016 e 2017, fazendo dessa etapa da educação uma limitada preparação para o 

trabalho em termos neoliberais de empregabilidade. Ao tratar dos fundamentos pedagógicos, a 

BNCC (2017) destaca a noção de competência como mobilização de conhecimentos para a 

resolução de problemas, e afirma que esta proposta educacional está de acordo com os organismos 

internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 

de exames externos como o PISA que buscam soluções muito mais quantitativas do que qualitativas 

na melhoria da educação. Em consequência disso, surgem constatações como a que vemos abaixo: 

 

[...] fica claro que a BNCC está em consonância com organismos internacionais que 

defendem a ideologia neoliberal, buscando a formação de indivíduos flexíveis, facilmente 

adaptados às necessidades do mercado, em detrimento de uma formação emancipatória do 

cidadão (BRANCO et al., 2018, p. 59). 

 

Portanto, para os autores, ao focar na junção de conhecimento para atuar no cotidiano, a 

BNCC (2017) favorece a formação de cidadãos adaptáveis ao seu ambiente e não cidadãos críticos, 

que possam muito mais do que se adaptar, atuar e modificar o seu meio social.  Como descrito até 

aqui, o ENEM surgiu em um contexto de medição da qualidade da escola (pública e privada), sendo 

que seus resultados, intencionalmente ou não, acabam por alimentar o imaginário de que a escola 

privada é tida como referência e a escola pública como fracasso, legitimando a implementação das 

medidas direcionadas pelos órgãos internacionais, como se deu na reforma de 2017. Destarte, 
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No plano pedagógico, a incerteza cultivada pelo ideário da sociedade do conhecimento irá 

encontrar respaldo na nascente Pedagogia das Competências. A noção de competência, 

cunhada nos meios empresariais, será incorporada à educação com o propósito de colocá-

la a par dos desafios e instabilidades do novo mercado de trabalho. Nesta abordagem 

impera a proposição de uma formação flexível, pois o trabalhador é preparado para a 

inconstância da empregabilidade (MONTOVÃO, 2015, p. 165). 

 

Como descrito pela autora, a sociedade do conhecimento se caracteriza por estar antenada 

as novidades tecnológicas e de consumo e partilha um conhecimento técnico sobre estes elementos, 

sem ter condição de questionar esta lógica de vida (MONTOVÃO, 2015). Assim, não há 

possibilidade de exercício da cidadania, apenas o desempenho de competências apreendidas para 

o mundo do trabalho. É preciso estar atento, flexível e resiliente para as exigências desse mercado.  

Em vista disso, e dos detalhes argumentados nesta dissertação, a atual BNCC (2017) pode 

ser vista como mais uma reforma que usa a educação para reacomodar as necessidades do mercado 

econômico em relação à formação de trabalhadores. Enquanto exame de mensuração do ensino 

médio, o ENEM cai no mesmo problema, isto é, ao mesmo tempo que pode colaborar para medir 

os índices da escola e em especial do ensino médio, também está a serviço dos interesses de 

organismos internacionais. Essa contradição é um dos fatores apontados para explicar as limitações 

dos exames de larga escala enquanto fontes de informação para a melhoria da escola. 

Desde 2006, foi instituída a divulgação de notas das escolas por ranking, o que colaborou 

para dar visibilidade ao exame, contudo construiu uma imagem equivocada das escolas fazendo 

com que as que obtiveram notas inferiores fossem esquecidas e as que obtiveram notas desejáveis 

fossem mais requisitadas, desconsiderando a estrutura física, material e intelectual que colabora 

para estes resultados. Com base em dados de 2007, Kanashiro (2012) aponta que as maiores notas 

do ENEM correspondiam à estudantes de: cor branca; renda familiar superior a 5 salários mínimos; 

sem distorção idade-série; oriundos de escola particular; estudo em período diurno; ou seja, os 

dados comprovam o déficit da escola pública, mas não são usados para corrigir essa desigualdade. 

Após anos de aplicação do ENEM, ainda se entende que a melhoria na etapa final da 

educação básica se dá pela competição, sendo que as próprias escolas devem se ajustar ao exame 

para alcançar com seus alunos (as) melhores notas na comparação nacional. Nessa circunstância, 

o ENEM acaba sendo usado, também, como forma de estimular a competição entre escolas 

públicas, privadas e cursinhos preparatórios, o que demonstra o espectro neoliberal atribuído ao 

exame devido ao contexto político social ao qual se enquadra. Assim, a escola pública fica relegada 

à própria sorte e seus (as) estudantes contando com cursinhos comunitários, quando há. 
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Entre algumas ações de adequação do exame em relação à realidade de seus examinados, 

destaca-se a política de cotas estipulada em 2010. Isso se deu pelas reivindicações que já vinham 

sendo desencadeadas há muito tempo pelos movimentos sociais e acabou ganhando força na 

primeira década dos anos 2000. Embora a Lei 12.711/2012, conhecida como Lei de cotas, tenha 

sido aprovada em 2012, essa e outras ações afirmativas, foram implementadas no ENEM em 2010. 

Em um estudo sobre o desempenho dos cotistas no ENEM, os autores Campos et al. (2014) 

constataram que, a cota apenas para escola pública não corrige o déficit de ingresso de alunos (as) 

negros, indígenas e pardos, sendo necessário as cotas raciais, pois ainda que a diferença entre 

cotistas e não cotistas seja pouca, sem este mecanismo consolida-se a exclusão: 

 

Os dados do SISU discutidos até aqui indicam que os temores em relação ao desempenho 

dos cotistas no ENEM são superestimados. O desempenho dos cotistas é, de modo geral, 

próximo do desempenho dos não-cotistas. Ainda que tais diferenças variem de acordo com 

os diferentes grupos beneficiados pelas cotas, as notas de corte dos cotistas costumam 

ficar entre dois e sete pontos percentuais abaixo das notas de corte dos não-cotistas 

(CAMPOS et al., 2014, p. 21). 

 

Diante desse exemplo, é inegável a pertinência social das ações estabelecidas a partir do 

ENEM, enquanto favorecimento da democratização do acesso ao ensino universitário e outras 

políticas públicas para a educação, além de ser uma forma de valorizar, enquanto instituição, a 

diversidade cultural da sociedade brasileira garantindo a acessibilidade de diversos grupos sociais 

que até então não eram atendidos nesse tipo de exame. Contudo, fica explícito que este tipo de 

exame de larga escala precisa ser revisto em sua própria função e consequências, principalmente 

em relação às ações propositivas a partir de seus índices com vistas a de fato melhorar a escola 

pública a partir do Estado, e, não apenas da comunidade escolar, ou de privatizações. 

Neste tópico, demonstrei que as reformas educacionais brasileiras têm sido direcionadas 

por fatores políticos e econômicos, em detrimento da qualidade da educação. Essas reformas se 

articulam principalmente sobre o pano de fundo do desenvolvimento, seja com base no processo 

de globalização ou do neoliberalismo. Dessa maneira, a reforma mais recente de 2017 também se 

enquadra nessa lógica. Contudo, suas alterações tiveram consequências negativas em especial para 

a língua espanhola. É sobre esse processo que discorro no próximo tópico. 
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2.3 Espanhol e ensino básico 

 

Como podemos observar até aqui, decisões políticas no âmbito da educação ou de outras 

áreas, influenciam os rumos do ensino de LE. Nesse sentido, as políticas públicas para a língua 

espanhola não fogem dessa lógica.  Lagares (2013b) explica que nos anos 1990 a Espanha vivia 

um momento de expansão econômica, sendo a difusão da língua uma das áreas estratégicas. O 

objetivo era criar uma unidade a partir da diversidade do espanhol com foco nos países hispano-

americanos. Surgiu nesse momento o pan-americanismo, que buscava uma unidade linguística na 

América independente das culturas e nacionalidades, limitando o vínculo ao idioma. Assim, criava-

se uma distinção entre o castelhano da Espanha central e o da “América,” formando uma hierarquia 

do que seria a regra e as exceções em relação à língua em seu trato internacional. 

A partir dessa divisão, o peso da variante peninsular influenciou na normatização da língua, 

na divulgação de cursos e de materiais que ensinavam o espanhol “correto”, como consequência, 

“esse investimento discursivo e sua ritualização nos Congresos de la Lengua Española faz-se 

acompanhar de toda uma engenharia de investimento na língua como produto vendível, como 

recurso econômico” (LAGARES, 2013b, p. 401). Essa abordagem culminou na padronização do 

ensino, no apagamento das variações linguísticas, tanto da América Hispânica quanto de dentro da 

Espanha e na homogeneização cultural, com tendência a valorizar a exploração colonizadora da 

Espanha em relação aos países colonizados. Esse processo colaborou para a invisibilização da 

cultura local seja através dos povos originários ou da afrodescendência no mundo hispânico. 

 A relação mercadológica demonstra a importância utilitária da língua e não seu valor 

social, além de alertar para a política neoliberal praticada pela Espanha (com ações próprias do 

Norte global).  A venda de materiais didáticos e difusão do espanhol se deu no mundo hispânico e 

no Brasil como parte de acordos políticos e econômicos, homogeneizando o ensino da língua. 

Segundo Kanashiro (2012), desde de 1996 houve um estreitamento entre ambas nações de modo 

que a Espanha se tornou o segundo maior investidor estrangeiro e o maior investidor europeu no 

país ao protagonizar as privatizações da época com grupos como Telefônica e Banco Santander. 

Para a autora, os acordos econômicos com o MERCOSUL e com a Espanha contribuíram para a 

difusão da língua espanhola no Brasil. Além de favorecer o aumento de institutos de idiomas que 

passaram a contemplar o espanhol a partir dos anos 1990, e que se tornaram um amplo mercado de 

importação de materiais didáticos da Espanha (KANASHIRO, 2012).  
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Embora já houvesse organização e mobilização dos profissionais de língua espanhola para 

a ampliação do ensino dessa língua, os acordos citados foram determinantes para a aprovação em 

2005 da Lei 11.161, o que demonstra a primazia do interesse político-econômico na expansão da 

língua (PARAQUETT; SILVA JUNIOR, 2018). Em segundo plano, estavam as comunidades de 

fronteira que praticam o bilinguismo e os profissionais da área que se mobilizaram tanto para a 

implementação quanto para a manutenção da língua no currículo escolar. 

Uma das políticas implementadas em relação às comunidades de fronteira foi o Projeto 

Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira (PEIBF) que visavam um intercâmbio entre 

comunidade escolar nas cidades gêmeas do Brasil e dos países vizinhos como Argentina, Uruguai, 

Paraguai e Venezuela. Nesta proposta, segundo Oliveira (2016), professores cruzavam a fronteira 

para ensinar sua língua materna (LM), promovendo um ensino intercultural e bilíngue. Também 

houve um aumento nos concursos para professores de espanhol do ensino básico até o superior. 

Houve, ainda, a inclusão da língua espanhola no Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), o que não evitou a predominância dos conglomerados transnacionais de editoração na 

concorrência do edital, mas ajudou a diminuir o assédio do mercado editorial internacional e 

principalmente espanhol em torno do ensino dessa língua no país, além de abrir espaço para os 

profissionais brasileiros atuarem nesse campo. Entretanto, sobre as reais condições de ensino e 

principalmente do ensino de línguas, não houve grandes medidas. O excesso de alunos em sala, o 

pouco tempo de aula e a desvalorização profissional continuam sendo a realidade dos professores 

de espanhol, bem como um problema crônico na educação brasileira. 

Em consequência do exposto, partindo das conceituações do capítulo anterior (tópico 1.3), 

compreendo que fatores econômicos tenham sido o real foco das políticas linguísticas explícitas 

para as LEs, e o conhecimento de línguas e culturas as políticas implícitas, comprometendo a 

qualidade do ensino e muitas vezes não suprindo a necessidade das comunidades de aprendizagem. 

É perceptível, portanto, a falta de consistência em relação às políticas linguísticas na educação 

básica que poderia refletir no ENEM. A dificuldade de implementação da língua espanhola, a 

escassez de outras opções de línguas a serem ensinadas, inclusive as dos povos originários, e a nula 

adequação do ensino de inglês no contexto escolar, mesmo sendo uma língua de maior prestígio e 

com séculos de ensino no Brasil, são exemplos da defasagem de investimento na área. 

Assim, o que deveria ser uma política linguística, ou política educacional, acaba mais por 

ser parte da política econômica, usando as línguas e a educação como moeda de troca. Sobre esta 
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questão, Lagares (2013a) explica que já havia a tentativa de obrigar o ensino do espanhol antes da 

Lei 11.161/2005, mas só foi possível sua aprovação devido à conjuntura política dos anos 2000 

com o acirramento das relações com o MERCOSUL e investimento da Espanha. Entretanto, para 

não ferir a LDB (1996), a matrícula manteve-se como facultativa, de modo que não restringia o 

direito de escolha dos alunos. Atualmente, a obrigatoriedade do inglês exige que todos cursem essa 

LE, demonstrando o caráter autoritário da Lei 13.415/2017. 

Em relação à língua espanhola, Lagares (2013a) ainda explica que, no início do século XXI, 

os acordos traçados entre o governo brasileiro e o governo espanhol previam a difusão da língua 

em troca do perdão de dívidas econômicas, exemplificando o poder da economia no âmbito 

educacional. Assim, parte do ensino e formação de professores de espanhol seria concedido a 

institutos de difusão da língua, como o Instituto Cervantes, enfraquecendo as universidades e a 

escola pública na área de LE. O que demonstra mais uma vez a interferência da economia na 

difusão da língua espanhola no Brasil e no ENEM, como já foi comentado. 

 A educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e médio, e, 

portanto, inclui as LEs, notadamente o espanhol, por isso, tem como principal normativa a LDB de 

1996, regulando a educação no setor público e privado, em duas frentes: o desenvolvimento pessoal 

e social, para que o (a) aluno (a) possa ser ativo em seu ambiente social e a preparação para o 

mundo do trabalho. 

O exercício da prática social para o engajamento no meio em que se vive e o exercício da 

cidadania aparecem no artigo 1º inciso 2º da (LDB) de 1996: “§ 2º A educação escolar deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Já em seu artigo 22 declara o caráter de pleno 

desenvolvimento humano e formação cidadã: “Art. 22. A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Enquanto 

regimento maior da educação, a LDB (1996) possui um caráter inclusivo, aspirando a compensação 

de desigualdades e a igualdade de oportunidades em todos os níveis e instâncias de ensino no país. 

Com base na LDB (1996), é reforçada a concepção de educação como prática social através 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 2000 (PCN) para o ensino médio, pois coloca a educação 

como fator de desenvolvimento social, defende uma escola que não seja excludente, que combata 

as desigualdades, e propõe o “desenvolvimento das competências básicas tanto para o exercício da 

cidadania quanto para o desempenho de atividades profissionais” (BRASIL, 2000 p. 11).  
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Na área de linguagens, o PCN (2000) defende que o ensino prese por saber usar os códigos 

linguísticos em diferentes contextos e não apenas para o domínio técnico. No PCN (2002), a 

concepção de uso da língua e das diferentes linguagens também é abrangente, tanto quanto a noção 

de aprendizagem da LE como acesso a informações, grupos sociais e culturas, marcando o caráter 

social das línguas no que se refere à formação das identidades, na organização do mundo e na 

expressão dos significados e comunicação (BRASIL, 2002). Já a OCNEM (2006), em capítulo 

específico para o ensino de espanhol, corrobora ao insistir na formação cidadã: 

 

Admite-se que o conceito é muito amplo e heterogêneo, mas entende-se que “ser cidadão” 

envolve a compreensão sobre que posição/lugar uma pessoa (o aluno, o cidadão) ocupa na 

sociedade. Ou seja, de que lugar ele fala na sociedade? Por que essa é a sua posição? Como 

veio parar ali? Ele quer estar nela? Quer mudá-la? Quer sair dela? Essa posição o inclui 

ou o excluí de quê? Nessa perspectiva, no que compete ao ensino de idiomas, a disciplina 

Línguas Estrangeiras pode incluir o desenvolvimento da cidadania (BRASIL, 2006, p. 91). 

 

O documento defende que o ensino de língua espanhola não seja apenas instrumental, mas 

que colabore para o desenvolvimento pleno do (a) estudante, como vemos em Brasil (2006, p. 133):  

 

[...] as idéias arroladas apontam para a recuperação do papel crucial que o conhecimento 

de uma língua estrangeira, de um modo geral e do Espanhol em particular, pode ter nesse 

nível de ensino: levar o estudante a ver-se e constituir- se como sujeito a partir do contato 

e da exposição ao outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade. 
 

          Nesse mesmo viés, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica de 2013 

(DCNEB) descrevem o ensino como um direito social, sendo o nível médio um espaço para 

desenvolver a cidadania, práticas inventivas, cooperativas, capacitando os (as) estudantes para 

intervir e problematizar as formas de produção e de vida, ocupando diversos espaços políticos, 

culturais, sociais e laborais (BRASIL, 2013). Desse modo, o documento ainda defende o 

 

[...] oferecimento de uma formação humana integral, evitando a orientação limitada da 

preparação para o vestibular e patrocinando um sonho de futuro para todos os estudantes 

do Ensino Médio. Esta orientação visa à construção de um Ensino Médio que apresente 

uma unidade e que possa atender a diversidade mediante o oferecimento de diferentes 

formas de organização curricular, o fortalecimento do projeto político pedagógico e a 

criação das condições para a necessária discussão sobre a organização do trabalho 

pedagógico (BRASIL, 2013, p. 155). 

 

Devido ao fato de reconhecer a diversidade brasileira e a desigualdade social que aflige o 

país, as DCNEB (2013) abrangem diversos contextos da educação básica, como a educação no 



67 

 

campo e a educação de jovens e adultos; os temas transversais: educação ambiental e a educação 

para as relações étnico-raciais, possibilitando a compreensão da complexidade do ensino no país. 

Assim, orienta também a organização curricular e o trabalho pedagógico, para aproximar a cultura 

da escola aos alunos (as), ao defender que a juventude no ensino médio deve ser reconhecida na 

sua heterogeneidade, evitando a evasão e o ensino restrito à preparação para o vestibular ou ENEM. 

Com exceção da LDB (1996), que segue vigente, os documentos citados são apreciados em 

caráter histórico. Ao revisar estes documentos é possível notar o direcionamento da educação no 

Brasil, em defesa de um currículo que comporte experiências culturais, com respeito à diversidade 

e comprometida com o acolhimento dos (as) estudantes e seu desenvolvimento, mesmo que, como 

explicitado no tópico anterior, já apresentassem aspectos da política neoliberal. Além disso, até 

2016, as provas do ENEM eram elaboradas com base nos documentos citados até aqui. Já a partir 

de 2017, a prova segue as recomendações da BNCC (2017). 

Atualmente está em vigor a Lei 13.415/2017 que normatiza o ensino médio e fundamenta 

a BNCC (2017), documento que serve de diretriz para toda a educação básica. Como descrito em 

Branco et al. (2018, p. 60): 

  

A Lei Nº 13.415 foi aprovada em fevereiro de 2017 a partir da Medida Provisória Nº 

746/2016, como forma de subsidiar a reforma do Ensino Médio e altera alguns artigos da 

LDB (Lei Nº 9.394/1996) - a Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) (Lei Nº 

11.494/2007), além de modificar um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e de revogar a Lei no 11.161/2005 sobre o ensino da Língua Espanhola, que era de oferta 

obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o aluno. 

 

É possível notar que a reforma do ensino médio alterou vários aspectos da educação 

brasileira. A precarização do trabalho docente, a falta de incentivo financeiro para garantir as 

alterações curriculares, a proposta de currículo propriamente e a condução autoritária do processo 

de reforma, com base em uma medida provisória transformada em Lei, desconsiderando os 

profissionais da área, foram as principais discordâncias em torno da reforma proposta. Em relação, 

mais especificamente, a proposta curricular, também houve divergências: 

 

Outros pontos importantes acerca da Lei Nº 13.415/2017 podem ser questionados, como: 

(1) a redução de conteúdos face à diminuição da carga horária das disciplinas; (2) a 

(re)configuração de disciplinas que passarão a ser contempladas como estudos e práticas 

(Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia) - embora não esteja claro de que forma 

isso ocorrerá; (3) a organização e oferta dos Itinerários Formativos, conforme a relevância 

para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, o que evidencia que a escola 
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pública tende a ofertar aquele(s) que demande(m) menos investimentos e recursos 

humanos especializados; (4) a regulamentação do “notório saber” dos profissionais que 

poderão atuar na formação técnica e profissional, sem uma formação didática/pedagógica 

necessária; (5) a subordinação e adequação das licenciaturas à BNCC; (6) o 

estabelecimento de padrões de desempenho esperados para o Ensino Médio, que serão 

referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da BNCC; (7) a política de 

fomento para o Ensino Médio Integral, prevendo repasses de recursos pelo MEC para 

escolas por apenas 10 anos e somente para aquelas que se enquadrarem nos requisitos 

exigidos; (8) a modificação na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que permite a 

atuação do professor em mais de um estabelecimento de ensino; (9) a revogação da Lei 

no 11.161/2005 sobre a obrigatoriedade da oferta do ensino da Língua Espanhola , 

desvalorizando o ensino do idioma; entre outros (BRANCO et al., 2018, p. 64). 

 

Os autores alegam que o protagonismo juvenil previsto na lei fica restrito, pois a forma de 

investimento para cumprir as alterações propostas não é condizente com a necessidade das escolas, 

esbarrando nos itens 1, 2  e 3 que limitam a oferta de cursos e nos itens 4, 7 e 8 da citação acima, 

que compromete a qualidade dos profissionais, do ensino e do próprio sistema. Ao diferenciar o 

investimento entre escolas, a pluralidade de itinerários formativos fica restrita às que têm melhores 

notas, limitando as opções das que têm uma nota inferior, sem considerar suas particularidades 

socioeconômicas, históricas e culturais (BRANCO et al., 2018). 

Em relação ao tratamento reservado a LE na reforma do ensino médio, Silva (2018) afirma 

que a oferta opcional da língua espanhola, e de outras línguas, não garante que as mesmas serão 

contempladas, pois há uma cultura de que, o que é opcional não precisa ser feito, além de que há 

poucos recursos ou incentivo à ampliação de línguas a serem ensinadas. A escolha do inglês como 

única LE obrigatória, se explica, segundo Silva (2018, p. 244), por ser fruto de acordos político-

econômicos, “[...] os quais tem como prioridade o dinheiro, e não a formação do aluno cidadão 

crítico capaz de atuar em sociedade”. O autor ainda ressalta o caráter autoritário da reforma, pois a 

Lei 13.415/2017 menciona a BNCC (2017) como documento norteador das disposições do ensino 

médio, entretanto, quando a Lei foi sancionada, a BNCC (2017) ainda estava em discussão, sendo 

posteriormente aprovada apesar das discordâncias entre os setores da educação (SILVA, 2018). 

Essas e outras contradições na reforma criam desconfiança sobre sua efetivação, o que leva 

o autor a denomina-la como uma (des)política linguística, devido à forma como o processo foi 

conduzido, suas propostas pedagógicas e, principalmente, a que reflete no ensino de espanhol. 

Neste caso, a língua espanhola se encontrava em processo de consolidação nos contextos em que 

foi implementada, e, mesmo com os profissionais da área e a comunidade escolar posicionando-se 

contra, foi relegada ao currículo opcional (SILVA, 2018). 
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A normativa atual, BNCC de 2017, defende o protagonismo da juventude, voltado para a 

educação integral e para o projeto de vida a ser desenvolvido ao longo da educação básica, além 

de afirmar que: 

 

A dinâmica social contemporânea nacional e internacional, marcada especialmente pelas 

rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao 

Ensino Médio. Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao 

exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade de 

expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola, estudantes e com a construção 

de seu projeto de vida (BRASIL, 2017, p. 464). 

 

O documento ainda determina quatro eixos de atuação para as escolas que acolhem os 

jovens do ensino médio: a aprendizagem e alcance de objetivos; ser contra a profissionalização 

precoce, e a favor do desenvolvimento de competências que acolhe as juventudes comprometida 

com a educação integral para o mundo do trabalho; a formação ética, do pensamento crítico e o 

desenvolvimento da autonomia como formação da pessoa humana; e o desenvolvimento de 

fundamentos científicos relacionando teoria e prática; (BRASIL, 2017). 

Há, também, 7 competências para a área de linguagens, a saber: compreender o 

funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais; compreender os processos 

identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem; utilizar 

diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; compreender as línguas como fenômeno 

(geo)político, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, 

reconhecendo suas variedades e vivenciando-as; compreender os processos de produção e 

negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as; apreciar 

esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características 

locais, regionais e globais; mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir 

sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da 

ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017). 

A abordagem pedagógica, no capítulo para língua inglesa, defende um ensino intercultural 

e desterritorializado da língua. Embora o texto não fundamente estes conceitos, é possível 

compreender a intenção de proporcionar conhecimento cultural e visões de mundo através do inglês 

e a compreensão de que as línguas estão em constante contato e mudança. 
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Quanto concepção de erro e nível de proficiência, fica explícito, no capítulo para o inglês, 

que a aprendizagem mecânica ou apenas estrutural não condiz com a proposta de ensino. Esse 

ponto é importante, pois, como o espanhol não está presente no documento, muitas professoras (es) 

se vêm obrigadas a adaptar as instruções de língua inglesa para a prática do espanhol. Sobre a LE 

presente no ensino médio, o documento Brasil (2017, p. 485) discorre que: 

 

Assim, as aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua para 

aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas perspectivas de 

pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, argumentar, lidar com 

conflitos de opinião e com a crítica, entre outras ações. Desse modo, eles ampliam sua 

capacidade discursiva e de reflexão em diferentes áreas do conhecimento.  

 

As diretrizes descritas cabem ao ensino de língua espanhola, uma vez que podemos entender 

que a proficiência defendida no documento se relaciona à capacidade de domínio da linguagem e 

seus recursos, independente da língua que se utilize. Assim, falar em espanhol, mais do que saber 

seu sistema linguístico, consiste na capacidade em utilizá-la para refletir sobre o meio em que se 

vive. Em sua redação, a BNCC (2017) visa uma formação ampla, atendendo aspectos técnicos de 

cada disciplina, porém sem limitar-se a eles, entrelaçando conhecimentos e aplicabilidade dos 

mesmos na sociedade com vistas a melhorar a vida dos próprios alunos (as) e suas comunidades. 

Também há preocupação em manter uma educação crítica, na qual as línguas sejam uma ponte para 

outros mundos, outras culturas, outras formas de pensar e existir no mundo, sem a hierarquização 

de modelos linguísticos.  

Dentre as muitas críticas ao documento, destaca-se o fato de aumentar a probabilidade de 

homogeneização de conteúdos e abordagens, uma vez que determina a forma de educação vigente 

em todo o país. As principais alegações afirmam que, possivelmente, não haverá espaço para 

diversificar os conteúdos, como previsto, para os currículos estaduais, tanto pelo excesso de 

demanda presente na base comum, quanto pela limitação dos estados na oferta de atividades 

personalizadas. A segunda questão é bastante problemática, pois a reforma do ensino médio não 

prevê nenhum tipo de política pública com vistas a contemplar a parte diversificada do currículo 

do ensino médio. É previsto apenas parcerias com empresas para a formação dos itinerários 

profissionalizantes, mas que também ficam por conta da Secretaria de Educação de cada Estado 

(OLIVEIRA, 2017; SILVA; THEODORO, 2017; SILVA, 2018). Desse modo, as identidades, 

abordagens e ensino tendem a hegemonização e não à pluralidade, palavra bastante mencionada na 
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BNCC (2017) mas com pouco espaço de efetivação.  Um dos questionamentos levantados em torno 

dos conteúdos comuns é a respeito da consolidação de um perfil de sujeito nacional:  

 

[...] percebemos que um documento que propõe um diálogo com as diferenças sociais, 

raciais, de gênero e afins, mas também apresenta uma listagem de conteúdos que devem 

ser comuns a todos em determinado período escolar, acaba por se colocar como um 

mecanismo que tenta promover a minimização das mesmas. Levando em consideração um 

país de dimensões continentais, onde as diferenças culturais são diversas, ressaltamos não 

apenas a imensa variação linguística, como também os interesses sociais e culturais, que 

são fluidos e estão em constante processo de significação (AXER; MOTA; AFONSO, 

2017, p. 67). 

 

Os autores destacam a contradição do documento, pois ao mesmo tempo que propõe um 

diálogo entre as diferenças, também acaba idealizando o contexto de atuação da normativa 

considerando um perfil único de estudante que se encaixe nos conteúdos propostos. 

É neste viés que autoras como Silva e Theodoro (2017) questionam o posicionamento da 

BNCC (2017), pois ao propor como garantia de educação de qualidade e defesa social um currículo 

comum, como se ao estabelecer um perfil universal de educação e indivíduo idealizados fosse 

suficiente para superar as desigualdades educacionais e sociais, o documento se apresenta como 

uma ferramenta excludente. As autoras ainda chamam a atenção para a centralização estabelecida 

a partir da BNCC (2017) que visa ser parâmetro de formação de professores, de elaboração de 

materiais e tecnologia digital, de estabelecimento de avaliação da educação básica e de política de 

infraestrutura, além da já mencionada normatização para conteúdos e ensino da educação básica. 

Oliveira (2017) defende que uma base comum poderia ser campo de debate sobre o que é 

particular e o que é universal em termos de uma educação nacional, porém não é o que acontece 

no texto da BNCC (2017), pois este se assenta na "[...] ideia de fixação de uma identidade que tenta 

se sobressair sobre outras visando com isso universalizar seus conteúdos particulares [...]” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 423). Para a autora, essa manobra é impossível, pois na prática a suposta 

universalização esbarra na complexidade social brasileira, de modo que a ideia de uma base comum 

como única forma de garantir a qualidade na educação é posta em xeque. 

Outro agravante em relação à falta de pluralidade na BNCC (2017) se dá pela pouca menção 

aos temas transversais que vinham ganhando espaço, como a ERER. No documento é recorrente o 

uso de palavras como pluralidade e flexibilização, porém não há preocupação em como fazer dos 

conteúdos elementos que de fato contemplem a diversidade brasileira em sua amplitude, seja no 

ensino de LE ou na educação básica como um todo. Em algumas disciplinas como história, 
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geografia e artes há menção explícita sobre o trabalho direcionado para as relações étnico-raciais 

no âmbito das disciplinas, porém os temas transversais são relegados aos currículos estaduais. 

Entendo que se não há espaço para pluralidade em uma base comum, de fato, estamos 

reforçando a imagem de um sujeito universal idealizado. Considerando que os conteúdos e 

abordagens comuns são o trabalho a ser desenvolvido na escola e os currículos estaduais uma 

complementação, bem como os itinerários do ensino médio, logo, é possível constatar, que 

provavelmente a dedicação maior será ao que há de obrigatório a ser cumprido, haja vista que nem 

ao menos o incentivo financeiro e de infraestrutura é garantido para que se possa personalizar os 

currículos de acordo com as demandas regionais. Essas diretrizes reforçam a suspeita sobre a 

homogeneização do currículo de espanhol, como visto em Paraquett (2018), porém agora não como 

um efeito retroativo do ENEM, mas como política oficial, mas que atinge também o exame. 

Com este tópico expus as mudanças legislativas em torno do ensino de língua espanhola, 

para que se possa compreender os caminhos trilhados até aqui. A última alteração legislativa 

encaminha a educação para uma direção contrária do que se tinha até então, tanto em relação à 

visão plural de ensino quanto em relação à diversidade que compõe o Brasil. Constato que em vez 

de propor formas de romper com as desigualdades através da educação, o documento traça um 

modelo de estudante idealizado e que pode acabar iludido com um projeto de vida impossível de 

se realizar, dado a injusta estrutura social a qual está cercado ou limitando suas expectativas à 

empregabilidade, sem que uma formação para cidadania seja efetivada. 

Entendo que embora a MR do ENEM favoreça a compreensão de mundo e exija o uso dos 

conhecimentos de forma ampla, a proposta atual para o ensino médio não estimula a associação de 

conhecimentos disciplinares ou transversais. O trato com a diversidade e a língua espanhola 

ficaram bastante comprometidos, pois o documento desconsidera esses dois espaços de atuação. 

Portanto, é possível afirmar que a proposta dificulta a efetivação de uma educação crítica e favorece 

uma educação limitada, voltada, principalmente, para o mercado de trabalho precarizado. 

Neste capítulo, expus brevemente a trajetória do ENEM, das reformas educacionais e do 

espanhol, relacionando estes fatos à conjuntura política de cada época e a importância de tomar 

tais temas como escopo da LA, como afirma a epígrafe de abertura deste capítulo. No capítulo 

seguinte, demonstro, de acordo com os estudos decoloniais, que as limitações e interferências 

externas na educação, principalmente em países colonizados, têm como base as colonialidades. 

Também apresento as primeiras análises dos itens de espanhol do ENEM. 
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CAPÍTULO 3 - PENSAMENTO DECOLONIAL: O X DA QUESTÃO 

 

Em um mundo em que raça define a vida e a morte, não tomá-la como elemento de análise 

das grandes questões contemporâneas, demonstra a falta de compromisso com a ciência e 

com a resolução das grandes mazelas do mundo (ALMEIDA, 2018, p. 44). 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a teoria decolonial a partir de suas concepções 

centrais. Por isso, primeiramente discuto os conceitos de modernidade, colonialidade e giro 

decolonial. Em seguida, apresento a colonialidade do poder, do ser, do saber e da natureza 

relacionadas à ideia colonial de raça, ao eurocentrismo e à divisão racial do trabalho. No terceiro 

tópico, demonstro como a colonialidade perpassa as mais distintas esferas sociais ao explicar os 

conceitos de colonialidade de gênero, da arte e do ver. Finalmente, discuto sobre a colonialidade 

da linguagem, sempre relacionando as teorias às análises apresentadas ao longo do capítulo. 

 

3.1 Modernidade, colonialidade e o giro decolonial 

 

Os estudos decoloniais emergiram de discussões sobre a modernidade do ponto de vista da 

América Latina. Entre as linhas de estudo que inspiraram o pensamento decolonial, Escobar (2003) 

destaca: a filosofia da libertação, a teoria da dependência, os debates sobre modernidade e pós-

modernidade dos anos 80, a noção de hibridez da antropologia, os estudos culturais e da 

comunicação nos anos 90, a teoria crítica europeia e norte-americana da modernidade, o grupo sul–

asiático de estudos subalternos, a teoria feminista e chicana, a teoria pós-colonial e a filosofia 

africana, além dos saberes locais indígenas e afrodescentes da América Latina, que também são 

base para o pensamento decolonial.  

Os estudos citados, sem contar com os termos aqui mencionados, já debatiam o que 

Mignolo (2017) chama de o lado mais escuro da modernidade: a colonialidade. Para o autor, a 

retórica da modernidade sobre civilização, expansão e conquista esconde as atrocidades da lógica 

colonial de exploração e dominação, sendo que um fenômeno não se separa do outro: 

 

[...] a “modernidade” é uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa, uma 

narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar as suas conquistas enquanto 

esconde, ao mesmo tempo, o seu lado mais escuro, a “colonialidade”. A colonialidade, em 

outras palavras, é constitutiva da modernidade – não há modernidade sem colonialidade 

(MIGONOLO, 2017, p. 2). 
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O autor coloca a palavra modernidade entre aspas, porque a concepção apresentada é 

considerada nos estudos decoloniais como uma versão eurocêntrica da modernidade. O fato desse 

marco histórico ser atribuído somente às nações europeias, é uma das principais contestações 

decoloniais, pois entende-se que esse processo não está separado das relações entre países europeus 

e não europeus, além de minimizar ou omitir as insídias da colonização.  

De igual maneira, para Dussel (2005), a relação entre Europa e modernidade se construiu a 

partir de uma perspectiva eurocêntrica, que traçou uma linhagem equivocada de descendência 

imperial no território europeu levando à ideia de evolução da civilização baseada em grandes 

impérios, conquista e desenvolvimento intelectual pertencente em especial a este território. 

Segundo o autor, essa linhagem colocou a Europa como centro dos demais impérios, o que é um 

erro, haja vista que, antes da colonização das Américas, os impérios coexistiam e não havia ainda 

uma noção de centro mundial de poder (DUSSEL, 2005). A imagem de evolução, avanço e 

superioridade, entrelaçou-se ao que mais tarde seria tido como moderno, sendo apropriado pelas 

nações europeias colonizadoras que se consolidavam no período (DUSSEL, 2005).  

De acordo com Escobar (2003), a modernidade (enquanto construção eurocêntrica) se 

caracteriza do ponto de vista histórico pelos processos de Reforma protestante, Iluminismo e 

Revolução francesa, tendo como centro a França, Inglaterra e Alemanha. Sociologicamente, a 

reflexão sobre si mesmo e a sociedade, a formação dos Estados-nação, além do distanciamento 

entre espaço e tempo marcam esse processo. Culturalmente, a modernidade se baseia na razão, no 

individualismo, no conhecimento especializado e na administração do estado, possibilitando a 

noção de igualdade, liberdade e direitos (ESCOBAR, 2003). Segundo o autor, filosoficamente, a 

modernidade entende o “homem” como base para o funcionamento e a ordenação do mundo.  

Escobar (2003) ainda aponta a parte negativa da modernidade, sendo a dominação, a 

secularização e o predomínio da perspectiva masculina eurocêntrica da ordem racional, sobre 

outras formas de entender o mundo e a vida. Para o pesquisador, os fatores históricos, sociológicos, 

culturais e filosóficos modernos aplicados fora da Europa, contribuíram para a construção de uma 

realidade totalizante, impondo uma perspectiva local eurocêntrica a outras regiões (ESCOBAR, 

2003). O que seria civilização, expansão, conquista, racionalidade, conhecimento, (ser)humano ou 

simplesmente moderno, para os europeus, ao ser imposto a outros povos, resultou na exploração, 

dominação e extermínio de pessoas, epistemologias e cosmovisões, já existentes nas zonas 

colonizadas da América, Ásia e África. 
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Assim, o marco temporal moderno (eurocêntrico) se funda a partir de processos tidos 

inicialmente como intra-europeus. Porém, do ponto de vista decolonial, a modernidade se relaciona 

primeiramente à colonização da América como fonte de recursos que possibilitaram as 

características anteriormente mencionadas, a exploração do trabalho e o controle mercantil. Para 

Maldonado-Torres (2007), a lógica movente da colonização se baseia no propósito de conquista 

que ganha características próprias na América a partir da racialização dos (das) sujeitos (as) 

colonizados (as) criando uma relação de suspeita. O questionamento dessa relação não teria força 

na racionalidade eurocentrada com base no ego cogito (penso logo existo). Assim, o que 

posteriormente vem a ser o pensamento moderno, sofre influência da lógica colonial do ego 

conquiro (conquisto logo existo), sustentando a ideia de superioridade europeia e a subalternização 

das demais regiões do mundo. Para Maldonado-Torres (2007, p. 139, tradução e grifo nosso27): 

 

A certeza do sujeito em sua tarefa de conquistador precedeu a certeza de Descartes sobre 

o "eu" como substância pensante (res cogitans), e proporcionou uma forma de interpretá-

lo. O que sugiro aqui é que o sujeito prático conquistador e a substância pensante tinham 

graus de certeza parecidos para o sujeito europeu. Além disso, o ego conquiro 

proporcionou o fundamento prático para o ego cogito. 

 

Durante a colonização, a lógica do colonialismo baseada no princípio do ego conquiro, 

legitimava as investidas em diferentes áreas como as relações étnico-raciais, econômicas, 

religiosas, etc. Do ponto de vista econômico, houve a ampliação do mercado, facilitado pelas 

navegações, todavia, a “mercadoria” que interessava economicamente eram as vidas de africanos 

(as) levados para as zonas invadidas como mão de obra escrava. Por outro lado, a religião cristã 

legitimava a dominação, aculturação e demonização dos povos originários e afrodescentes nas 

Américas, colocando-se como única forma de salvação. Assim, enquanto os valores coloniais 

favoreciam principalmente as glórias das “conquistas”, escondiam a colonialidade baseada no 

desapreço por vidas específicas, ao desconsiderá-las como humanas. 

A modernidade (eurocentrada) tem como marco inicial o fim do século XVI, cristalizando-

se no fim do século XVIII, expandindo-se no século XIX, sendo apenas o século XX marcado pela 

palavra modernidade e seu corolário. Entretanto, sua roupagem foi modificando. Após a 

 
27 La certidumbre del sujeto en su tarea de conquistador precedió la certidumbre de Descartes sobre el “yo” como 

sustancia pensante (res cogitans), y proveyó una forma de interpretarlo. Lo que sugiero aquí es que el sujeto práctico 

conquistador y la sustancia pensante tenían grados de certidumbre parecidos para el sujeto europeo. Además, el ego 

conquiro proveyó el fundamento práctico para la articulación del ego cogito (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 139, 

grifo nosso). 
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independência das colônias, com a formação dos Estados-nação, não se falava mais em expansão 

e sim em progresso, cada país deveria buscar formas de avançar enquanto potência (comercial, 

tecnológica, industrial, imperialista, etc.) tornando-se moderno. Porém, o que vemos nesse 

processo é a remodelação da lógica colonial, já que o pensamento eurocêntrico de superioridade 

permanecia, tanto na Europa quanto nas ex-colônias. Como veremos mais detalhadamente no 

capítulo 4, durante a formação do Estado brasileiro, negavam-se as influencias dos povos 

originários e afrodescendentes, e reforçavam-se as influências europeias. Este posicionamento 

caracterizou o colonialismo interno (MIGNOLO, 2007), isto é, a manutenção do pensamento 

eurocêntrico pelas elites locais, agora subjugando as classes subalternizadas do próprio país em 

construção, como vemos em Castro-Gómez e Grosfoguel (2007, p. 14-15, tradução nossa): 

 

A caracterização da periferia como sociedades "do passado", "pré-modernas" ou 

"subdesenvolvidas", por parte das elites criolas latino-americanas de descendência 

europeia, serviu para justificar a subordinação dos Estados-nação pós-coloniais como 

desdobramento do capital internacional durante os séculos XIX e XX; processo que 

continua hoje (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 14-15, tradução nossa).28 

 

A citação ilustra a relação de poder que continuou sendo exercida pelos países 

colonizadores europeus sobre as ex-colônias no cenário global. Dentre os estudos de economia 

política latino-americana, a subordinação das ex-colônias é questionada pela Escola da 

Dependência, sendo essa vertente investigativa uma importante influência para os estudos 

decoloniais (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007). A partir da teoria da dependência, vários 

estudos emergiram, entre eles a noção de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, que divide o 

mundo em um centro econômico, cultural e epistêmico, proveniente de alguns países da Europa 

(principalmente França, Inglaterra e Alemanha) e dos Estados Unidos e uma periferia, 

materializada nos países considerados sub-denvolvidos ou emergentes. 

Nos estudos decoloniais, os países centrais são identificados em geral como colonizadores 

e desenvolvidos, localizados geograficamente no hemisfério norte e no continente europeu. Mas, 

há também países colonizados que são desenvolvidos, como os Estados Unidos ou a Austrália e 

que não estão necessariamente na Europa ou mesmo no hemisfério norte. Por outro lado, os países 

 
28 La caracterización de la periferia como sociedades ‘del pasado’, ‘premodernas’ o ‘subdesarrolladas’, por parte de 

las elites criollas latinoamericanas de descendencia europea, sirvió para justificar la subordinación de los Estados-

nación poscoloniales al despliegue del capital internacional durante los siglos XIX y XX; proceso que continúa hasta 

hoy (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, p. 14-15). 
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da América Latina, Ásia e África, localizados geograficamente no hemisfério sul são identificados 

como periféricos, caracterizados por serem países subdesenvolvidos e historicamente colonizados, 

porém, em regiões do hemisfério norte, também encontramos países nesta condição. Para evitar 

generalizações, mas mantendo o referente geográfico, é que se usa a nomenclatura Norte global ou 

Sul global, referenciando a condição de centro para os países englobados no Norte e periferia para 

os países englobados no Sul, sem determinismos, como afirma Castro-Gómez; Grosfoguel, (2007). 

 A concepção de sistema mundo, em termos sociológicos, aponta para uma estrutura de 

poder que colabora para que os países do Sul global se mantenham na periferia do mundo e, embora 

reconheça a importância dos aspectos culturais e simbólicos na manutenção dessas hierarquias, 

prioriza o foco investigativo na economia e na política. Este posicionamento destoa da concepção 

decolonial, pois, de acordo com Castro-Gómez e Grosfoguel (2007, p. 16), "a partir da perspectiva 

decolonial utilizada pelo grupo Modernidade/Colonialidade, a cultura está sempre entrelaçada (e 

não derivada) dos processos da economia-política".29 Ao identificar um monstro de duas cabeças 

e quatro pernas, que sustenta o sistema mundo a partir da lógica colonial, Mignolo (2007) relaciona 

as categorias econômicas, políticas e culturais, colocando-as no mesmo grau de importância. 

Destarte, para Mignolo (2007), as quatro cabeças consistem no controle da economia, da 

autoridade, do gênero e sexualidade, do conhecimento e subjetividade; sustentados pelos 

fundamentos patriarcais e raciais. Nesta construção, as categorias econômicas, políticas, culturais 

e sociológicas se entrecruzam, como sugerem os estudos decoloniais sobre o padrão ou matriz 

colonial de poder. A ideia de raça, enquanto um construto sociológico é a principal categoria. 

Para Quijano (2005), a noção de raça se formou na América colonial pela necessidade de 

legitimar as relações de poder que se configuravam de forma historicamente inédita. Assim, a 

proveniência geográfica e os fenótipos humanos foram associados às hierarquias e papéis sociais, 

principalmente por conta da escravização de pessoas negras, que permitia a identificação corporal, 

diferente de outros tipos de escravização que nunca havia sido associada a fenótipos, já que os 

escravizadores e os escravizados tinham a mesma aparência física. Segundo o autor, o padrão de 

poder engendrado a partir da América foi o primeiro a agrupar os padrões de impérios anteriores e 

a ressignifica-los em uma escala mundial de forma hegemônica, consolidando os quatro domínios 

(cabeças) e dois fundamentos (pernas), como modelo de controle da sociedade: 

 
29 “Desde la perspectiva decolonial manejada por el grupo modernidad/colonialidad, la cultura está siempre 

entrelazada a (y no derivada de) los procesos de la economía-política” (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007, 

p. 16). 
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Assim, no controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, está a empresa 

(projeto) capitalista; no controle do sexo, de seus recursos e produtos, a família burguesa; 

no controle da autoridade, seus recursos e produtos, o Estado-nação; no controle da 

intersubjetividade, o eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p. 214, tradução nossa).
30

 

 

O estudo da matriz ou padrão colonial de poder abrange a relação de dependência entre 

centro e periferia, que já vinha sendo problematizada por Quijano (2005), e foi denominada pelo 

autor como colonialidade do poder. Enquanto conceito, a colonialidade não é sinônimo de 

colonialismo, mas se refere a lógica colonial mantida em contextos pós-coloniais, como vemos, 

 

[...] a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu do colonialismo moderno, 

mas que, em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois povos ou 

nações, se relaciona mais à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as 

relações intersubjetivas se articulam entre si, através do mercado capitalista mundial e da 

ideia de raça. Assim, pois, ainda que o colonialismo preceda a colonialidade, a 

colonialidade sobrevive ao colonialismo. A mesma se mantém viva em manuais de 

aprendizagem, no critério para um bom trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, 

na autoimagem dos povos, nas aspirações de seus sujeitos, e em tantos outros aspectos da 

nossa experiência moderna. Em um sentido, respiramos a colonialidade na modernidade 

cotidianamente (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131, tradução nossa).
31

 

 

Já a colonialidade do poder representa a estrutura de poder colonial com base na diferença 

racial como legitimação da exploração e desumanização, ou seja, desvela aspectos específicos da 

lógica colonial, sendo essa a gênese para as relações econômicas, políticas, sociais e culturais no 

construto da modernidade, com base em instituições como: Estado-nação e a formação familiar, 

por exemplo. A diferença racial ainda pode ser caracterizada pelas categorias eurocêntricas criadas 

a partir da relação com os povos originários e afrodescentes na América, como: colonizador/ 

colonizado, humano/não humano, branco/ não branco, etc. Também podemos identificar a relação 

patriarcal estabelecida na estrutura de poder colonial, a respeito do que Castro-Gómez e Grosfoguel 

(2007, p. 17) chamam “sistema-mundo capitalista/patriarcal/moderno/colonial.” Como vemos:  

 

 
30 Así, en el control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, está la empresa capitalista; en el control del sexo, 

de sus recursos y productos, la familia burguesa; en el control de la autoridad, sus recursos y productos, el Estado-

nación; en el control de la intersubjetividad, el eurocentrismo (QUIJANO, 2005, p. 214). 
31 [...] la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero 

que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la 

forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del 

mercado capitalista mundial y de la idea de raza. Así, pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, la 

colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el 

buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de los 

sujetos, y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En un sentido, respiramos la colonialidad en la 

modernidad cotidianamente (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131). 
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Para Quijano não existe um "pré" ou um "pós" na hierarquia racial/étnica em escala 

mundial com relação ao processo de acumulação capitalista. Desde a formação inicial do 

sistema-mundo capitalista, a incessante acumulação de capital se misturou de maneira 

complexa com os discursos racistas, homofóbicos e sexistas do patriarcado europeu. A 

divisão internacional do trabalho vinculou em rede uma série de hierarquias de poder: 

étnico-racial, espiritual, epistêmica, sexual e de gênero. A expansão colonial europeia foi 

realizada por homens heterossexuais europeus. Por onde quer que fossem, propagavam 

seus discursos e formavam estruturas hierárquicas (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 

2007, p. 19, tradução nossa).32 

 

Partindo principalmente das concepções de sistema mundo, colonialidade e colonialidade 

do poder é que se estruturou o grupo de investigação denominado Programa Modernidade 

Colonialidade (PM/C), tornando-se referência nos estudos decoloniais na América Latina. Do 

ponto de vista decolonial, a noção de sistema mundo representa o impacto da modernidade e, por 

conseguinte, da colonialidade do poder em escala global, por isso, Escobar (2003) defende, como 

categoria de análise: modernidade/colonialidade, já que um processo não ocorre sem o outro.  

Em relação aos aspectos econômicos que implicam a colonialidade do poder, entende-se 

que a América Latina foi um grande laboratório para o que se tornou o capitalismo global de livre 

comércio, principalmente devido à consolidação da divisão internacional do trabalho, que 

influencia determinados países a serem apenas mão de obra, enquanto outros de fato lucram. 

Assim, a globalização (como descrita no capítulo anterior e sua vertente econômica pautada no 

neoliberalismo) dá continuidade à modernidade/colonialidade, pois mantém a estrutura de poder. 

Diante do exposto, o PM/C propõe um “giro decolonial”, termo cunhado por Maldonado-

Torres, segundo Castro-Gómez e Grosfoguel (2007). Para os autores, o termo complementa a 

categoria descolonização usada nas ciências sociais no século XX, e implica entender que, embora 

estejamos em um momento pós-colonial e pós-moderno, não significa que vivemos em sociedades 

descolonizadas. Os autores argumentam que o capitalismo global contemporâneo ressignifica as 

exclusões, mantendo, no presente, as hierarquias epistêmicas, étnico-raciais, de gênero, entre 

outras, engendradas no período colonial, agora em termos de globalização, desenvolvimento ou do 

capitalismo neoliberal.  

 
32 Para Quijano no existe una ‘pre’ o un ‘pos’ de la jerarquía racial/étnica a escala mundial en relación con el proceso 

de acumulación capitalista. Desde la formación inicial del sistema-mundo capitalista, la incesante acumulación de 

capital se mezcló de manera compleja con los discursos racistas, homofóbicos y sexistas del patriarcado europeo. La 

división internacional del trabajo vinculó en red una serie de jerarquías de poder: etno-racial, espiritual, epistémica, 

sexual y de género. La expansión colonial europea fue llevada a cabo por varones heterosexuales europeos. Por donde 

quiera que fueran, exportaban sus discursos y formaban estructuras jerárquicas (CASTRO-GÓMEZ; 

GROSFOGUEL, 2007, p. 19). 



80 

 

Nesta perspectiva, como afirma Mignolo (2007, p. 29, tradução nossa33): 

 

O giro decolonial é a abertura e a liberdade de pensamento e de formas de vidas outras 

(economias outras, teorias políticas outras); a limpeza da colonialidade do ser e do saber; 

o desprendimento da retórica da modernidade e de seu imaginário imperial articulado com 

a retórica da democracia. O pensamento decolonial tem como razão de ser e objetivo a 

decolonialidade do poder (ou seja, da matriz colonial de poder).  
  

No sentido exposto pelo autor, o giro decolonial implica uma mudança de termos da 

conversação, que altere o conteúdo, o pensamento, a metodologia de investigação, estimulando o 

questionamento e até uma desobediência epistêmica, no intuito de sair da lógica da modernidade 

descrita até aqui. Como afirma Veronelli (2015), o giro decolonial não nega as contribuições da 

“modernidade”, mas pretende abrir uma opção investigativa seguindo o viés do PM/C, que dê 

espaço a teorias outras. Desse modo, os estudos decoloniais analisam a modernidade como um 

fenômeno mundial desenvolvido a partir da colonização das Américas: 

 

Propomos uma segunda visão da “Modernidade”, num sentido mundial, e consistiria em 

definir como determinação fundamental do mundo moderno o fato de ser (seus Estados, 

exércitos, economia, filosofia, etc.) “centro” da História Mundial. Ou seja, empiricamente 

nunca houve História Mundial até 1492 (como data de início da operação do “Sistema-

mundo”). Antes dessa data, os impérios ou sistemas culturais coexistiam entre si. Apenas 

com a expansão portuguesa desde o século XV, que atinge o extremo oriente no século 

XVI, e com o descobrimento da América hispânica, todo o planeta se torna o “lugar” de 

“uma só” História Mundial (Magalhães-Elcano realiza a circunavegação da Terra em 

1521) (DUSSEL, 2005, p. 27). 

 

Portanto, do ponto de vista decolonial, contesta-se a construção “moderna” de linha do 

tempo que estabeleceu, a partir dos impérios considerados cristãos ocidentais, o protagonismo da 

Europa no mundo. O questionamento ocorre devido à negação das influências de outras 

civilizações como as muçulmanas, por exemplo, e as relações com outros povos como os da África 

e das Américas, no processo histórico denominado “modernidade”, centralizando historicamente a 

Europa, mesmo antes de se ter uma compreensão mundial da história (DUSSEL, 2005).  Para os 

estudos decoloniais, Portugal e Espanha se relacionam à primeira etapa da “modernidade”, sendo 

esse o centro mundial, como vemos em Dussel (2005, p. 27):  

 
33 El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de formas de vida-otras (economías-otras, teorías 

políticas-otras); la limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de la retórica de la modernidad 

y de su imaginario imperial articulado en la retórica de la democracia. El pensamiento decolonial tiene como razón 

de ser y objetivo la decolonialidad del poder (es decir, de la matriz colonial de poder) (MIGNOLO, 2007, p. 29). 
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A Espanha, como primeira nação “moderna” (com um Estado que unifica a península, 

com a Inquisição que cria de cima para baixo o consenso nacional, com um poder militar 

nacional ao conquistar Granada, com a edição da Gramática castelhana de Nebrija em 

1492, com a Igreja dominada pelo Estado graças ao Cardeal Cisneros, etc.) abre a primeira 

etapa “Moderna”: o mercantilismo mundial. As minas de prata de Potosi e Zacatecas 

(descobertas em 1545-1546) permitem o acúmulo de riqueza monetária suficiente para 

vencer os turcos em Lepanto vinte e cinco anos depois de tal descoberta (1571). O 

Atlântico suplanta o Mediterrâneo. Para nós, a “centralidade” da Europa Latina na História 

Mundial é o determinante fundamental da Modernidade. Os demais determinantes vão 

correndo em torno dele (a subjetividade constituinte, a propriedade privada, a liberdade 

contratual, etc.) são o resultado de um século e meio de “Modernidade”: são efeito, e não 

ponto de partida. A Holanda (que se emancipa da Espanha em 1610), a Inglaterra e a 

França continuarão pelo caminho já aberto. 

 

Seguindo este viés, de acordo com Dussel (2005), a Ilustração, a revolução industrial e 

outros fenômenos históricos tidos como tipicamente modernos são uma etapa posterior ao processo 

mencionado. Por conseguinte, não é possível traçar uma linha temporal que pretende colocar a 

modernidade como fenômeno intra-europeu e sua mundialização propagada com a colonização, 

mas sim como um fenômeno mundial forjado a partir do encontro de civilizações e as relações 

estabelecidas entre esses grupos a nível global. Para Quijano (2005), o desenvolvimento do 

capitalismo no mundo também é um exemplo do marco da modernidade com projeção mundial a 

partir da América, como vemos em Quijano (2005, p. 115): 

 

O capital, como relação social baseada na mercantilização da força de trabalho, nasceu 

provavelmente em algum momento por volta dos séculos XI-XII, em algum lugar na 

região meridional das penínsulas ibérica e/ou itálica e conseqüentemente, e por conhecidas 

razões, no mundo islâmico. É, pois, bastante mais antigo que a América. Mas antes da 

emergência da América, não está em nenhum lugar estruturalmente articulado com todas 

as demais formas de organização e controle da força de trabalho e do trabalho, nem 

tampouco era ainda predominante em relação a nenhuma delas. Só com a América pôde 

o capital consolidar-se e obter predominância mundial, tornando-se precisamente o eixo 

em torno do qual todas as demais formas foram articuladas para os fins do mercado 

mundial. Somente desse modo o capital transformou-se no modo de produção dominante. 

Assim, o capital existiu muito tempo antes que a América. Contudo, o capitalismo como 

sistema de relações de produção, isto é, a heterogênea engrenagem de todas as formas de 

controle do trabalho e de seus produtos sob o domínio do capital, no que dali em diante 

consistiu a economia mundial e seu mercado, constituiu-se na história apenas com a 

emergência da América. 

 

O autor defende que as relações de trabalho escravocratas e a servidão engendrada na 

América foram diretamente responsáveis pelo impulsionamento do capitalismo, uma vez que eram 

parte da produção mercantilista que emergia em padrões globais. Desse modo, não se pode 

classificar tal forma de trabalho como pré-moderna ou pré-capitalista, mas como parte da 

configuração do capitalismo e da modernidade/colonialidade no mundo (QUIJANO, 2005).  
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Os questionamentos levantados pela visão de modernidade, a partir do giro decolonial, 

colocam em aberto as concepções que sustentam a colonialidade do poder. Entre essas concepções, 

destacamos a linearidade histórica que coloca as nações europeias e, atualmente, o Norte global 

como exemplo de civilização a ser alcançado e desconsidera as formas de vida do Sul global.  

Dessa maneira, podemos identificar padrões secularizados pela modernidade/ colonialidade 

que continuam a sustentar as desigualdades no mundo, seja a manutenção da dicotomia 

primitivo/avançado no âmbito da cultura e do conhecimento, a naturalização da subalternidade 

político-econômica e cultural entre centro e periferia, ou mesmo as relações étnico-raciais 

socialmente pautadas na lógica colonial de exploração e dominação com base na diferença racial e 

nos padrões patriarcais de sociabilidade. 

Outra maneira de pesar estes padrões nos estudos decoloniais pode ser encontrada em 

Grosfoguel (2007), quando o autor explica que esse processo, supostamente, garantiria uma 

racionalidade universal. Entretanto, este universal abrange apenas os padrões anteriormente 

citados, isto é, a lógica europeia ocidental. Com isso, ao longo da história, justificou-se a 

homogeneização de pensamentos particulares europeus como se não estivessem relacionados a um 

espaço, tempo, corpo e território (GROSFOGUEL, 2007). Por outro lado, pensamentos que 

considerassem tais características, principalmente quando não pertencentes ao Norte global, eram 

tidos como particulares e impossíveis fora de seu contexto de produção.  

Para Grosfoguel (2007), mesmo as produções do Norte global que de alguma maneira 

questionaram o universalismo ocidental, acabaram por manter a mesma lógica. O autor cita o 

pensamento de Marx como um exemplo. Nesse sentido, para cumprir um giro decolonial, 

rompendo com os universalismos ocidentais, o autor propõe um universalismo concreto, ou seja, 

que comporte a multiplicidade de pensamentos, que seja plural, um pluriversalismo. Com base no 

pensamento do afro-caribenho Aimé Césaire, para Grosfoguel (2007, p. 72, tradução nossa)34: 

 

Se o universalismo concreto de Hegel e Marx eram aqueles conceitos ricos em múltiplas 

determinações, mas dentro de uma mesma cosmologia e uma mesma episteme (neste caso 

a ocidental), onde a dialética tritura toda alteridade, transformando-a no mesmo, em 

Césaire o universalismo concreto é o resultado de múltiplas de-terminações cosmológicas 

 
34 Si el universalismo concreto en Hegel y Marx eran aquellos conceptos, ricos en múltiples determinaciones pero 

dentro de una misma cosmología y un mismo episteme (en este caso el occidental), donde el movimiento de la dialéctica 

tritura toda alteridad en lo mismo, en Césaire el universalismo concreto es aquél que es resultado de múltiples de-

terminaciones cosmológicas y epistemológicas (un pluri-verso, en lugar de un uni-verso). El universalismo concreto 

césaireano es el resultado de un processo horizontal de diálogo crítico entre pueblos que se relacionan de igual a 

igual (GROSFOGUEL, 2007, p. 72). 
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e epistemológicas (um pluri-verso, em lugar de um uni-verso). O universalismo concreto 

cesaireano é resultado de um processo horizontal de diálogo crítico entre povos que se 

relacionam com igualdade. 

 

O autor ainda menciona o movimento Zapatista como um exemplo dessa construção 

horizontal a partir do pressuposto de caminhar perguntando, ou seja, o movimento se faz andando, 

perguntando e escutando seus participantes, assim, através do diálogo se constroem os processos 

ao invés de seguir processos determinados por líderes messiânicos.  Grosfoguel (2007) exemplifica 

que mesmo noções consideradas positivas acabam por ser legitimadas apenas em sua forma liberal 

e ocidental, assim, se a legitimação da democracia, por exemplo, ocorre apenas com a democracia 

liberal ocidental, outras formas de organização democrática, como ocorre em etnias indígenas ou 

em culturas afrodescendentes, não são consideradas (GROSFOGUEL, 2007). Entretanto, para o 

autor, considerando um giro decolonial, apenas o próprio grupo pode alcançar sua forma de 

democracia abrangendo suas multiplicidades e contradições. Seja caminhando e perguntando, seja 

com outra forma de diálogo horizontal. 

Para esta pesquisa, pensar o pluriversalismo em lugar do universalismo se concretiza a partir 

do conceito de perspectiva afrogênica, uma vez que na diáspora africana, a autoafirmação, a 

construção de grupo, a identidade das pessoas negras e sua relação com outros grupos sociais não 

ocorre de maneira uniforme. Assim, ainda que uma perspectiva afrogênica se caracterize pelo 

protagonismo afrodescendente na diáspora, pela valorização dos processos históricos vividos pela 

população africana e afrodescendente, entre outros aspectos, entendo que isso pode acontecer e ser 

ressignificado pelo grupo de diferentes formas. No capítulo 4, apresento alguns exemplos desse 

pluriverso, porém consciente de que uma perspectiva afrogênica é apenas uma possibilidade de 

movimento decolonial, que comporta várias maneiras de fazê-lo e não uma forma estática.    

Neste tópico, busquei evidenciar a diferença da concepção de modernidade eurocêntrica 

(como uma evolução a ser almejada pelas civilizações), da modernidade do ponto de vista 

decolonial (que centraliza a história mundial a partir da América, contemplando a participação de 

diferentes civilizações). Assim, estabeleço a visão de modernidade/ colonialidade com base no giro 

decolonial, que pretende entender os fenômenos relacionados à colonização, esmiuçando as 

relações contemporâneas, para então propor categorias específicas que investigam diferentes faces 

da colonialidade. Apresento na sequência algumas dessas reflexões e categorias, que buscam 

desvelar a matriz colonial de poder e serão importantes para as análises desta pesquisa.  
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3.2 A colonialidade quadridimensionada: poder, ser, saber e cosmogonia 

 

A modernidade/colonialidade, como descrita anteriormente, compreende as formas de 

estruturação da sociedade colonial e moderna, bem como da sociedade atual, uma vez que 

mantemos as relações de dominação, exploração e subordinação, ainda que remodeladas. Assim, 

para melhor compreender a estrutura organizacional das sociedades atuais, os autores decoloniais 

vêm teorizando sobre aspectos específicos da colonialidade. Para Walsh (2012), quatro estudos são 

fundamentais, pois evidenciam a ideia de raça como base das relações de dominação, demonstram 

que a exploração não se resume a aspectos da classe ou da cultura (como o patriarcalismo e a 

diferença de gênero), mas que se estabelecem com base no capitalismo e se entrelaçam, forjando a 

matriz colonial de poder. Entendemos que os quatro pontos de estudo, colonialidade do poder, ser, 

saber e cosmogonia, sustentam a autonomia dos povos, e, devido a colonização e a colonialidade, 

essa autonomia foi muito comprometida nas Américas.  

Com base nas discussões acerca do padrão colonial de poder, Aníbal Quijano, sociólogo 

peruano, teorizou sobre a colonialidade do poder, ou seja, os resquícios do sistema colonial que 

perduram na modernidade ou mesmo na contemporaneidade, e organizam as estruturas sociais, 

remodelando as relações sociais e econômicas de acordo com a lógica capitalista vigente. Para 

Quijano (2005), a colonialidade do poder (seja poder político, econômico, social, cultural, etc.), se 

estabelece a partir de três eixos: a ideia de raça, o controle do trabalho e o eurocentrismo.  

A ideia de raça enquanto construto colonial que legitimou a exploração dos povos 

colonizados na América, por se entender que eram humanos inferiores, mesmo sendo refutada, 

continua fazendo estragos na sociedade. Segundo Quijano (2005), ao se estabelecer a ideia de raça, 

os papeis sociais foram associados a grupos específicos, para os europeus coube os trabalhos 

“superiores”, de gestão e mando, para os indígenas a servidão e para os afrodescendentes e 

africanos a escravidão. Assim, a raça, enquanto construto colonial, foi usada para legitimar antigas 

concepções de superioridade/inferioridade existentes, mas criou uma nova classificação humana: 

 

Com o tempo, os colonizadores codificaram como cor os traços fenotípicos dos 

colonizados e a assumiram como a característica emblemática da categoria racial. Essa 

codificação foi inicialmente estabelecida, provavelmente, na área britânico-americana. Os 

negros eram ali não apenas os explorados mais importantes, já que a parte principal da 

economia dependia de seu trabalho. Eram, sobretudo, a raça colonizada mais importante, 

já que os índios não formavam parte dessa sociedade colonial. Em conseqüência, os 

dominantes chamaram a si mesmos de brancos (QUIJANO, 2005, p. 107). 
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 A classificação da população por raça relacionada a posições de trabalho forjada nas 

Américas, logo se expandiu para outras partes do mundo, resultando no que o autor chama de 

classificação da população mundial. Segundo Quijano (2005), a colonização das Américas foi o 

contexto perfeito para que o capitalismo mundial se consolidasse, pois esse regime econômico já 

vinha se desenvolvendo no mundo e a possibilidade de extração de recursos, apropriação de terras, 

exploração do trabalho não remunerado ou mesmo a distribuição e venda de produtos em larga 

escala proporcionou a formação de um mercado mundial. 

 De acordo com a teorização de Quijano (2005), o desenvolvimento do capitalismo, do 

mercado mundial e a classificação da população global como controle de trabalho, está interligado 

à fase do capitalismo assalariado que se desenvolvia concomitantemente ao período 

colonial/moderno. Enquanto na Europa se estabelecia essa relação de trabalho, nas Américas 

entendia-se que essa realidade não cabia, já que os trabalhadores eram vistos como seres humanos 

inferiores. Nas regiões não-europeias, o trabalho pago era privilégio apenas das pessoas brancas: 

 

Desde o século XVIII, na América hispânica muito dos mestiços de espanhóis ou mulheres 

índias, já um estrato social extenso e importante na sociedade colonial, começaram a 

ocupar os mesmos ofícios e atividades que exerciam os ibéricos que não eram nobres. Em 

menor medida ou sobretudo em atividades de serviço ou que requeriam talentos ou 

habilidades especiais (música, por exemplo), também os mais “abrancados” entre os 

mestiços de mulheres negras e ibéricos (espanhóis ou portugueses), mas demoraram a ver 

legitimados seus novos papéis, já que suas mães eram escravas. A distribuição racista do 

trabalho no interior do capitalismo colonial/moderno manteve-se ao longo de todo o 

período colonial (QUIJANO, 2005, p. 108). 

 

A relação de trabalho descrita se mantém na divisão mundial do trabalho atualmente, pois 

os países historicamente colonizados ainda são os que têm os salários mais baixos e se dedicam a 

trabalhos menos valorizados no mercado mundial. O autor também chama a atenção para a 

naturalização da divisão racial do trabalho, de modo que, controlar determinado setor laboral 

resulta, também, em controlar (politicamente e economicamente) esse grupo de pessoas, 

caracterizando uma tecnologia de exploração/dominação (QUIJANO, 2005).  

Portanto, o desenvolvimento das nações europeias enquanto centro do mundo capitalista se 

deu a partir da exploração das Américas, pois essa posição privilegiada garantiu o controle das 

mercadorias e das rotas necessárias para o domínio do mercado mundial em formação, favorecendo 

que as nações colonizadoras se tornassem potências mundiais, como explica Quijano (2005). O 

autor ainda explicita que esse domínio branco também se deu sobre os corpos e vidas não brancas: 
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A progressiva monetarização do mercado mundial que os metais preciosos da América 

estimulavam e permitiam, bem como o controle de tão abundantes recursos, possibilitou 

aos brancos o controle da vasta rede pré-existente de intercâmbio que incluía sobretudo 

China, Índia, Ceilão, Egito, Síria, os futuros Orientes Médio e Extremo. Isso também 

permitiu-lhes concentrar o controle do capital comercial, do trabalho e dos recursos de 

produção no conjunto do mercado mundial. E tudo isso, foi, posteriormente, reforçado e 

consolidado através da expansão e da dominação colonial branca sobre as diversas 

populações mundiais (QUIJANO, 2005 p. 109). 

 

As concepções de raça, divisão do trabalho, remuneração e exploração, só foram 

propagadas, de acordo com o autor, devido a uma cosmovisão empreendida durante a colonização 

que formatou o eurocentrismo. Para Quijano (2005), o eurocentrismo enquanto perspectiva de 

conhecimento se originou por volta do século XVII e se consolidou a partir da visão dos 

colonizadores em relação a América Latina, ao forjar a identidade latino-americana como 

primitiva.  

Essa visão, consequentemente colocou os colonizadores em posição proeminente, 

acarretando com o tempo uma visão de civilização avançada, superior às demais civilizações do 

mundo, que logo se relacionaria à ideia moderna de raça (QUIJANO, 2005). O eurocentrismo, 

enquanto concepção etnocêntrica, é uma construção comum a todos os povos, isto é, para cada 

povo sua compreensão de mundo é a correta e a que deve prevalecer. Porém, segundo Quijano 

(2005), o eurocentrismo se distingue de outras visões etnocêntricas na medida em que impõe sua 

visão de mundo para outros povos, influenciando diretamente na colonialidade do poder.  

Na América, essa imposição foi uma tentativa de transformar as colônias em uma extensão 

dos territórios europeus ao conformar o ocidente. Todavia, isso jamais seria possível, como afirma 

Quijano (2005), porque esses povos já tinham suas próprias cosmovisões e porque devido à 

concepção eurocêntrica (e discriminatória) de raça e da divisão do trabalho, jamais estariam no 

mesmo patamar humano que os europeus. Destarte, a assimilação do eurocentrismo colaborou 

apenas para a submissão desses povos, já que, na visão eurocêntrica, tais grupos não são capazes 

de alcançar a suposta superioridade branca europeia. 

Nesse sentido, para os estudos decoloniais, a construção da identidade europeia atual se 

baseou na visão etnocêntrica que se teve da América como primitiva e na elevação da Europa 

enquanto superior. Entretanto, a América não chega a conformar o Outro da Europa, apenas 

legitima o que a Europa não é. O autor defende que a identidade que se contrapõe à Europa é a 

ideia de Oriente, por compartilhar a simultaneidade histórico-temporal com a Europa e possuir 

escrita, mantendo os saberes ancestrais e uma identidade própria (QUIJANO, 2005).  
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Em consonância com os estudos decoloniais, a colonialidade do poder pautada na divisão 

do trabalho, no eurocentrismo e, principalmente, na ideia colonial de raça, se originou a partir das 

discussões sobre a humanidade dos povos indígenas da América. A finalidade do debate era 

promover uma “guerra justa” diante da resistência dos povos indígenas em se converterem ao 

catolicismo. O principal questionamento no contexto colonial era se os nativos possuíam ou não 

possuíam alma. Por fim, mesmo tendo sido declarada a humanidade dessas pessoas pelo Papa, o 

que deveria convencer a empresa colonial, optou-se por uma selecionada misantropia, perpetuando 

a objetificação dessas pessoas para sustentar a expansão mercantil e capitalista colonial 

(MALDONADO-TORRES, 2007). Junto com as glórias da conquista, expande-se também a 

verticalização das relações, hierarquizando as supostas raças. Por conseguinte, a diferenciação 

estabelecida culminou no que o PM/C denomina colonialidade do ser.  

Cunhado por Walter Mignolo, colonialidade do ser é um conceito chave para o PM/C, pois 

indica que, ao negar a capacidade cognitiva das pessoas colonizadas, negava-se junto sua 

humanização, legitimando a violência imposta por sua condição colonizada e racializada 

(MALDONADO-TORRES, 2007). A categoria raça no PM/C é vista como base da matriz colonial 

de poder, pois a partir dessa diferenciação se reproduzem todas as outras, assim,  

 

Uma vez vencidos na guerra, são vistos como serviçais perpétuos ou escravos, e seus 

corpos passam a formar parte de uma economia de abuso sexual, exploração e controle. A 

ética do ego conquiro deixa de ser somente um código especial de comportamento, que é 

legítimo em períodos de guerra, e se converte nas Américas - e gradualmente no mundo 

inteiro -, por virtude do ceticismo misantrópico, da ideia de raça e da colonialidade do 

poder, em uma conduta que reflete a forma como as coisas são (uma lógica da 

naturalização de diferenças hierarquizadas socialmente, que alcançará seu clímax no uso 

das ciências naturais para validar o racismo no século XIX). A concepção moderna de 

mundo está altamente relacionada com a ideia do mundo sob condições de conquista e 

guerra. [...] A ideia de raça legitima a não-ética do guerreiro, muito depois que a guerra 

termina, o que indica que a modernidade é, entre outras coisas, um processo perpétuo de 

conquista, através da ética que é característica dela mesmo (MALDONADO-TORRES, 

2007, p. 139, tradução nossa).35 

 
35 Una vez los tales son vencidos en la guerra, se les ve como perpetuos sirvientes o esclavos, y sus cuerpos vienen a 

formar parte de una economía de abuso sexual, explotación y control. La ética del ego conquiro deja de ser sólo un 

código especial de comportamiento, que es legítimo en periodos de guerra, y se convierte en las Américas —y 

gradualmente en el mundo entero—, por virtud del escepticismo misantrópico, la idea de raza y la colonialidad del 

poder, en una conducta que refleja la forma como las cosas son (una lógica de la naturalización de diferencias 

jerarquizadas socialmente, que alcanzará su clímax en el uso de las ciencias naturales para validar el racismo en el 

siglo XIX). La concepción moderna del mundo está altamente relacionada con la idea del mundo bajo condiciones de 

conquista y guerra. […] La idea de raza legitima la no-ética del guerrero, mucho después que la guerra termina, lo 

que indica que la modernidad es, entre otras cosas, un proceso perpetuo de conquista, a través de la ética que es 

característica de la misma (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 139). 
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 A formulação exposta explica que a lógica da colonização se baseava no ego conquiro, ou 

seja, conquisto logo existo, em referência a formulação de Descartes (penso logo existo), esta seria 

uma lógica de guerra, própria da empresa colonial. Porém, ao adentrar à modernidade, essa lógica 

permanece, caracterizando, segundo o autor, a descrença pela humanidade, ou pelo menos parte 

dela, uma vez que se mantinha a desumanização dos povos colonizados. A escravização, por 

exemplo, era uma prática de guerra, ao ser naturalizada no período colonial/moderno como 

condição natural dos africanos (as), afrodescendentes e povos originários, reforçou o status de não 

humanos, conformando as relações étnico-raciais nestes territórios. 

Segundo o autor, a colonialidade do ser problematiza o impacto da experiência vivida na 

colonização, sua influência no corpo, mente e na linguagem dessas pessoas, relacionando 

diretamente o ser, a linguagem e o pensamento, como explica Maldonado-Torres (2007, p. 140): 

 

A experiência vivida de sujeitos racializados está profundamente marcada pelo encontro 

constante com o ceticismo misantrópico e com as suas expressões na violência, na 

violação e na morte. Sua linguagem também está, dessa forma, altamente influenciada 

pela experiência do mundo como um campo de batalha, no qual eles (as) aparecem como 

vencidos de forma a priori e permanente (tradução nossa).36 

 

O imaginário da colonização, com base na diferença racial, compromete a autonomia da 

pessoa subjugada, de modo que a inferiorização, a racialização e a misantropia já não podem ser 

confrontados, tornando-os, como assinala o autor, vencidos permanentes. A concepção errônea, de 

que as pessoas negras e os povos originários nada tinham a oferecer além do trabalho braçal, 

resultou na exploração que ainda hoje legitima a discriminação intelectual desses grupos. A 

colonialidade do ser se consolida na medida em que os povos indígenas, afrodescendentes, 

mestiços e etc., se veem a partir de uma lente eurocentrada, convencendo-se de não ser tudo o que 

a Europa é (avançada, civilizada, racional...), e almejando chegar a esse patamar. A negação da 

intelectualidade desses povos se caracteriza pela colonialidade do saber. 

  O termo cunhado por Edgardo Lander, colonialidade do saber, se estabelece a partir de duas 

dimensões que naturalizam o saber moderno: partição do mundo “real” e a forma como se articulam 

os saberes e o poder (LANDER, 2005). Segundo o autor, nos primórdios da ciência, a separação 

 
36 La experiencia vivida de sujetos racializados está profundamente marcada por el encuentro constante con el 

escepticismo misantrópico y con sus expresiones en la violencia, la violación corporal y la muerte. Su lenguaje también 

está, de esa forma, altamente influenciado por la experiencia del mundo como un campo de batalla, en el cual ellos/as 

aparecen como vencidos de forma a priori y permanente (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 140). 
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ou entendimento bipartido do mundo sofreu influência da perspectiva religiosa (judaico-cristã), ao 

compreender que, mesmo o mundo sendo criado por Deus, não é Deus, portanto não faz parte do 

sagrado. Por outro lado, o ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, se coloca 

em superioridade ao mundo, à natureza (LANDER, 2005). Logo, essa separação se reflete nas 

concepções da Ilustração, sendo sistematizada por diversos binarismos, dos quais se destaca a 

divisão corpo e mente. Sobre a articulação dos saberes eurocentrados, Lander (2005, p. 10) afirma: 

 

Na autoconsciência européia da modernidade, estas sucessivas separações se articulam 

com aquelas que servem de fundamento ao contraste essencial estabelecido a partir da 

conformação colonial do mundo entre ocidental ou europeu (concebido como o moderno, 

o avançado) e os “Outros”, o restante dos povos e culturas do planeta.  
 

A partir da criação do Outro, estabelece-se a relação de poder, criando as diferenças 

coloniais que, nesse caso, negam os saberes locais (não bipartidos) e impõe o conhecimento 

europeu como único válido nas colônias. Ao chegarem na América, os ibéricos encontraram 

história, linguagem, arte, cultura, identidades a partir dos povos originários e posteriormente com 

os zulus, iorubás, congos, entre outros povos trazidos forçadamente da África, três séculos depois 

essas vidas estavam obliteradas, sendo resumidas em índios e negros (QUIJANO, 2005).  

Nesse jogo de formação de identidades, também se constituiu a imagem da Europa enquanto 

centro do conhecimento.  Castro Gómez (2007) denomina La hibrys del punto cero, o momento 

colonial/moderno que estabelece o conhecimento nas Américas como vindo da Europa, como se 

não houvesse conhecimento ou civilização antes da chegada dos colonizadores.  Essa relação 

resultou na obliteração das identidades e em uma busca constante pelo conhecimento estrangeiro. 

O autor ressalta que essa busca continua refletindo nas instituições de ensino que priorizam o 

conhecimento do Norte global e invalida os saberes do Sul. A partir da ideia de que os europeus 

têm mais conhecimento, a imagem da modernidade ganha status de avanço. Entretanto,  

 
Na verdade, a estas alturas da pesquisa histórica seria quase ridículo atribuir às altas 

culturas não-européias uma mentalidade mítico-mágica como traço definidor, por 

exemplo, em oposição à racionalidade e à ciência como características da Europa, pois 

além dos possíveis ou melhor conjecturados conteúdos simbólicos, as cidades, os templos 

e palácios, as pirâmides, ou as cidades monumentais, seja Machu Pichu ou Boro Budur, 

as irrigações, as grandes vias de transporte, as tecnologias metalíferas, agropecuárias, as 

matemáticas, os calendários, a escritura, a filosofia, as histórias, as armas e as guerras, 

mostram o desenvolvimento científico e tecnológico em cada uma de tais altas culturas, 

desde muito antes da formação da Europa como nova id-entidade. No mais que realmente 

se pode dizer é que, no atual período, foi-se mais longe no desenvolvimento científico-

tecnológico e se realizaram maiores descobrimentos e realizações, com o papel 

hegemônico da Europa e, em geral, do Ocidente (QUIJANO, 2005, p. 112). 
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Podemos compreender que as civilizações citadas se encontravam em um estado parecido 

de desenvolvimento, no contexto colonial, que era considerado avançado para a época, portanto, 

não se resumiam a um saber mítico apenas, sendo um equívoco devido ao caráter autodenominado 

científico atribuir validade somente aos conhecimentos europeus, desvalorizando os demais. Por 

essa razão, os estudos decoloniais também se baseiam no conhecimento do Sul global.  

O quarto conceito discutido pelos estudos decoloniais com base em Walsh (2009), funda-

se na cosmovisão andina como ponto de partida para um giro decolonial, assim, a preocupação se 

centra não apenas em identificar a colonialidade, mas, sobretudo, em reverberar a perspectiva dos 

povos tradicionais ao se relacionarem com o mundo. Nas palavras da autora: 

 

Mas, há também uma dimensão a mais da colonialidade pouco considerada em 

comparação com as outras três. É a colonialidade cosmogônica ou da mãe-natureza, que 

tem a ver com a força vital-mágico-espiritual da existência das comunidades 

afrodescendentes e indígenas, cada uma com suas particularidades históricas (WALSH, 

2009, p. 3, tradução nossa).
37

 

 

Esse conceito diferencia a cosmovisão eurogênica da cosmovisão latino-americana. A 

autora explica que para os povos originários da América Latina, os povos afrodescendentes e em 

especial os povos andinos, a natureza é a fonte da vida e do bem viver ou o bien estar colectivo dos 

afrodescendentes (termos similares, mas com cosmovisões próprias de cada povo), sendo 

inseparáveis da existência humana e a natureza. Segundo Walsh (2012), a separação entre 

sociedade e natureza na América Latina faz parte dos resquícios do pensamento binário europeu, 

tornando incompatível tal relação.  Nesse sentido, a colonialidade se manifesta na intenção de 

domínio da natureza, ao invés da defesa da coexistência de diversas formas de vida, o que resulta 

na destruição de formas ancestrais e milenares de existência (WALSH, 2009). 

A colonialidade, nesse caso, consiste no entendimento de que, por ser inferior, a natureza 

está separada da vida humana, resultando na sua exploração e modificação, inescrupulosamente 

negando o direito da natureza em detrimento dos interesses econômicos de grupos específicos 

(WALSH, 2012). Por essa razão, a autora alerta para a deturpação do sentido do buen vivir o bien 

 
37 Pero también hay una dimensión más de la colonialidad poca considerada en su relación con las otras tres. Es la 

colonialidad cosmogónica o de la madre naturaleza, la que tiene que ver con la fuerza vital-mágico-espiritual de la 

existencia de las comunidades afrodescendientes e indígenas, cada una con sus particularidades históricas (WALSH, 

2009, p. 3). 
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estar colectivo, quando traduzidos em termos neoliberais como bem-estar, no viés de consumo, 

acumulação e exploração do mundo, reproduzindo a lógica da modernidade: 

 

Hoje se recria a partir das práticas e políticas, entre outras, do desenvolvimento humano, 

etno-eco-turismo (com sua folclorização e exotização) e ong-zação, em que prevalece o 

indivíduo e seu bem-estar individual neoliberal guiado pelo dispositivo civilizatório único: 

a razão moderno-ocidental-colonial (WALSH, 2012, p. 68, tradução nossa).
38

 

 

Ao considerar a colonialidade da natureza ou cosmogônica como um conceito chave da 

matriz colonial de poder, a autora demonstra a importância da cosmovisão de cada povo para sua 

própria constituição cultural autônoma, preservando o sentido que cada grupo cultural constrói em 

relação ao existir, ao estar no mundo. Além de ser um alerta sobre outras formas de lidar com a 

natureza, excluindo formas exploratórias. As discussões expostas até aqui são úteis para 

problematizar um dos itens do ENEM analisados para esta dissertação. Vejamos a questão: 

 

Figura 1 - Item nº 93 - Aplicação regular da prova de 2015

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2015/CAD_ENEM%202015_ 

DIA%202_05_AMARELO.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

 
38 Hoy se recrea a partir de las prácticas y políticas, entre otras, del desarrollo humano, etno-eco-turismo (con su 

folklorización y exotización) y ong-ización, en que prevalecen el individuo y su bienestar individual neoliberal guiado 

por el dispositivo civilizatorio único: la razón moderno-occidental-colonial (WALSH, 2012, p. 68). 
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O texto base do item 93 da prova de 2015 é um poema do escritor cubano Nicolás Guillén 

intitulado Caña. Este poema faz parte do livro Sóngoro Cosongo, publicado em 1931, e que tinha 

como inspiração a cultura afro-cubana. Neste e em outros livros, Nicolás Guillén reflete os dilemas, 

problemas e anseios de seu povo, evidenciando a afrodescendência a partir de suas particularidades 

em relação ao povo negro, mas também no âmbito das relações étnico-raciais entre, principalmente, 

negros e brancos. Como um escritor negro, sua poesia não é isenta, muito menos neutra, e, com 

maestria, demonstra a vontade de convivência entre as culturas que compõem Cuba e os conflitos 

existentes para que essa convivência ocorra de forma respeitosa e justa. Ao mesmo tempo, 

demonstra a mescla cultural presente na ilha, expondo os conflitos provenientes desse encontro, as 

hierarquias sociais impostas e a constante necessidade de rompe-la em nome da igualdade. 

 O poema Caña é extraordinário, pois demonstra as relações étnico-raciais no contexto da 

exploração da cana de açúcar na América Latina com tão poucas palavras, que é surpreendente a 

profundidade das reflexões que o poema esboça. Além da exploração racial, o poema ainda 

denuncia a exploração da terra, esta que se encontra mais abaixo na hierarquia criada, abaixo dos 

brancos, abaixo dos negros. Como podemos observar na figura 3, o texto do poema apresenta 

grupos sociais, neste caso representando posição hierárquica entre as pessoas negras e as pessoas 

brancas, mas também o território latino-americano e a presença anglo-americana. Além da 

denúncia da exploração racial, aparece a denúncia sobre a exploração dos Estados Unidos em 

relação a América Latina e mais especificamente em Cuba, e, por fim, a exploração da terra como 

o elemento mais desvalorizado, ainda que fosse essencial para o sustento de todos, uma vez que 

sem a terra não há canavial, elemento central dessa relação de poder. Destarte, entendo que coloca 

em discussão, também, o que chamamos a colonialidade da natureza (WALSH, 2012), devido ao 

destaque dado à terra enquanto um ser também explorado.  

Na construção do poema, o indivíduo branco tem uma nacionalidade e a partir dela nos 

damos conta do seu poder e possivelmente da sua cor de pele. Também há uma caracterização que 

pode ser definida como política, a partir da palavra Yanqui, por se referir aos estadunidenses, em 

geral do norte dos estados unidos ou os de ideologia imperialista. Já o indivíduo negro apenas se 

remete ao seu local de exploração, não tem nacionalidade, apenas tem a sua cor, seu corpo, o que 

caracteriza a colonialidade do ser (MALDONADO-TORRES, 2007). Já a terra nos remete à Cuba, 

devido ao contexto histórico da obra e do autor, mas poderia ser qualquer lugar da América Latina 

onde houve a monocultura da cana de açúcar, como o Brasil, por exemplo, ou a Jamaica.  
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Nesse sentido, o poeta nos apresenta uma América Latina afrodescendente, como de fato 

ela é, e relacionada à terra. Nos dois últimos versos, o autor evidencia que a relação entre os grupos 

se dá pela violência, pela exploração, pelo derramamento de sangue. De acordo com o pesquisador 

Oliveira Neto (2019), a poesia de Nicolás Guillén, a partir da ideia de mulatez, defende o 

protagonismo afrodescendente na construção da identidade cultural cubana, sem negar as 

influências europeias e a africanidade presente em Cuba, porém afirmando uma nova identidade 

da qual os elementos afro-cubanos são indispensáveis: 

 

[...] podemos afirmar que os versos de Guillén não são “pacifistas”, promovendo uma 

“unidade” sobre as injustiças históricas. Seus versos são carregados de denúncia à 

estrutura social em que se encontrava. O desejo pela nação unificada não se sobrepõe ao 

desejo da emancipação dos grupos sociais marginalizados. O primeiro só se alcança na 

medida em que o segundo seja realizado (OLIVEIRA NETO, 2019, p. 37). 

 

Assim, para Oliveira Neto, a denúncia em relação à dominação racial perpassa toda a obra 

de Guillén, apontando a discriminação, a marginalização, a vergonha de si mesmo impetrada por 

outros grupos sociais, que vem do período colonial por conta da escravização e persiste em 

momentos históricos posteriores como vemos no poema Canã. Nas palavras do autor: 

 

O negro continua subjugado junto ao canavial enquanto o branco imperialista se encontra 

sobre o canavial. Este poema surge em pleno regime do ditador Gerardo Machado, 

marcado pela repressão, tortura e exploração do trabalho para atender os interesses 

hegemônicos dos Estados Unidos. Em Cuba, entre os proletários, o negro tinha as piores 

condições. Além da exploração do trabalho sofria os estigmas do racismo (OLIVEIRA 

NETO, 2019, p. 71). 
 

 Diante do exposto, constatamos que o poema Caña, enquanto texto base, apresenta uma 

perspectiva afrogênica, pois mostra as pessoas negras em contexto de exploração marcando sua 

posição social no sentido de estar no trabalho com a terra, mas questiona esta hierarquia ao 

demonstrar que as posições e relações sociais naquele contexto não eram pacíficas, pois havia 

conflitos que resultavam em violência e sangue derramado. Através dessa construção, o autor 

evidencia o conflito nas relações sociais entre os grupos estabelecidos e a própria natureza, de 

modo a problematizar essa relação, ou seja, as posições sociais e o trato com a terra não são 

normalizados, não é uma simples descrição, mas uma denúncia da relação exploratória. 

 Já o enunciado do item chama a atenção para as preposições, ou seja, para elementos 

linguísticos do texto, todavia relacionando-os à metáfora que o texto encerra a partir desses 
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elementos indicando a posição social de cada grupo retratado. Esse enunciado contempla, quase 

que por inteiro, o teor do poema, pois considero que realmente as posições sociais são algo central 

para sua interpretação, além disso, os elementos linguísticos devem ser compreendidos para que a 

metáfora faça sentido. Ao dar atenção à metáfora presente no texto, valoriza-se o gênero poema, já 

que esta é uma característica própria do gênero literário. 

Todavia, constato que o enunciado não apresenta uma perspectiva afrogênica, pois coloca 

em evidência as relações sociais, traz uma reflexão para essas posições relacionada a um período 

histórico, mas não menciona a racialização como fator de exploração. Ao indicar que o poeta reflete 

sobre a plantação da cana de açúcar na América Latina, reforça que a situação exposta abrange 

todo o contexto colonial e neocolonial latino-americano, o que é importante de se destacar, pois 

onde houve monocultura da cana de açúcar, há afrodescendentes. No entanto, a reflexão do poeta 

se centra na relação de poder estabelecida a partir do plantio da cana de açúcar, e não simplesmente 

sobre a plantação, questão essa que o enunciado e o item como um todo não aborda.  

As alternativas não parecem muito coerentes com o enunciado ou com o texto. A primeira 

não tem muita relação com o texto podendo apenas confundir o leitor mais desatento, fala em 

desordem na organização das lavouras. A segunda alternativa fala em relações diplomáticas em um 

contexto em que o contato termina em sangue, podendo ser facilmente descartada. A terceira opção 

sugere que as proposições indicam localidades na América Latina, podendo também confundir o 

leitor mais desatento, porém sem muita relação com o texto. A quinta alternativa fala em funções 

de cada profissional envolvido no plantio da cana de açúcar. Já a opção correta descreve a metáfora 

como indicando as relações sociais entre os indivíduos que vivem da cana de açúcar. 

Em resumo, o poema coloca em evidência a neocolonização estadunidense em relação aos 

países latinos ou até mesmo a escravização das pessoas negras. Para que houvesse uma reflexão 

mais aprofundada, por parte do leitor, as alternativas deveriam apresentar problemáticas reais para 

a situação exposta. O poema foca nas relações sociais assimétricas, nas relações de trabalho que 

resultam em sangue, por isso, é estranho notar nas alternativas palavras como: diplomacia, 

organização do trabalho ou função profissional. A relação com a terra e sua exploração é esquecida, 

bem como os versos finais que mostram o conflito. Já a alternativa correta parece coerente, porém 

poderia ser mais engajada, isto é, as preposições de fato se remetem às relações sociais dos grupos 

apresentados (e cabe a ressalva, pois na alternativa aparece indivíduos), porém não é qualquer 

relação, é uma relação exploratória que termina em sangue. 
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É possível afirmar que o item 93 da prova de 2015 cumpre com as quatro habilidades da 

MR do ENEM, além de valorizar o gênero textual escolhido. Entretanto, acaba por problematizar 

as relações de trabalho independentemente da variável racial que é nitidamente uma questão central 

no poema. Pensando nas Orientações para as Relações Étnico-Raciais (BRASIL,2004), vejo esse 

posicionamento do item como uma perda de oportunidade de problematizar os conflitos gerados 

pelo racismo, pois o próprio documento ressalta a importância de ver as relações como lugar de 

disputa e de busca por igualdade, de modo que seria oportuno considerar a violência e a exploração 

estrutural retratados no poema, ao invés de reduzir o problema às relações individuais. 

O poema retrata a discussão feita neste tópico, pois demonstra como a divisão racial do 

trabalho, a exploração das pessoas e das terras colonizadas são naturalizadas pelo eurocentrismo e 

pelo grupo social branco, descrevendo em poucas palavras a colonialidade do poder (QUIJANO, 

2005), do ser (MALDONADO-TORRES, 2007) e da natureza (WALSH, 2007). A racialização, a 

exploração do trabalho e as colonialidades são concepções ou comportamentos reproduzidos pelas 

pessoas, mas que fazem parte de uma estrutura política e social que sustenta as instituições, as 

relações e todo o convívio social. Portanto, não podem ser reduzidos ao nível dos indivíduos e sim 

pensando em grupos sociais, que neste caso se caracterizam por pessoas negras e pessoas brancas 

que interferem no mundo a partir do seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017), ou seja, das oportunidades 

que a estrutura social permite agir, como será demonstrado no capítulo 4. Neste caso, a ação do 

poeta é de denúncia e não apenas de descrição de uma realidade. 

A escolha do texto foi muito feliz, o enunciado problematiza em partes a temática do poema, 

além de valorizar aspectos linguísticos e do gênero textual, mas deixa a desejar nas alternativas. 

Entendo que há diferença no grau de dificuldade dos itens, que talvez um poema já seja um texto 

mais complexo e, por isso, tanto o enunciado quanto as alternativas sejam simplificadas, porém há 

uma fuga do contexto do poema quando colocamos palavras de um campo semântico que 

simplesmente diminui a gravidade do contexto relatado. Por fim, o item 93 foi quase completo ao 

discutir as relações-étnico raciais na prova de espanhol do ENEM. 

Os quatro pontos dos estudos decoloniais destacados neste tópico são fundamentais para 

essa pesquisa, pois a partir deles se constrói a relação de poder colonial, estabelecendo uma visão 

única com o mundo e seu imaginário cultural com base nas colonialidades. Neste sentido, ao pensar 

a escola, as reformas educacionais e as formas de avaliação da qualidade do ensino a partir de 

exames como o ENEM, esbarramos na estrutura da colonialidade do poder aqui descrita.  
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No capítulo 2, pontuei os problemas das reformas educacionais e sua relação com a crise 

educacional devido a escolhas políticas pautadas na economia em detrimento da educação. Esses 

critérios de escolha se relacionam diretamente com as colonialidades do poder, do saber e do ser, 

pois servem para manter a divisão racial do trabalho, garantindo que o conhecimento escolar seja 

suficiente para conquistar um trabalho precário e insuficiente para uma formação crítica em relação 

ao ambiente em que se vive. Além de ainda ser um conhecimento eurocentrado que supervaloriza 

o saber europeu e despreza o saber afrodescendente e indígena, no contexto do Sul global. 

A partir das colonialidades discutidas neste tópico, outras tipologias investigativas vêm 

sendo desenvolvidas pelos estudos decoloniais. Na sequência, exponho as definições de 

colonialidade da arte, do ver e de gênero, que colaboram para a compreensão da colonialidade do 

poder na sociedade contemporânea e para pensar alternativas decoloniais que possam proporcionar 

a almejada des-colonização.  

 

3.3 Matriz colonial de poder e suas colonialidades 

 

Diante do fato de que a matriz colonial de poder, debatida pelos estudos decoloniais, 

abrange diversos aspectos organizacionais da sociedade, além das quatro dimensões da 

colonialidade mencionadas anteriormente, outras categorias de análise são úteis para desvelar a 

estrutura posta. Neste tópico, discorro sobre a colonialidade de gênero, da arte e do ver. 

O conceito de colonialidade de gênero discutido por Lugones (2014), também provém do 

entendimento bipartido do conhecimento eurogênico. Através do binarismo que divide as pessoas 

entre seres humanos e não humanos, nos quais a mulher europeia seria um ser humano inferior ao 

homem europeu e os homens e mulheres colonizadas (os) não humanos, uma hierarquização de 

superioridade e inferioridade com base em gênero e raça se estabelece. 

Dentro do contexto colonial/moderno, essa classificação se materializava, de modo geral, 

pela divisão racial do trabalho e, de modo específico, pelas atribuições de gênero que diferenciavam 

as tarefas a serem executadas por homens e mulheres europeus. Entretanto, no que se refere às 

pessoas colonizadas, a diferenciação pautava-se na inferioridade ou desumanização (LUGONES, 

2014). Para conquistar a aceitação na convivência social e de trabalho, uma das alternativas foi 

atender aos padrões europeus a partir da aproximação dos comportamentos, já que para serem 

vistos como humanos era preciso que os colonizados (as) repetissem padrões eurocentrados, como 
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a família patriarcal e as relações desiguais de gênero. Assim, a autora relaciona a colonialidade de 

gênero a colonialidade do ser, pois ambas concepções desumanizam as pessoas colonizadas.  

Ao problematizar o conceito de gênero do ponto de vista decolonial, Lugones (2014) faz 

referência ao discurso de Sojouner Truth39 para alertar que a mulher negra, indígena ou mestiça 

não era considerada mulher, ao mesmo tempo, a autora afirma que o conceito de gênero não pode 

ser pensado fora da construção colonial/moderna, já que foi nesse contexto, a partir das noções 

eurocentradas, inclusive através da religião cristã, que se forjou essa concepção: 

 

A consequência semântica da colonialidade do gênero é que “mulher colonizada” é uma 

categoria vazia: nenhuma mulher é colonizada; nenhuma fêmea colonizada é mulher. 

Assim, a resposta colonial a Sojouner Truth é, obviamente, “não”. Diferentemente da 

colonização, a colonialidade do gênero ainda está conosco; é o que permanece na 

intersecção de gênero/classe/raça como construtos centrais do sistema de poder capitalista 

mundial (LUGONES, 2014, p. 939). 

 

A hierarquização entre seres humanos se reflete, atualmente, no fato de as mulheres negras 

serem consideradas a base da pirâmide social, ou seja, ocupam o lugar de menor prestígio 

econômico, social, cultural, e sofrem mais o impacto da violência diária. Nesse caso, a 

discriminação de gênero soma-se a discriminação racial e de classe, entre outras, retratando o que 

Crenshaw (2004) chama de discriminação intersecional, ou seja, quando diferentes formas de 

opressão operam juntas sob um mesmo grupo social. Para Lugones (2014), decolonizar o gênero 

implica romper as hierarquias a partir do entendimento de que na visão dos povos originários e 

afrodescendentes há formas de sustentar relações sociais mais igualitárias. 

Como explica Oyěwùmí (2018, n/p), na sociedade Yoruba, ao sudoeste da Nigéria: “a 

tradicional família Yoruba pode ser descrita como uma família não marcada por gênero, já que os 

papéis de parentesco e suas categorias não são diferenciadas por gênero.” Assim, na hierarquia 

familiar, a pessoa mais velha tem autoridade e as (os) cônjuges precisam se adequar às convenções 

da família à qual se associaram, de modo que entende-se por família toda a linhagem de parentesco 

e a comunidade, sendo recorrente a composição de famílias matriarcais. 

 
39 "Sojourner Truth (1797 – 26 de novembro de 1883) foi o nome adotado, a partir de 1843, por Isabella Baumfree, 

uma abolicionista afro-americana e ativista dos direitos da mulher. Truth nasceu no cativeiro em Swartekill, Nova 

York. Seu discurso mais conhecido, “Não sou uma mulher?”, foi pronunciado em 1851, na Convenção dos Direitos da 

Mulher em Akron, Ohio". Disponível em: https://www.geledes.org.br/sojourner-truth/. Acesso em: 11 jun. 2020. Para 

entender a importância do discurso de Sojourner Truth ao questionar o que é ser uma mulher e por consequência 

evidenciar a diferença racial ver "Angela Davis: A potência de Sojourner Truth" Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2018/11/26/angela-davis-a-potencia-de-sojourner-truth/. Acesso em: 11 jun. 2020. 
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Com essa diferenciação, a autora demonstra como a visão afrogênica se distancia da 

eurogênica, propondo uma nova discussão sobre a imagem da mulher no feminismo, mas também 

demonstrando que o entendimento de gênero não é universal, como pretende o padrão 

eurocêntrico/estadunidensecêntrico. Ter mulheres em posição de poder ou não demarcar tarefas 

específicas por gênero pode ser comum em sociedades africanas (OYĚWÙMÍ, 2018). Esses 

conhecimentos, e possível troca de saberes, pode abrir caminho para compreender outras 

construções de mundo e para uma reflexão sobre os padrões culturais ocidentais. A discussão sobre 

papeis de gênero e da mulher negra são retratadas em um dos itens do ENEM que reproduzo abaixo: 

 

Figura 2 - Item nº 95: Aplicação regular da prova de 2013 

 

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2013/caderno_enem2013_dom_ 

amarelo.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 

 

O item 95, da prova de 2013, apresenta a canção de ninar Duerme Negrito, como texto base 

para a questão. Tradicional na América Hispânica, esta é uma canção anônima que foi gravada por 

grandes nomes da cultura popular, sendo a versão mais conhecida a do músico argentino Atahualpa 

Yupanqui (Héctor Roberto Chavero Aramburo). O músico explica que ouviu a canção Duerme 

Negrito ser cantada por uma mulher de cor e que é uma canção anônima, popular e própria das 

pessoas morenas.40 

 
40 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ROJzhe-zw98. Acesso em: 02 mar. 2021. 
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A canção de fato parece retratar uma mulher embalando o sono de uma criança negra, 

enquanto a mãe da criança está trabalhando. De acordo com Silva (2016), as canções de ninar 

remetem a um contexto em que as mães precisavam adormecer os filhos, sem incomodar os 

maridos, que buscavam descanso após duras jornadas de trabalho. Também corresponde à 

necessidade de “enganar” a fome e os medos da criança, por isso, caracterizam-se por ter uma 

melodia envolvente e tranquilizadora. É comum o uso de sussurros ou cantarolar durante sua 

execução, pois favorece o embalo rítmico e envolve a criança sem grandes barulhos. Mas, ao 

mesmo tempo, pode conter letras muito realistas e até assombrosas: 

 

Dentro do núcleo familiar, protegido, e desconhecendo o que se passa do lado de fora, um 

imaginário terrificante, começa a ser criado. No entanto, bem antes do primeiro contato 

da criança, com o imaginário fantástico e aterrador dos contos infantis, seu contato se dará 

por meio da narrativa presente nas canções de ninar (SILVA, 2016, p. 46). 

 

Como explica o autor, a literatura é uma forma de criar o imaginário. Em um primeiro 

momento, não havia a divisão entre literatura infantil e adulta, por isso era comum que as crianças 

tivessem acesso a temas mais apropriados para adultos, e os contos ou as canções de ninar tratassem 

de sentimentos humanos profundos como o medo, a perda ou mesmo a morte. Ainda que de forma 

fantasiosa, essa literatura representava uma experiência a partir da qual a criança, quando em um 

contexto concreto, pudesse lidar com situações apavorantes sem fugir da realidade (SILVA, 2016).  

Na versão original da canção Duerme Negrito41, temos na primeira estrofe o embalo para o 

sono e as recompensas que a criança receberá se dormir, na sequência, aparece a ameaça: “Y si el 

negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, ¡chacapumba!”.42 É notável, 

nesse trecho, que a ameaça mescla a fantasia, através do elemento religioso, ao perigo real no qual 

o branco (pessoas/homem) é comparado ao diabo, denunciando a exploração étnico-racial e 

alertando a criança sobre sua realidade. Nos versos seguintes, a canção explica que a mãe está 

trabalhando doente, de luto, que ela não recebe pelo trabalho, mas que continua trabalhando pela 

criança e que, ainda assim, sem explicar como, trará as recompensas caso a criança durma. Ao 

analisar a letra completa da canção fica muito latente a problemática étnico-racial da mãe negra 

 
41Canção completa disponível em: https://www.letras.mus.br/atahualpa-yupanqui/849424/. Acesso em: 30 set. 2020. 

Há também uma canção de ninar intitulada Duerme Negrita (Drume Negrita), menos conhecida, com melodia e letra 

semelhante. Disponível em: http://bello.cat/uno171.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021. 
42 E se o negro não dorme, vem o diabo branco e zaz! Come seus pezinhos, chacapumba!” (tradução nossa). 
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que deixa seu bebê com alguém para ir ao campo trabalhar, demonstrando as dores dessa família. 

Todos esses medos reais são embalados através da literatura da canção de ninar e sua musicalidade. 

Nas palavras do cantor, compositor e historiador Gabo Ferro (2011): “Duerme Negrito [...] 

é simplesmente uma canção perfeita [...]”. O autor também elogia a musicalidade da canção, seu 

brilhantismo ao tratar três temas complexos ˗- raça, classe e gênero ˗˗ de forma simples e profunda, 

além do fato de que não poderia ser feita em outra parte do mundo. Embora seja uma canção 

anônima e difícil de datar, especula-se que reflete a realidade de escravização das pessoas negras 

no campo, em algum ponto da América Hispânica (Venezuela ou Colômbia), ao invés de uma 

precariedade laboral, independente da relação com raça e etnia (BOTELHO, 2017).  

Na canção, a classe é retratada pela pobreza da mulher que vive explorada no campo; os 

papeis de gênero pelo cuidado da criança por parte de duas mulheres; e a raça tanto pelos 

protagonistas da canção serem negros, quanto pela figura do homem branco, diabo, canibal que 

ameaça a criança negra. Essa descrição caracteriza a colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), 

relacionando: o eurocentrismo enquanto cosmovisão; a racialização diante da relação de poder 

entre homem branco e a mulher/criança negra; e a posição laboral de exploração. 

Como podemos observar na figura 2, o trecho apresentado na prova fragmenta a versão 

original da canção omitindo os versos que retratam a ameaça à criança, algo próprio do gênero 

canção de ninar, e que neste caso não deixaria dúvidas sobre as relação étnico-racial presente na 

canção. Essa fragmentação desconsidera o possível contexto de produção da canção e reduz um 

problema triplo a um desses problemas que é a precarização do trabalho. A precarização se 

caracteriza bem como um eufemismo, uma vez que, dado a descrição do texto, trata-se na realidade 

de escravização, evitando, assim, problematizar a racialização das pessoas na América Hispânica. 

Neste caso, ao pensar o texto como categoria de análise, olhando apenas para o trecho que 

consta no item 95, considero que cumpre as habilidades requeridas na MR do ENEM, uma vez que 

é uma forma de acessar outras culturas, de compreender a função social do texto, associar o texto 

a partes de sua temática e demonstra a importância da cultura popular no universo hispânico. 

Entretanto, o recorte feito para demonstrar a relação entre mãe, filho e o mundo laboral é uma 

abordagem reducionista e, de certa maneira, distorcida em relação ao texto original. É 

compreensível o encurtamento do texto por conta do pouco espaço, porém, neste caso, compromete 

o gênero textual e, ao mesmo tempo, apaga a discussão central da canção que é a forma de trazer 

o medo, o perigo, para o imaginário infantil através dos conflitos étnico-raciais da sua realidade. 
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As alternativas seguem a mesma ressalva, estão de acordo com o enunciado proposto e com 

o trecho selecionado, porém não condizem com o contexto da canção, são insuficientes para refletir 

as temáticas de gênero e classe, além de silenciar-se sobre a racialização. Ao ressaltar as questões 

de gênero na figura da mulher enquanto provedora do lar, ausente na formação dos filhos, a 

importância da figura feminina na formação cidadã ou mesmo na inserção da mulher no mercado 

de trabalho rural, as alternativas descartam a reflexão sobre as relações étnico-raciais. Primeiro, 

porque recria as tensões da mulher branca, de zona urbana, que pode utilizar-se do trabalho como 

emancipação, quando o próprio texto retrata como personagens mulheres negras, da zona rural e 

que tiveram o trabalho como um fardo existencial, expressando a complexidade do seu ser. Em 

segundo lugar, por silenciar a racialização e marcador de gênero do homem branco, como a figura 

do diabo, do mal. 

Essa quebra de expectativas gerada pelo texto poderia resultar em reflexão, no entanto, a 

abordagem se prende a questões já bastante debatidas e resume a discussão de gênero na figura 

feminina, perdendo a chance de pensar o papel masculino do homem branco, bem como do homem 

negro, que possivelmente é o motivo de luto dessa mãe trabalhadora. Em relação à classe, que é a 

problematização feita, também se perde a oportunidade de representar a denúncia das condições de 

trabalho (neste caso provavelmente escravo ou análogo à escravidão) da mulher negra, que são as 

que se ocupam dos trabalhos mais desvalorizados, inclusive nas sociedades atuais. 

Nesse sentido, vale ressaltar que este item repete o posicionamento do item anterior, ao 

sobrepor a exploração laboral à diferença racial. Essa sobreposição é muito utilizada para apagar 

as discussões sobre racialização, considerando a classe uma categoria predominante. Para os 

estudos decoloniais, raça é categoria fundante e não pode ser desvinculada de outras opressões, 

como fica evidente em ambos os itens (93 da prova de 2015; 95 da prova de 2013).  

Destarte, esse texto é relevante para pensar as relações  étnico-raciais, pois ainda que a 

abordagem deixe a desejar, mesmo fragmentado, o texto traz uma perspectiva afrogênica43: por 

 
43 É necessário reconhecer que a palavra negro/negrito na América Hispânica pode se referir aos povos originários; 

além disso, a canção Duerme Negrito é bastante conhecida por retratar a realidade indígena e não necessariamente 

afrodescendente, sobretudo no contexto das canções de protesto que emergiram nas décadas de 1960 e 1970. Todavia, 

essa pesquisa assume as interpretações que consideram a subjetividade dos povos afrodescendentes presentes na 

canção, haja vista que, o contexto de escravização retratado é parte de ambas vivências, sendo o próprio termo uma 

extensão da discriminação das pessoas afrodescendentes para outros povos não brancos, quando entendidos como 

escravos (no Brasil, por exemplo, os indígenas também eram chamados de negros da terra). Além disso, é comum a 

historiografia atribuir aspectos culturais afrodescendentes aos indígenas como forma de apagamento dos traços 

africanos nas culturas nacionais (LÓPEZ; MOLINA, 2018).  
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retratar a escravidão e o quanto isso intensificava as dores humanas, como deixar os filhos para 

trabalhar, saúde comprometida, a dor do luto e contínua busca por dignidade; as relações com 

outros grupos sociais, no caso os brancos, e, mais especificamente, o homem branco, retratado 

como canibal e diabólico; a influência religiosa cristã neste imaginário; e por mostrar o quanto os 

aspectos culturais se mesclavam, tanto pela religião, quanto pela própria canção de ninar, um 

gênero presente em diversas culturas e que, neste caso, reflete um momento histórico específico 

que moldou o imaginário atual de pessoas negras, brancas e de outros pertencimentos raciais. 

Para uma melhor formulação do item, seria interessante ter o texto completo na prova, pois 

é curto, e enriqueceria sua interpretação. Além de que tanto o enunciado, quanto as alternativas 

precisariam ser repensadas considerando a colonialidade de gênero (LUGONES, 2005), para não 

cair no estereótipo, e, a colonialidade do ser (MALDONADO-TORRES, 2007), haja vista que é 

retratada a subjetividade da mulher negra e sua desumanização, contemplando as discussões que a 

canção encerra, se possível de forma interseccional (CRENSHAW, 2004). A colonialidade de 

gênero é relevante para essa dissertação, pois abre o debate para outras formas de ver o mundo e 

descentrar os papeis de gênero, o que pode ser uma forma de entender essa diferença colonial, que, 

como vimos, está presente nos textos selecionados para os itens do ENEM. 

Do mesmo modo, o conceito de colonialidade da arte é relevante para esta pesquisa, pois, 

enquanto expressão individual e coletiva de distintos grupos sociais, deve fazer-se presente em 

textos escolares e também os selecionados para a prova do ENEM. Entretanto, no Brasil, foi preciso 

a criação da Lei 11.645/2008, já citada neste trabalho, para legitimar a presença da história, cultura 

e, consequentemente, da arte dos povos originários e afrodescendentes na escola. As artes, de forma 

geral, também são uma forma de expressão da visão de mundo, da estética e da subjetividade dos 

povos aos quais pertence, de modo que sua invisibilidade é uma forma de exclusão social. 

A terminologia colonialidade da arte, conforme descreve Palermo (2012), consiste na 

supremacia da cultura e estética hegemônica sob uma cultura/arte considerada local, heterogênea. 

As nomenclaturas mais explícitas para essa explicação seriam a definição de arte e artesanato, 

gerando a diferença cultural. Para a autora, é preciso desaprender o que entendemos por arte e, 

logo, entender a alteridade sem hierarquias, como vemos em Palermo (2012, p. 231, tradução 

nossa): "[...] e esses "lugares outros" se constituem ao desaprender o que conhecemos para abrir 

espaço a formas de valorização que coloquem em simetria as produções que seguem sendo 
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consideradas "artesanais" com as de "alta cultura".44 Em outras palavras, é preciso olhar para as 

produções artísticas e culturais do Sul global com lentes próprias, e não com as lentes eurocentradas 

que indicam uma direção equivocada e inferiorizada para as percepções locais.  

Ao comparar as artes plásticas, a literatura, os tecidos, a pintura, utensílios e objetos 

artísticos em geral, Palermo (2012) comprova que tanto a estética hegemônica quanto a local 

dispõem de requinte. Contudo, nem sempre há uma relação de sentido entre os povos andinos, por 

exemplo, se utilizarem da arte eurocentrada e vice-versa, resguardando a singularidade de cada 

expressão artística e o vínculo com o local de criação. Nesse sentido, a autora também critica a 

valorização econômica e a dificuldade de acesso ao mercado de vendas de arte, já que as produções 

locais não se enquadram a suas exigências, de modo que acabam sugadas pela globalização e venda 

de produtos que copiam em larga escala a arte local (PALERMO, 2012). 

No contexto escolar, as artes do Norte global também estão presentes em detrimento do 

estudo das obras do Sul global. No ensino de línguas, a literatura é expressão artística obrigatória, 

todavia, no Brasil, vigora a divisão entre literatura brasileira e portuguesa, como referência à 

influência colonial. Recentemente, o estudo de obras de autores (as) afro-brasileiros (as) tem 

ganhado espaço, mas, reitero, foram precisas mobilizações sociais em diversas frentes para 

legitimar e aplicar a Lei 11.645/2008 que garante esse direito, como evidenciarei no capítulo 4. A 

realidade do espanhol na educação básica é semelhante, pois a diversidade de perspectivas culturais 

depende de cada professor (a) e de como a escola se compromete em compor o próprio currículo.   

Destarte, a colonialidade da arte corrobora com o conceito de colonialidade do saber, na 

medida em que o acesso ou a negação dos conhecimentos implicam diretamente na visão de mundo 

e na visão de si mesmo que as sociedades colonizadas sustentam. Assim, a depreciação da arte 

latino-americana (literatura, pintura, música, dança, artes plásticas, etc.), por exemplo, em 

detrimento da exaltação da arte europeia ou estadunidense, seja na escola ou em exames, é uma 

forma de colonialidade. Nos itens do ENEM, a colonialidade da arte pode ser discutida a partir da 

abordagem sobre a dança Cueca. Nesta ocasião, opta-se por uma explicação folclorizada, 

despreocupada de investigações sobre sua origem e aspectos históricos. Vejamos o item: 

 

 
44“[…] Y esos “lugares otros” se conforman des-aprendiendo lo que conocemos para abrir espacio a formas de 

valoración que pongan en simetría las producciones que siguen siendo consideradas “artesanales” con las de la 

“alta cultura”. 
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Figura 3 - Item nº 91: Aplicação para PPL prova de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2010/AZUL_quinta-feira_GAB.pdf. 

Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

O texto base do item 91 da prova de 2010 se intitula La cueca chilena, e discorre sobre as 

características e origem dessa dança. Assim como descreve o texto, é consenso entre historiadores, 

estudiosos da música e da cultura que as danças tradicionais da América Hispânica sofreram 

influência espanhola, africana e dos povos originários. Em relação à cueca, é sabido que derivou 

da dança peruana Zamacueca, que por sua vez tem origem no lundu, dança da Angola que também 

influenciou diretamente a origem do tango, samba e outros ritmos (HENRÍQUEZ, 2018). A 

Zamacueca foi levada para o Chile por soldados peruanos durante a guerra entre os dois países em 

1823, lá se transformou em Chilena e depois em Cueca. No Peru, o ritmo passou a ser chamado 

Marinera em homenagem aos soldados da marinha que lutaram no Chile (HENRÍQUEZ, 2018).  

O texto base do item 91 explica que as coreografias utilizadas na cueca têm origem 

zoomórfica e se inspiraram no ato de acasalamento entre a galinha e o galo, de modo que os 

movimentos da galinha são esquivos, enquanto que os movimentos do galo são de entusiasmo. 

Essa explicação tenta se aproximar da proposta da dança que é o cortejo entre um possível casal, 

no qual o homem se aproxima, se apresenta e chama atenção da mulher com seus passos de dança 

e a mulher se esquiva sempre que não tem interesse pelo parceiro.  
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 Para Garrido (1945), essa explicação não faz sentido, pois em uma situação de clueca, ou 

seja, no processo de chocar os ovos ou durante o acasalamento, a galinha não poderia fazer os 

movimentos explícitos na dança. Para o pesquisador, essa interpretação é uma tentativa de diminuir 

a importância dessa arte por ser originária do Peru, e exaltar as modificações feitas no Chile, devido 

aos conflitos entre os dois países. Segundo Garrido (1945), atribuiu-se o nome da dança Zamacueca 

a origem etimológica vinda de zamba, por ser uma denominação étnica para pessoas fruto do 

relacionamento entre indígenas e negros ou uma alteração da palavra samba (de origem africana 

banto) que significa saudação, pronunciada com o seseo típico da América hispânica para o som 

da letra z. Já a palavra cueca, derivaria de clueca (processo de chocar o ovo) que teria por 

simplificação se transformado em cueca, o que para o autor é um equívoco, já que não há registros 

da palavra cueca em sentido de clueca, em outros contextos que não seja da dança.  

 Garrido (1945) ainda explica que, no dicionário espanhol de 1899 a palavra zamacueca era 

definida como uma dança horrorosa, de maus modos e grotesca. Para o autor, as atribuições são 

uma forma de negação entre Espanha e a cultura da Hispano América. Essa definição seria mudada 

no dicionário de 1970, para explicar que se trata de um baile popular originário do Peru e que se 

dança em outros países hispano-americanos. Outra interpretação para a origem do nome 

Zamacueca, encontra-se na página da Organização Não Governamental (ONG) Ouro Negro45, uma 

associação de afro-chilenos que colabora com pesquisas sobre a diáspora africana. A página da 

ONG afirma que o nome vem de um dialeto africano, sendo que samba e cuque seriam uma forma 

de saudação antes do início do baile lundu, palavras que na América Hispânica se transformaram 

em zamacueca.   

Segundo Henríquez (2018), no período colonial quando a Zamacueca se originou nos bailes 

de pessoas negras, inspirado nos bailes espanhóis de forma burlesca e, ao mesmo tempo, como 

forma de praticar as danças proibidas na época, os movimentos eram considerados eróticos, pois 

além da coreografia durante a dança, no final, havia uma aproximação de pélvis, como acontecia 

no lundu. Por isso, ao chegar em salões da elite local, foi modificada, tornando-se um baile de 

cortejo, mais próximo ao estilo europeu, caracterizada por passos menos sensuais e pelo homem 

amarrar um lenço na cintura da mulher demonstrando seu interesse (HENRÍQUEZ, 2018). No 

Chile e outros países, a dança ganhou notoriedade e hoje é prestigiada e tida como tradicional. 

 
45 Disponível em: http://ong-oronegro.blogspot.com/2017/09/el-origen-de-la-cueca-chilena-y-la.html. Acesso em 02 

set. 2020. 
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Entretanto, o texto base do item 91 da prova de 2010 do ENEM, não informa nada a respeito 

desse trajeto da dança, suas transformações enquanto gênero musical ou as rivalidades entre países 

que marcaram a história dessa arte, optando por escolher uma versão folclorizada para sua 

explicação. Além da rivalidade, pela Cueca ser de origem peruana, também é possível interpretar 

as explicações do texto a partir do que Barriendos (2011) chama de colonialidade do ver, quando 

tudo que é de uma cultura específica, principalmente manifestações artísticas, estéticas e de 

performance são tidos como negativo. Segundo Lobatón e Julca (2018, p. 494), no Peru 

 

Nos primeiros anos da invasão espanhola, os africanos chegavam a 50 pessoas. Por volta 

de 1550, eram 3.000. Em 1590 chegavam a 20.000 em Lima e Callao. Em 1614, eram 

40% da população de Lima; em 1791, 60%. Em 1830, 12% eram escravizados e 82% de 

castas; em 1862, 11%, e em 1908, 4,8%. Alguns documentos destacam para 1793 uma 

população de negros e pardos de 81.841 indivíduos e, no final do século XVIII, no Vice-

reinado teria havido mais de 100.000. 

 

Os números indicam como a população afro-peruana era grande na época em que a dança 

se popularizou sendo inegável a presença das culturas afrodescendentes nessa formação.  Contudo, 

o texto base não menciona tais elementos, dando destaque ao animalesco. É compreensível que o 

ser humano se inspire em outros elementos da natureza para suas criações artísticas e formas de 

expressão, entretanto, o texto coloca a Cueca como algo exótico, não demonstra as construções 

históricas por traz das possíveis versões para origem da dança, enfatizando o animalesco, o 

primitivo, o folclórico. Garrido (1945), em sua pesquisa sobre a dança Cueca, demonstra a 

complexidade dos passos da dança, a mistura de gêneros musicais que compõe o estilo mesclando 

baile, música, canto e palmas. Elementos que se aproximam muito de danças afrodescendentes, e 

mantém elementos da cultua espanhola. 

No entanto, as informações dos estudiosos são ignoradas pelo texto base, que reproduz uma 

explicação folclórica sobre a dança. Aqui revela-se a colonialidade da arte (PALERMO, 20014), 

pois essa versão da história foi sustentada quando a Cueca era considerada uma dança grotesca aos 

olhos das elites. Uma vez “adaptada” aos costumes hegemônicos da época, passou a ser prestigiada, 

isto é, a valorização só passou a existir quando a influência europeia ganhou destaque 

(HENRÍQUEZ, 2018). Essa valorização se dá no campo estético, cultural e pode chegar no campo 

comercial sendo rentável apenas para os setores prestigiados da sociedade. Assim, se conforma a 

colonialidade da arte, tendo as expressões de grupos subalternizados como primitivas e as da 

cultura hegemônica como legítimas, gerando a discriminação presente nessas construções. 
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Portanto, é possível considerar que embora o texto base corresponda os requisitos da MR 

enquanto forma de acesso a outras culturas, isso se dá de forma alegórica e não como explicação 

crítica em relação ao tema proposto. Quanto à recomendação da MR de usar textos confiáveis e 

que possam ser recuperados, o item deixa a desejar, pois não foi possível encontrar o texto no 

endereço disponibilizado na prova. Aparentemente, trata-se de um texto de blog, mas não é possível 

ter certeza já que está no ar apenas a página inicial do site. Esse texto não apresenta uma perspectiva 

afrogênica, desfavorece a reflexão sobre as culturas hispânicas e pode ser visto como desrespeitoso 

em relação à população negra, pois nada das suas reais influências na criação artística é 

mencionada, sendo escolhido disseminar informações à nível de curiosidades. 

O item é composto em torno da compreensão global do texto, assim, o enunciado se 

direciona para o significado da dança. Há uma explicação de que as culturas são diversas, o que 

complementa o tom folclórico e de exoticidade em relação ao gênero musical, nos remetendo a 

uma interculturalidade funcional (WALSH, 2009) de reconhecimento da diversidade, mas sem 

compromisso com a convivência. A pergunta é objetiva e formulada dentro dos critérios da MR.  

Já as alternativas são bastante óbvias. Estão formuladas de acordo com a MR, sendo opções 

possíveis em relação ao conteúdo apresentado e bem relacionadas ao enunciado, porém não 

apresentam dificuldades. O título do texto pode gerar dúvidas, pois trata-se de um falso cognato, 

entretanto uma leitura rápida é suficiente para entender que cueca é o nome da dança. É possível 

afirmar que o item se adequa em partes à MR, pois como demonstrei alguns elementos são 

contemplados, todavia, aspectos como a formulação do problema, a escolha de textos confiáveis e 

a reflexão a ser gerada são desenvolvidos de forma acrítica, limitando a compreensão do tema.  

Como vimos, a colonialidade da arte age em três aspectos principais: a desvalorização da 

expressão cultural que, portanto, passa a não ser considerada arte; a desmonetização, sendo 

agregado um valor comercial apenas após uma adaptação à cultura hegemônica; além de colaborar 

para o preconceito em relação à população. A este terceiro ponto, Barriendos (2011) denomina 

colonialidade do ver que pode ser entendida como construções icônicas, literárias e discursivas, 

criando um imaginário sobre o outro e sua cultura.  

Esse imaginário se relaciona a fatos e construções culturais, que reafirmam o estereótipo 

criado, denominado pelo autor de imagem-arquivo. Barriendos (2011) afirma que essa 

concatenação criou, a partir das concepções eurocêntricas a figura do bom selvagem (o indígena 

amigo que colabora com a empresa colonial) e o mau selvagem (o indígena que não se submete à 
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empresa colonial), sendo o segundo transformado em canibal, algo a ser combatido. O autor explica 

que no contexto colonial havia a “fome de metais”, ou seja, a busca por riqueza e a “fome de 

alteridade,” obliterando o outro a partir do olhar externo: 

 

Moldada pelas visões demoníacas dos missionários, pela literatura de viagens dos 

conquistadores, pelos relatos dos cronistas das Índias, pelas argumentações jurídico-

territoriais dos encomendeiros e pela retórica do imperialismo cartográfico, desde o 

interior do olhar panóptico colonial ao qual nos referimos anteriormente, surgiu o que 

neste texto estamos definindo como a colonialidade do ver (BARRIENDO, 2011, p. 18, 

tradução nossa).46 

 

O autor ainda critica algumas formulações etnográficas, pois considera que seguem o 

padrão da colonialidade do saber, criando uma alteridade animalesca e inferiorizada ao colocar de 

um lado os indígenas caribenhos como monstros e os brancos europeus como racionais: 

 

Inaugurado o sistema-mundo moderno/colonial e posto em marcha a sua capacidade para 

invisibilizar epistemes outras, o expansionismo mercantil propiciou que as imagens-

arquivo sobre o canibalismo das Índias se convertessem em uma potente maquinaria visual 

destinada não somente a negar moral, política e ontologicamente a humanidade indígena, 

mas também, a promover sua inferiorização corpo-política, e a radicalizar sua racialização 

etnocartográfica (BARRIENDO, 2011, p. 20, tradução nossa).47 

 

Embora o foco do autor seja a imagem do indígena, o mesmo mecanismo faz parte da 

idealização da imagem do (a) africano (a) e afrodescendente, que continua sendo relacionado 

discriminatoriamente à desumanização, inferioridade e animalização, como no item anterior. 

A vinculação de uma imagem depreciativa em relação às pessoas negras é tema recorrente 

em diversos estudos sobre a população africana e afrodescendente durante a colonização das 

Américas. O resultado dessa relação pode ser observado no período moderno/colonial através dos 

estudos de Fanon (2008), quando o autor em sua pesquisa, com base na psicanálise e outras teorias, 

denunciou a imagem criada sobre as pessoas negras e em especial do homem negro nas Antilhas, 

 
46 Modelada por las visiones demonológicas de los misioneros, por la literatura de viajes de los conquistadores, por 

los relatos de los cronistas de Indias, por las argumentaciones jurídico-territoriales de los encomenderos y por la 

retórica del imperialismo cartográfico, desde el interior de la mirada panóptica colonial a la que nos hemos referido 

antes, surgió lo que en este texto hemos venido definiendo como la colonialidad del ver (BARRIENDO, 2011, p. 18).  
47 Inaugurado el sistema-mundo moderno/colonial y echada a andar su capacidad para invisibilizar epistemes otras, 

el expansionismo mercantil propició que las imágenes-archivo sobre el canibalismo de Indias se convirtieran en una 

potente maquinaria visual destinada no sólo a negar moral, política y ontológicamente la humanidad indígena, sino 

también a promover su inferiorización corpopolítica, y a radicalizar su racialización etnocartográfica (BARRIENDO, 

2011, p. 20). 
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associado à infantilidade, ao animalesco, à falta de educação (tanto no sentido de escolarização, 

quanto em relação ao comportamento) gerando o estereótipo de inferioridade e a animalização. 

Em uma obra clássica para a psicologia brasileira, Neusa Santos Sousa descreveu o processo 

psicológico enfrentado por pessoas negras em ascensão social na interação com pessoas não-

negras. Ao tratar da imagem corporal dos (as) pesquisados (as), a autora identificou a negação dos 

aspectos físicos e culturais, devido ao racismo. O estudo evidenciou que a imagem construída sobre 

a estética do corpo negro e sua cultura fizeram com que uma das entrevistadas passasse a não 

conseguir olhar-se no espelho. Essa entrevistada afirma-se feia e relata que, quando criança, seguia 

orientações da mãe na expectativa de se enquadrar na estética branca (SOUSA, 1983).  

Sousa (1983) explica que a relação traumática com o corpo impediu que a entrevistada visse 

sua beleza, acreditando nos atributos negativos impostos pela sociedade racista, gerando o estado 

de pavor e a negação. A entrevistada ainda explica as relações feitas com a imagem das pessoas 

negras: “[...] aí eu não sabia o meu lugar, mas sabia que negra eu não era. Negro era sujo, eu era 

limpa; negro era burro, eu era inteligente; era morar na favela, eu não morava e sobretudo era ter 

lábios grossos e eu não tinha [...]” (SOUSA, 1983, p. 27).  A negação ocorre devido a ações 

propositais, que inferiorizam o grupo negro e, automaticamente, supervalorizam o grupo branco. 

Desse modo, a construção da imagem física das pessoas negras como esteticamente feias, 

sujas ou sem escolarização, atreladas a uma posição social inferiorizada e de baixa intelectualidade 

caracterizam a colonialidade do ver, na medida em que os estereótipos criados no período colonial 

se remodelam para manter a imagem negativa desse fenótipo. Nesse viés, a colonialidade do ver 

dialoga diretamente com a colonialidade do ser, pois reforça a desumanização, atingindo os 

aspectos emocionais das pessoas negras, a relação com seu corpo físico e também com a linguagem. 

Nesse caso, as manifestações religiosas, icônicas, literárias, estéticas, bem como o material 

didático, e até mesmo textos de exames como o ENEM entre outros, com base em lentes 

eurocentradas, colaboram para a manutenção da colonialidade do ver, limitando a compreensão do 

Outro. Essa rede de sentidos oblitera a real alteridade e impõe características depreciativas a 

qualquer pessoa que tenha o mínimo de atributos necessários para se enquadrar em tal estereótipo. 

Podemos afirmar que a colonialidade do ver modela o pensamento social de forma geral, fazendo 

com que pessoas brancas ou não brancas, negras ou não negras, reproduzam estereótipos como 

verdades e acreditem na inferioridade imposta. O próximo item de análise ajuda a pensar sobre as 

redes de imagem-arquivo (BARRIENDOS, 2011) como forma de identificar as colonialidades: 
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Figura 5 - Item nº 02: Aplicação para PPL prova de 2017 

 

Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2017/provas/P2_02_AMARELO.pdf. 

Acesso em: 22 ago. 2020. 

 

O texto base do item 02 de 2017 está reproduzido na integra, porém sem o título que é: 

Erradicar el cólera. Trata-se de uma pequena publicação do site National Geographic espanhol 

que explica sobre algumas ações realizadas no combate à cólera no Congo. O texto é apresentado 

de uma perspectiva de fora do contexto do país e retrata as ações de uma ONG que ajuda na 

escavação de poços para captação de água, formação de agentes de saúde e cuidado com o sistema 

de esgoto. As informações apresentadas focam em aspectos já muito expostos em relação aos países 

africanos, como a pobreza, a falta de serviços básicos, água potável e proliferação de doenças.  

Nesse sentido, as informações em si não agregam novos conhecimentos sobre o Congo e 

colaboram para manter uma visão limitada sobre os países do continente africano. A escolha desse 

texto pode reforçar a colonialidade do ver (BARRIENTOS, 2011) ao reafirmar informações que 

restringem os países africanos, como o Congo, a uma imagem-arquivo negativa. Além de 

naturalizar a colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), pois o texto apresenta uma única 

alternativa ao problema apresentado: as ações de instituições externas aos países africanos.  

A relação entre países do Sul global e organismos internacionais, tanto do mercado 

financeiro quanto da área sociocultural (FMI ou ONGs), são relações ambíguas em muitos casos, 
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como descrito no capítulo 2, pois ao mesmo tempo que pretendem amenizar problemas, operam 

para manter a condição periférica dos países do Sul global. Por isso, para pensar sobre essa 

associação, tomo como base a interculturalidade crítica (WALSH, 2009). Dessa perspectiva, seria 

mais interessante a utilização de um texto que demonstrasse não a ajuda, mas o pensar junto entre 

o Sul e o Norte global, evidenciando ações com o protagonismo africano, que possivelmente há, 

mas não são visibilizados.  

Vale ressaltar que os países do Sul global não devem ser caracterizados apenas pelo 

subdesenvolvimento ou por serem emergentes, como o mercado financeiro econômico global, os 

organismos internacionais e a grande mídia insistem em propagar. Há vida, uma população 

pensante e inúmeras ações acontecendo para que as desigualdades sejam combatidas. Portanto, 

considero que o problema do texto base não seja o texto em si, pois não deixa de ser verdade os 

fatos mencionados, porém é retratado apenas uma perspectiva dessa realidade, sem considerar os 

próprios congoleses e seu protagonismo nas soluções de problemas de seu país. 

As orientações para a ERER (BRASIL, 2004), que fundamentam o ensino da história e 

cultura africana e afro-brasileira, demonstram como é premente a reflexão positiva para a 

desconstrução de estereótipos em relação aos afro-brasileiros e ao continente africano: 

 

Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm que desfazer 

mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, 

reestruturando relações étnico-raciais e sociais, desalienando processos pedagógicos. Isto 

não pode ficar reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de ser 

inferiorizados vivida pelos negros, tampouco das baixas classificações que lhe são 

atribuídas nas escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas 

(BRASIL, 2004, p. 15). 

 

O documento ainda aponta inúmeros eixos de estudo que podem colaborar para a reflexão 

positiva e desconstrução de estereótipos sobre a história da África, dos quais destaco alguns que se 

encaixam na proposta de discussão do item 02 da prova de 2017, como: a denúncia da miséria e 

discriminação sofrida pelo continente, as civilizações e organizações políticas pré-coloniais como 

o reino do Congo, os aspectos religiosos e ancestrais, as lutas por independência política, as 

contribuições do Egito para ciência e filosofia, etc. (BRASIL, 2004). 

Walker (2018) também se propõe a pensar os países africanos do ponto de vista da sua 

colaboração ao mundo, seja a partir dos conhecimentos trazidos para as Américas durante o tráfico 

de pessoas africanas e aqui apropriado pelos europeus; seja a partir das sociedades anteriores à 
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colonização, sua organização e civilização; ou mesmo a partir da hodiernidade dos países africanos. 

Em diversos capítulos de sua obra, é possível evidenciar a influência de aspectos culturais do reino 

do Congo, por exemplo, tradições ainda presentes nos festejos de países afro-diaspóricos. 

É possível afirmar que embora o texto base contemple a habilidade 7 da MR, no que se 

refere à relacionar o texto às suas estruturas linguísticas e gênero textual, acaba por comprometer 

as habilidade 6 e 8, que versam sobre o acesso à informação, tecnologia e produção cultural 

limitando tais conhecimentos em relação ao país em questão. Considero que a escolha do texto foi 

infeliz, pois não problematiza a realidade retratada, além de afirmar estereótipos. Como descrito 

nesta dissertação, há diversas maneiras críticas de pensar e retratar os países africanos, para tanto, 

refletir uma perspectiva afrogênica é importante, o que este item não faz. 

O enunciado foca no gênero textual, o que está adequado à MR, todavia em nenhum 

momento fica explícito de qual gênero textual se trata. Dessa maneira, exige conhecimentos prévios 

de gênero e função do texto que o participante precisa ter. Já as alternativas apresentam elementos 

do texto como possível resposta, mas não encobrem a resposta correta, seguindo as recomendações 

da MR. Em vista do exposto até aqui, este item não apresenta uma perspectiva afrogênica, ao 

contrário, favorece uma visão reducionista do país Congo, levando à preconceitos já bastante 

difundidos por uma ótica eurocentrada. 

Diante do exposto, identificar a colonialidade de gênero, da arte e do ver em provas como 

do ENEM é importante para essa pesquisa, pois esses conceitos formam as relações étnico-raciais 

no Brasil de maneira violenta e preconceituosa em relação às pessoas negras, pardas, indígenas ou 

mestiças, gerando uma leitura de inferiorização em relação a essas pessoas. O conjunto de 

colonialidades aqui apresentadas complementam os quatro conceitos apresentados no tópico 

anterior e ajudam a esmiuçar as faces da matriz colonial de poder presentes no cotidiano social.  

As formulações eurocêntricas colocaram a Europa e, atualmente o Norte global como centro 

do mundo, devido à suposta superioridade racial, ao controle do mercado mundial e ao 

desenvolvimento intelectual supervalorizado. Essa concepção, como vimos, reflete-se ainda hoje 

nas relações étnico-raciais, no valor atribuído às manifestações culturais e na representação da 

afrodescendência no mundo hispânico, depreciando o que é próprio do Sul global.  No tópico 

seguinte, finalizo as conceituações dos estudos decoloniais que fundamentam essa pesquisa. Para 

tanto, discorro sobre a colonialidade da linguagem. 
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3.4 Colonialidade da linguagem 

 

Por fim, e não menos importante, discuto o conceito de colonialidade da linguagem, 

proposto por Veronelli (2015), que pretende problematizar a relação entre raça e linguagem. Essa 

relação é regida por uma filosofia, ideologia, política e concepção de língua eurocentradas, negando 

às pessoas colonizadas a agência de comunicação e racionalidade. Nas palavras da autora: “a ideia 

eurocêntrica de linguagem conecta a língua, a gramática, a civilização e a escrita alfabética com o 

conhecimento, e naturaliza estas características e atributos como linguagem ‘em sentido pleno'” 

(VERONELLI, 2015, p. 48, tradução nossa).48 Uma vez que as línguas não europeias não 

correspondem à definição de língua eurocentrada, esses povos passaram a ser vistos como sem 

língua, sem civilização, sem conhecimento e, consequentemente, como não humanos.  

No período colonial/moderno, as definições mencionadas não são entendidas como 

aspectos culturais, mas como aspectos naturais de cada povo. Somada esse pensamento a ideia de 

supremacia eurocêntrica, estabelece-se a colonialidade do poder que naturaliza a inferiorização 

desses grupos. Para a autora, a relação modernidade/colonialidade altera a lógica de percepção 

associando a suposta desumanidade às raças específicas. Partindo dessa classificação, é possível 

considerar quem tem condições de exercitar a comunicação enquanto forma de expressão racional 

e de conhecimento e as pessoas que, supostamente, não têm essa capacidade. Essas últimas seriam 

as que não possuem linguagem e tampouco são passíveis de diálogo. Isto, porque, a língua e a 

linguagem se atrelavam à capacidade humana de comunicação, a partir de condições específicas, 

como vemos em Veronelli (2015, p. 46, tradução nossa): 

 

O que está inscrito no paradigma linguístico renascentista é uma relação entre linguagem 

e território, linguagem e poder político e jurídico, linguagem e escrita, linguagem e deus. 

A linguagem dos colonizadores é linguagem, o castelhano é uma língua; os meios de 

expressividade dos colonizados, por sua vez, são algo inferior.49 

 

A autora ainda complementa: 

 
48 “La idea eurocéntrica del lenguaje conecta la lengua, la gramática, la civilización y la escritura alfabética con el 

conocimiento, y naturaliza estas características y atributos como lenguaje ‘en sentido pleno’” (VERONELLI, 2015, 

p. 48). 
49 Lo que está siendo prescripto en el paradigma lingüístico renacentista es una relación entre lenguaje y territorio, 

lenguaje y poder político y jurídico, lenguaje y escritura, lenguaje y dios. El lenguaje de los colonizadores es lenguaje, 

el castellano es una lengua; los medios de expresividad de los colonizados, por su parte, son algo inferior 

(VERONELLI, 2015, p. 46). 
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Em resumo, os argumentos de Nebrija e Aldrete são importantes para pensar a racialização 

linguística porque passam a ideia do que se queria dizer no século XVI: que uma 

linguagem é ou não é "humana" em um sentido fundamental. As condições que fazem de 

uma linguagem, uma "linguagem real", uma linguagem "em sentido pleno", capaz de 

comunicação dialógica racional, seguindo os argumentos destes autores, são condições 

que os meios de expressividade dos colonizados não podiam satisfazer, precisamente pela 

colonialidade do poder, ou seja, por serem classificados como gente inferior por natureza 

(VERONELLI, 2015, p. 46, tradução nossa).50 

 

O diálogo por si exige interação das partes envolvidas, entretanto, ao negar a agencia 

comunicativa aos colonizados, estes recorrem ao “lenguajear,” ou seja, a uma forma de 

comunicação que se constrói de acordo com a situação com as interações diárias, e não a partir de 

uma língua ou linguagem anteriormente estabelecida (VERONELLI, 2015). A autora acrescenta: 

“o ponto crucial é que agora é possível analisar a colonialidade da linguagem como uma produção 

e não como algo dado” (VERONELLI, 2015, p. 51, tradução nossa).51 Ainda que haja limitações 

que caracterizam a colonialidade, o lenguajear é uma forma de agenciamento da expressão oral. 

Entretanto, essa forma de comunicação é restrita entre colonizador e colonizado criando o que a 

autora chama de monolenguaje, ou monolenguajeo (VERONELLI, 2015, p. 51, tradução nossa): 

 

O monolenguajeo desumaniza, porque silencia o lenguajeo comunitário. Neste sentido, 

monolenguajear marca uma diferença fundamental - em especial para a ideia de ação 

comunicativa - entre comunicação hostil - que cria um sentido de reconhecimento - e 

comunicação incomunicativa, ou seja, comunicação que assume que o outro é, por 

natureza, incapaz de expressividade racional.52 

 

A colonialidade da linguagem consiste no fato de que no período colonial não havia a 

possibilidade de diálogo entre colonizadores e as pessoas colonizadas, já que para os primeiros, a 

expectativa era de que os segundos não pudessem se comunicar racionalmente, pois sua suposta 

inferioridade racial teria impedido o desenvolvimento de uma língua ou linguagem (VERONELLI, 

 
50 En resumen, los argumentos de Nebrija y Aldrete son importantes para pensar la racialización lingüística porque 

dan una idea de lo que se quería decir en el siglo XVI: que un lenguaje es o no es ‘humano’ en un sentido fundamental. 

Las condiciones que hacen de un lenguaje un lenguaje ‘real’, un lenguaje ‘en sentido pleno’, capaz de comunicación 

dialógica racional, siguiendo los argumentos de estos autores, son condiciones que los medios de expresividad de los 

colonizados no podían satisfacer, precisamente por la colonialidad del poder, es decir, por ser clasificados como 

gente inferior por naturaleza (VERONELLI, 2015, p. 46). 
51 “El punto crucial es que ahora se puede analizar la colonialidad del lenguaje como una producción y no como algo 

dado” (VERONELLI, 2015, p. 51).   
52 El monolenguajeo deshumaniza, porque silencia el lenguajeo comunal. En este sentido, monolenguajear marca una 

diferencia fundamental –en especial para la idea de acción comunicativa– entre comunicación hostil –que sin 

embargo, crea un sentido de reconocimiento– y comunicación incomunicativa, es decir, comunicación que asume que 

el otro es, por naturaleza, incapaz de expresividad racional (VERONELLI, (2015, p. 51). 
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2015). Nesse contexto, a colonialidade consiste na negação da comunicação própria dos 

colonizados (as), tanto em suas respectivas línguas maternas quanto mediante um lenguajear, 

resultando na imposição de um monolenguajeo. Em outras palavras, ao colonizado (a) era 

permitida a expressão que fosse conveniente ao colonizador, limitando sua capacidade 

comunicativa, tornando a linguagem instrumento de desumanização.  

Para o giro decolonial na linguagem, a partir do diálogo intercultural crítico, a colonialidade 

da linguagem, bem como seu corolário, pode ser identificada posteriormente à colonização em 

diversos contextos colonizados. Em hooks (2013), chama a atenção como as pessoas negras 

trazidas da África precisaram violentamente deixar suas respectivas línguas e aderir a língua do 

colonizador, para ter direito a se comunicar. A autora ressalta que, mais do que a negação da própria 

articulação da língua e seus sons, toda a forma de pensamento, de reflexão e cultura foram negados 

junto com a língua, caracterizando o apagamento dos traços expressivos próprios de cada pessoa e 

sua comunidade linguística (hooks, 2013). 

A partir desse processo colonial relatado por hooks (2013), no contexto dos Estados Unidos, 

podemos relacionar o monolenguajear a situações como o abandono da língua africana, a adesão 

obrigatória ao uso da língua inglesa, como única língua permitida, e sua adaptação às condições de 

uso possível, dado ao fato de que os colonizados tinham pouca ou nenhuma instrução formal para 

o uso do inglês. As restrições na expressão das pessoas negras colaboraram para a segregação, pois, 

historicamente, tais grupos não puderam ocupar espaços de poder onde a norma culta circula, 

criando sua própria linguagem nos espaços permitidos. 

Processo similar é relatado por Fanon (2008), na Martinica, país caribenho colonizado pela 

França. O autor explica que o eurocentrismo colonial limita o acesso à língua culta francesa e 

marginaliza as línguas criolas e africanas usadas no país, atribuindo maior status à língua oficial. 

Desse modo, a classe mais humilde almeja se aproximar ao máximo do colonizador, inclusive ao 

dominar sua língua, para ser aceito em um grupo privilegiado. No entanto, o autor mostra que, 

ainda que se tenha o domínio da língua, a aceitação nunca ocorrerá, pois o objetivo será sempre 

definir o outro por uma suposta origem ou natureza. Assim, mais uma vez, a colonialidade da 

linguagem enquanto comunicação verbal, comportamentos e racionalidade, delimita as 

possibilidades de expressão dos colonizados, moldando-os conforme os padrões coloniais. 

Já na Bolívia por volta dos anos 50 e 70 no século XX, após a reforma agrária, os indígenas 

e afro-bolivianos passaram a ser livres e receberam terras para sobreviverem. Todavia, não tinham 
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o domínio da língua espanhola, o que ocasionou extorsões e fraudes, pois dependiam de 

desconhecidos para realizar qualquer procedimento oficial que exigisse leitura e escrita, como 

afirma Maconde (2018). Seus filhos passaram a ter relativo acesso à escola, porém eram vítimas 

de um tratamento depreciativo. Essa situação resultava na reprovação ou acesso a cursos de nível 

inferior ao que se pretendia matricular, por serem tachados como menos capazes, já que vinham de 

escolas rurais, como explica o autor. Este problema institucional demonstra como tais espaços 

também são alvo da colonialidade, pois, como afirma Veronelli (2019), reforçam a expectativa de 

que o Outro é incapaz, inclusive de se expressar. 

 No contexto brasileiro, consideramos como principal marca da colonialidade da linguagem 

a contínua tentativa de extermínio das línguas locais que acarretou na imposição do monolinguísmo 

da língua portuguesa, restringindo seu uso legítimo apenas para as elites portuguesas e criolas, 

apesar da resistência dos povos originários que acontece ainda hoje. Desse modo, a aprendizagem 

da língua pela população ocorreu de maneira involuntária, isto é, não houve ensino formal, haja 

vista que, para os colonizadores, os colonizados não eram capazes de aprender, resultando em uma 

fala deficitária em relação à norma erudita da época e na ausência de escrita, reforçando o pré-

conceito já direcionado à essa camada da população, agora com status de verdade, porém sem 

considerar as condições às quais estavam expostos. 

 Além desse motivo, é importante ressaltar também, que já havia uma relação entre a baixa 

ou nula escolarização, pertencimento étnico-racial e posição laboral, como demonstrado nos 

tópicos anteriores, de modo que para os colonizadores manter essa condição era sinônimo de poder. 

Do mesmo modo, na América Hispânica, a aprendizagem do espanhol foi estimulada apenas com 

fins de trabalho ou religioso, ainda assim não como uma forma racional de aprendizagem, mas 

mecânica e funcional. Nesse sentido, Veronelli (2015) recorda que a intenção de ter uma língua 

com gramática por parte da Espanha, não se relacionava com a disseminação da língua na América, 

mas com a unificação do reino na Espanha. 

Como forma de executar o giro decolonial, o PM/C propõe intervenções com base na 

interculturalidade crítica, ou seja, o diálogo cultural com o intuito de desvelar a colonialidade do 

poder em suas faces variadas, contudo o alerta de Veronelli (2015) é que o próprio diálogo está 

colonizado, na medida em que vivemos sob a colonialidade do poder e as sociedades 

contemporâneas em grande medida se sustentam nesses valores. Seja a partir do monolinguísmo 

imposto, das limitações de uso da língua oficial ou da fragmentação dessas línguas de acordo com 
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as classes sociais específicas, nos vemos sujeitos a um “monolenguajeo” contemporâneo. Em 

resumo, a colonialidade da linguagem: 

 

É um aspecto do processo de desumanização das populações colonizadas (colonializadas) 

através da racialização. O problema que a colonialidade da linguagem expõe, é o problema 

da relação raça/linguagem. Dado que a racialização é inseparável da apropriação e redução 

eurocêntricas do universo das populações colonizadas, a relação raça/linguagem é 

praticada dentro de uma filosofia, uma ideologia e política eurocêntricas que incluem uma 

política linguística. Desde dentro, o enorme aparato epistêmico-ideológico da 

modernidade permite a imaginação colonial pressupor os colonizados (colonializados) 

como seres menos-que-humanos, expressiva e linguisticamente (VERONELLI, 2015, p. 

47, tradução nossa).53 

 

Como podemos notar, a colonialidade da linguagem e sua forma de imposição da expressão 

humana denominada pela autora de monolenguaje, se relacionam diretamente com a colonialidade 

do saber e do ser. Por considerar que as pessoas colonizadas não tinham capacidade racional e, 

consequentemente, não tinham condições intelectuais de desenvolverem uma língua dentro das 

concepções europeias, resultando na imposição do monolenguajeo e posteriormente da língua do 

colonizador, caracteriza-se a colonialidade do saber.  Enquanto que a colonialidade do ser, se 

relaciona ao uso da linguagem como instrumento de desumanização, já que legitima apenas a 

linguagem e as línguas europeias como humanas. Além desses conceitos, os demais também se 

articulam na empresa colonial e se remodelam em contextos contemporâneos a partir da 

colonialidade do poder, como elucida Veronelli (2019, p. 150): 

 

A introdução da ideia de raça a partir do século XVI em diante não estabelece apenas a 

classificação da população. Tudo o que as pessoas fazem também está racializado. Se 

racializa o trabalho. Se racializa a produção do saber e o que é considerado saber. A isto 

se refere o eurocentrismo e o saber eurocêntrico: a produção do que conta como saber 

(universal) pode ser somente europeia, já que as populações colonizadas e escravizadas 

por natureza não possuem razão. Aqui é possível ver claramente como classificar um 

grupo de pessoas como incapazes de produzir conhecimento é uma forma de 

desumanização. Também se racializa o gênero e a organização social-familiar. Se racializa 

a organização política e legal. E, se racializam as línguas. Todas estas racializações estão 

articuladas (tradução nossa).54 

 
53 Es un aspecto del proceso de deshumanización de las poblaciones colonizadas-colonializadas a través de la 

racialización. El problema que plantea la colonialidad del lenguaje es el problema de la relación raza/lenguaje. Dado 

que la racialización es inseparable de la apropiación y reducción eurocéntricas del universo de las poblaciones 

colonizadas, la relación raza/lenguaje es practicada dentro de una filosofía, una ideología y política eurocéntricas 

que incluyen una política lingüística. Desde dentro, el enorme aparato epistémico-ideológico de la modernidad 

permite a la imaginación colonial presuponer a los colonizados-colonializados como seres menos-que-humanos, 

expresiva y lingüísticamente (VERONELLI, 2015, p. 46). 
54 La introducción de la idea de raza desde el siglo XVI en adelante no solo establece una clasificación de la población. 

Desde la perspectiva decolonial, todo lo que la gente hace también es racializado (QUIJANO, 2000b, p. 214). Se 
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Em contextos colonizados, notamos que os aspectos sociais, culturais, históricos e até 

econômicos considerados alheios a língua, seu uso e aprendizagem, na verdade, estão diretamente 

imbricados. Também fica evidente como a língua é importante para a dominação de povos 

subalternizados, como ocorreu nas Américas através da imposição das línguas europeias, 

comprometendo a existência das línguas vernáculas. Assim, a colonialidade da linguagem se 

constitui na legitimação da expressão como forma de racionalidade, justificando a dominação a 

partir da língua sob os seres humanos inferiormente racializados. Na sequência, apresento um dos 

itens do ENEM que colaboram para pensar o papel das línguas atualmente: 

 

Figura 5 - Item nº 93: Aplicação para PPL prova de 2012 
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racializa el trabajo. Se racializa la producción de saber y lo que cuenta como saber. A esto refiere el eurocentrismo 

y el saber eurocéntrico: la producción de lo que cuenta como saber (universal) puede ser solamente europea ya que 

las poblaciones colonizadas y esclavizadas por naturaleza no poseen razón. Acá puede verse claramente cómo 

entender a un grupo de gente como incapaz de producir conocimiento es una profunda forma de deshumanización. 

También se racializa el género y la organización social-familiar. Se racializa la organización política y legal. Y, se 

racializan las lenguas. Todas estas racializaciones están articuladas (VERONELLI, 2019, p. 150). 
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O texto adaptado usado como base para elaboração do item 93 da prova de 2012, mantém 

o título do artigo original e reflete a ideia central do artigo que é promover a língua espanhola na 

África subsaariana a partir de uma aproximação com os países de língua portuguesa. A 

argumentação posta no item dificulta a problematização da temática, de modo que não é possível 

questionar o teor colonial da proposta sem refletir para além do trecho selecionado. 

O período inicial do texto base é explícito em dizer que, por não ter havido um império 

espanhol na África, apenas um país tem o idioma como oficial. Esse trecho demonstra a 

colonialidade da linguagem (VERONELLI, 2015), quando as línguas são legitimadas por uma 

superioridade eurocentrada e utilizadas como forma de dominação e poder. Na sequência, o texto 

exalta a colonização portuguesa por ter mantido cinco Estados oficialmente lusófonos. No capítulo 

4, discorro sobre como a relação conflituosa entre as línguas autóctones e a língua espanhola na 

Guiné Equatorial são motivo de aculturação e deslegitimação das pessoas nesse território, 

entretanto esse tipo de consequência é ignorado pelo texto original, pelo texto base adaptado e pela 

elaboração do item 93. 

Em vários momentos, o texto original55 se remete ao período colonial como uma forma 

naturalizada de forjar relações. Há um tom de cordialidade e cooperação para o desenvolvimento 

dos países africanos na contemporaneidade, o que em um primeiro momento pode soar legítimo, 

mas não deixa de gerar desconfiança, pois se aproxima muito do discurso de organismos 

internacionais do Norte global, que costumam gerenciar medidas para desenvolvimento do Sul 

global, como descrito no capítulo 2. Outro ponto de desconfiança é o papel coadjuvante das nações 

africanas nos possíveis acordos linguísticos.   

Para tanto, o autor resgata as relações existentes entre Espanha e o continente africano, bem 

como a empatia entre países africanos e países ibero-americanos. Há também uma demonstração 

de que é importante a Espanha estar presente em acordos políticos de comunidades ibéricas, mesmo 

que a maioria dos países envolvidos sejam de língua portuguesa. Nesse sentido, o recorte adaptado 

do texto original para o item 93 demonstra que a difusão da língua espanhola pode ser uma forma 

de estreitar relações entre países ibéricos e afro-ibéricos (como denomina o autor), mantendo os 

possíveis laços formados desde a colonização. 

 

 
55 Artigo completo disponível em: https://www.cervantes.es/imagenes/file/biblioteca/situacion_espanol/espanol_ 

subsahara.pdf. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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Com base em uma posição cordial entre os países de língua portuguesa e espanhola, a 

relação estabelecida é sempre rememorando um passado colonial do qual as línguas europeias e as 

relações coloniais são postas como um legado e devem ser mantidas de forma amistosa e crescente 

nos acordos, como proposto no período final do texto base. A argumentação feita, mesmo citando 

países africanos que conformam uma federação junto as Ilhas Canárias, por exemplo,  deixa 

transparecer que os acordos se dão entre Portugal e Espanha, de modo que os países europeus se 

colocam como referência na conformação das comunidades, o que leva a manter sua dominação 

sob o Sul global, aqui caracterizado como países ibéricos e afro-ibéricos. 

A colonialidade do poder se manifesta na centralidade dos países e a colonialidade da 

linguagem na centralidade das línguas ibéricas. No artigo original, no subtítulo “Interese específico 

de España,” o autor explica que querer difundir a língua no continente africano é uma estratégia 

natural, já que as duas principais línguas internacionais já estão presentes (inglês e francês) e apenas 

o espanhol não, o que pode colaborar para um melhor posicionamento internacional e diplomático 

por parte da Espanha diante dos países europeus. Não há de fato nenhuma menção sobre os ganhos 

dos países africanos ao terem contato com a língua espanhola. O texto original apenas argumenta 

que é preciso fazer frente a uma globalização anglófona, que empobrece relações que poderiam ser 

muito mais diversas, no entanto, a proposta é difundir outra língua europeia nos mesmos moldes 

que a língua inglesa vem sendo difundida, através de acordos políticos e comerciais. 

O texto base alinha-se à MR do ENEM na medida em que proporciona acesso às estruturas 

linguísticas da língua alvo, colabora para a diversidade de gêneros discursivos e se utiliza das 

características desse gênero para formular a questão. Foi possível localizar o texto original, 

mostrando que o item segue as orientações em relação à confiabilidade dos textos. Neste caso, o 

artigo está publicado em um site de uma organização espanhola para difusão do idioma e aparece 

na área de língua e cultura.  

O enunciado pede que o examinado indique a proposta do texto, o que leva a pessoa a 

identificar o raciocínio feito pelo autor para sustentar sua argumentação. Esse tipo de enunciado 

está conforme às orientações da MR e direciona o participante para compreensão global do texto, 

ao identificar o problema e interpretar sua possível solução. As alternativas também se alinham à 

MR, já que são respostas plausíveis ao enunciado e relacionadas ao conteúdo do texto base, 

proporcionando reflexão em torno dos distratores frente ao questionamento posto. Dessa maneira, 

não se limitam a apresentar apenas opções contrárias ao gabarito. 
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Entretanto, os posicionamentos do texto precisariam ser questionados, já que coloca os 

países africanos e latinos como ponte para negociações entre Espanha e Portugal, naturalizando o 

processo colonial e o trato com os países historicamente colonizados como territórios de disputa e 

exploração. O texto original não parece ser uma boa escolha, pois dificulta a problematização da 

relação posta, que acaba sendo tomada como uma verdade. Uma possível neocolonização fica 

implícita na defesa de que uma boa estratégia para a Espanha difundir a língua espanhola e entrar 

na disputa global, no campo político e linguístico, é se aproximar dos países africanos. 

É preciso destacar também, que pensar a partir de uma perspectiva afrogênica implica falar 

sobre a África, sua história, divisões geográficas, linguísticas e culturais antes da colonização e na 

contemporaneidade, porém não com a ótica do colonizador, mas com base nas prioridades e 

protagonismo do seu povo. Nesse sentido, propor um texto no ENEM que discute sobre a língua 

espanhola na Guiné Equatorial é uma boa forma de apresentar a influência africana no mundo 

hispânico, além de poder ser uma forma de compartilhar a perspectiva desses hispano-falantes.  

Contudo, não é o que vimos no item 93 da prova de 2012, pois o item, partindo do texto 

base adaptado do artigo original, parece falar da perspectiva do colonizador, para o colonizador, 

sem problematizar o processo colonial, além de colaborar para a manutenção de uma visão 

utilitarista, na qual as línguas são importantes principalmente por ser um recurso político e de 

conquista de poder. Definitivamente, este item, embora falando sobre a África e a Guiné Equatorial, 

não apresenta uma perspectiva afrogênica, mas uma perspectiva bastante eurocentrada. 

Desse modo, pensar a educação através dos documentos normativos e exames, não pode se 

distanciar das relações de poder engendradas no ensino, tanto em relação às decisões políticas 

quanto às decisões de política linguística, como vimos nos capítulos 1e 2. Assim, considero que as 

LEs também podem colaborar para discutir ou silenciar tais relações. Nesse viés, não podemos 

omitir as influências e contribuições de povos subalternizados historicamente, seja para a 

constituição das línguas às quais precisaram aderir como condição de sobrevivência ou mesmo, de 

forma mais abrangente, em relação às nações às quais fazem parte.  

Contudo, ficou demonstrado, nos itens analisados até aqui, que as colonialidades se fazem 

presente nos textos, nos enunciados e alternativas dos itens de espanhol do ENEM, limitando a 

reflexão, o que demonstra a importância de uma perspectiva afrogênica e decolonial para contrapor 

essas construções. Essas constatações também reforçam a epígrafe de abertura deste capítulo, ao 

colocar em destaque a relevância da categoria raça nas pesquisas científicas. 
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Neste capítulo, diferenciei a conceituação de modernidade enquanto base dos estudos 

decoloniais e apresentei o conceito de colonialidade e suas derivantes tendo como eixo a ideia de 

raça, a divisão mundial do trabalho e o eurocentrismo. Demonstrei, assim, que a práxis decolonial 

sugere uma compreensão e ação para além da lógica colonial, o que nos instiga a ouvir o Outro 

(racialmente marcado e nos marcarmos racialmente), pois, ao fazê-lo, notamos a colonialidade dos 

discursos sustentados historicamente, e, que a colonialidade do poder insiste em omitir. É dessa 

maneira que esta dissertação se engaja no giro decolonial, na tentativa de propor uma abordagem 

decolonial para a língua espanhola nos itens do ENEM, no âmbito da ERER, uma vez que visa 

desvelar as relações violentas, preconceituosas, coloniais ou omissas em relação à contribuição das 

pessoas negras no Brasil.   

Com base nessas considerações e nos conceitos discutidos até aqui, como forma de inserção 

no giro decolonial, na seção seguinte traço um movimento em duas direções: primeiro, demonstro 

o quanto as ações oriundas da população negra brasileira são uma amostra da praxe decolonial; e, 

em um segundo momento, apresento a relação entre a cultura afrodescendente e a língua espanhola 

a partir de uma perspectiva afrogênica.  
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CAPÍTULO 4 - PERSPECTIVA AFROGÊNICA E A LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Juntando os pedaços de nossas histórias e culturas, aprendemos, que não podemos 

compreender as américas sem compreender nossos papéis, passados e presentes, na sua 

construção e evolução. Desta forma, a história afrodiaspórica que se conta aqui desde 

dentro é também uma história pan-americana que é de todos (WALKER, 2018, p. 12). 

 

Neste capítulo, discuto as relações étnico-raciais no âmbito da ERER e da educação no 

Brasil. Na sequência, apresento o conceito de perspectiva afrogênica demonstrando que pode ser 

uma forma decolonial de pensar as relações étnico-raciais. Por fim, busco relacionar a 

afrodescendência à língua espanhola e ao mundo hispânico a partir de uma perspectiva afrogênica.  

 

4.1 Educação para as Relações Étnico-Raciais, espanhol e o ENEM 

 

Como vimos no capítulo anterior, em contextos colonizados, como no Brasil, as relações 

sociais são marcadas pela violência e pela subjugação do outro. Por isso, a premência em pensar 

as relações étnico-raciais como forma de desconstruir essa visão de dominação, exclusão e 

exploração da alteridade, construindo interações de reconhecimento do outro na sua diversidade 

como propõe a ERER. Na realidade brasileira, além da exploração dos povos originários, também 

houve a exploração de mais de 3 milhões de pessoas negras, sequestradas de diversas regiões do 

continente africano para aqui serem escravizadas. A partir desse histórico, a sociedade foi se 

formando com a população branca em vantagem de se desenvolver em detrimento das pessoas 

negras e indígenas sobreviventes de inúmeros massacres e formas diversas de exclusão. 

Atualmente, o preconceito se reconfigura seja em relação aos fenótipos corporais, à cultura ou à 

origem das pessoas, o que exige um debate sobre essas construções em todas as áreas da sociedade. 

 Como vemos em Albuquerque e Fraga (2006), onde houve escravidão no Brasil houve 

resistência, e isso se deu tanto pelos povos indígenas quanto pelos afrodescendentes, contudo, nos 

séculos de colonização e mais recentemente no século XIX e XX, as lutas por liberdade eram vistas 

como rebeliões, como um atentado à sociedade de bem, e, por isso, foram reprimidas com grandes 

genocídios. Exemplos como os ataques ao Quilombo dos Palmares e a Revolta dos Malês, são 

apenas alguns dos fatos históricos mais conhecidos que comprovam as diferentes frentes de luta 

por liberdade e direitos do povo negro, bem como, a incessante investida genocida por parte dos 

governos, apoiados na elite econômica, com uma visão de mundo exploradora. 
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 Ao longo dos anos, inúmeros avanços ocorreram no trato da diversidade populacional 

brasileira na escola e nas instituições, entretanto esta investigação entende que ainda há muito por 

discutir a respeito das relações étnico-raciais, principalmente no que se refere ao convívio entre 

brancos (as) e negros (as) que é o recorte desta pesquisa. Entendo que é importante revisitar essa 

história e apreciar outros ângulos que possam trazer observações ainda não pensadas, como o 

reflexo das políticas públicas afirmativas nas provas do ENEM. Para tanto, é necessário explicitar 

que o termo raça é compreendido como uma categoria de análise para pensar as relações de poder.  

Este termo se originou no século XVI (na Europa), porém ganhou contornos específicos nas 

Américas por caracterizar grupos relacionados a seu fenótipo e localização geográfica. Identifico 

esta definição como um conceito colonial de raça, que já determinava a inferiorização dos povos 

originários das américas, os africanos e asiáticos em detrimento da supremacia branca europeia. 

 Entretanto, outros discursos foram agregados à essa definição colonial. A pesquisadora 

Lilia Schwarcz explica que no século XIX, já no contexto de abolição e pós-abolição da 

escravatura, o conceito de raça foi vinculado a uma perspectiva biológica que afirmava a relação 

física, moral, cognitiva e cultural a uma suposta inferiorização natural dos povos originários e 

principalmente das pessoas negras (africanos (as) e afrodescendentes), pretendia-se provar que a 

inferiorização era biológica e irreversível.  Essas teorias, pseudocientíficas, de fato nunca provaram 

e nem poderiam provar suas premissas, mas mesmo sendo refutadas acabaram por fortalecer o 

pensamento escravocrata no Brasil e a endossar a exclusão social das pessoas negras no contexto 

da pós-abolição (SCHWARCZ, 2012). 

 A autora ainda reitera que o termo raça nunca foi neutro no Brasil, sendo manipulado ora 

negativamente em relação ao povos indígenas e afrodescendentes, ora como uma exaltação da 

mestiçagem se referindo ao mito do cruzamento das três raças e da democracia racial ou em relação 

à supremacia branca como forma de higienização da população através do branqueamento. Essas 

três situações explicam a complexidade do uso do termo raça no Brasil e nos mostram como esses 

grupos sociais foram tratados com base nas nuances desse conceito (SCHWARCZ, 2012). 

No final do século XIX e começo do século XX, após a abolição da escravatura, ainda havia 

leis restringindo a escolarização das pessoas negras; havia discussões sobre a diferenciação do 

sistema penal para negros e brancos, já que devido a uma suposta conduta natural de cada uma 

dessas “raças” não se poderia esperar a mesma responsabilidade de ambas, prevendo assim penas 

maiores às pessoas negras que eram vistas como propensas a descumprir as leis, posição defendida 



125 

 

pelo médico e jurista Nina Rodrigues, entre outros (SCHWARCZ, 2012); aspectos próprios da 

cultura afro-brasileira eram proibidos, como a capoeira e os cultos de matriz africana, por serem 

julgados impróprios, selvagens ou atrasados (SCHWARCZ, 2012). 

Os atributos culturais ou intelectuais não europeus foram desprezados pelo processo 

colonial e, sobretudo no final do século XIX e começo do século XX, sofreram todo tipo de sanção 

e discriminação, pois, neste período, desfazia-se a monarquia e formava-se a república em moldes 

modernistas. Isso implicava a negação de tudo que era considerado não moderno.  Schwarcz (2012) 

explica que ao dar-se conta de que seria impossível desvincular a identidade do Estado-Nação que 

se formava dos atributos dos povos originários e principalmente afrodescendentes, adaptaram-se 

alguns aspectos dessas culturas como uma identidade nacional, que agora já não era considerada 

negra, mas mestiça. Podemos citar, como exemplo, a inclusão da capoeira como símbolo nacional 

(até então proibida) e a feijoada (pejorativamente) chamada “comida de escravo”, mas que foi 

remodelada com os acompanhamentos: arroz, couve e laranja, representando a nacionalidade 

através das cores que se remetiam à bandeira nacional (SCHWARCZ, 2012). 

 Por isso, atualmente, há o questionamento dos termos mestiçagem ou mestiço (e termos 

correlatos: moreno (a), mulato (a), pardo (a), etc.) nos debates sobre relações étnico-raciais, pois 

as terminologias encobrem a colonialidade e a violência racial colonial ao sustentar uma falsa 

miscigenação harmoniosa, ao mesmo tempo que desconsidera a população negra enquanto agentes 

nessa história, ressaltando apenas os aspectos culturais das tradições afro-brasileiras sem garantir 

a real participação dessas pessoas na sociedade. 

É importante mencionar ainda que esse ambiente de mestiçagem, já entrando no século XX, 

mantinha-se como forma de governo a noção biologizante de raça, ou seja, ainda se acreditava que 

era irreversível a condição das pessoas negras em relação a uma suposta inferioridade, por isso era 

comum, na época, o pensamento de que, uma vez sem o paternalismo dos escravistas, as pessoas 

recém libertas não sobreviveriam. Essa hipótese foi sustentada pela teoria chamada darwinismo 

social/racial, um equívoco grave que transfere noções biológicas para o contexto social sem 

considerar as particularidades do ser humano em relação aos outros animais, e pregava que os 

brancos, sendo mais fortes, conseguiriam se adaptar e sobreviver enquanto que os povos indígenas 

e afrodescendentes sendo “naturalmente” mais fracos logo seriam extintos (SCHWARCZ, 2012).  

Dado que a exclusão social não funcionou na eliminação dessas pessoas, o governo adotou 

a estratégia do branqueamento, abrindo o país para imigrantes brancos europeus e apostando na 
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miscigenação para “melhorar” ou “limpar” a raça e, consequentemente o país. Assim, como explica 

Schwarcz (2012), para cientistas como João Batista Lacerda, até o fim do século XX não haveria 

mais pessoas negras ou indígenas no Brasil, comprovando em sua participação no I Congresso 

Internacional das Raças em 1911, o plano político de eugenia no Brasil.  

Por volta dos anos 1930, a eugenia atingiu oficialmente a educação, que por influência da 

medicina e dos governos autoritários, nazistas e fascistas europeus, somada a preocupação em 

branquear o país, em forma de lei, o Estado defendia uma educação eugênica, isto é, que ensinasse 

a hierarquização social e humana com base na ideia de raça. Segundo a pesquisadora Schwarcz 

(2012, p. 32), “[...] foi somente após a Segunda Guerra Mundial e a derrocada dos impérios 

europeus na África [que] os modelos darwinistas e as concepções raciais deterministas passaram a 

receber críticas severas [...]”. Esse período também coincide com o início dos estudos dos 

africanistas, do grupo de estudos subalternos asiáticos e com o estudo referente ao sistema-mundo 

e outras teorias que viriam a embasar os estudos decoloniais, como vimos anteriormente. 

No Brasil, as discussões raciais também foram motivadas pelos movimentos dos direitos 

civis dos Estados Unidos que colocavam as relações étnico-raciais em pauta e incentivaram a 

organização de movimentos estéticos, culturais, políticos e de união do povo negro brasileiro. 

Nesse contexto, o termo raça foi ressignificado, sendo substituído em alguns casos (como nesta 

dissertação) pelo termo étnico-racial, pois corresponde a concepção descrita abaixo: 

 

Raça é, pois, uma categoria classificatória que deve ser compreendida como uma 

construção local, histórica e cultural, que tanto pertence à ordem das representações 

sociais – assim como o são fantasias, mitos e ideologias – como exercem influência real 

no mundo, por meio da produção e reprodução de identidades e hierarquias sociais 

politicamente poderosas (SCHWARCZ, 2012, p. 34). 

 

Assim, o conceito de raça adquire uma noção sociológica, histórica e cultural que se remete 

ao contexto colonial, mas ao mesmo tempo serve como uma afirmação identitária ao assumir os 

traços fenotípicos, a cultura à qual se identifica, às origens familiares e o contexto histórico social, 

sem negar a violência histórica sofrida, e, em muitos casos, buscando combatê-la. Por isso, há uma 

ressignificação também do termo preto (a), apropriado pelos afro-brasileiros (as) a título de orgulho 

e pertencimento; o mesmo ocorreu com a palavra negro quando apropriada pelo Movimento Negro 

como forma de brio e dignidade (BRASIL, 2004). Dentre as provas do ENEM, a racialização no 

mundo hispânico dialoga com as situações descritas no Brasil a partir do item apresentado abaixo:  
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Figura 6 - Item nº 95: Aplicação para PPL prova de 2014 
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No item 95 de 2014, o texto base é um artigo de opinião apresentado sem o título e está 

adaptado. A adaptação mantém a ideia central do texto original56 que se intitula: No más día de la 

raza, o objetivo é chamar a atenção para o significado da expressão “día de la raza”. Assim, a 

autora demonstra que essa nomenclatura e suposta comemoração que alude à chegada dos 

primeiros europeus em solo americano em um 12 de outubro, parte de uma concepção colonial de 

conquista colocando em destaque a possível existência de diferentes raças. O argumento, como 

demonstrado no trecho adaptado, é de que essa expressão já não serve como forma de identificação 

para a sociedade uruguaia, uma vez que não houve descobrimento, e, sim apropriação e genocídio, 

gerando não uma nova raça (até porque não existem raças biologicamente), mas a dominação dos 

povos originários, das pessoas negras traficadas para essa região e de seus descendentes.  

 
56 Artigo completo disponível em: https://www.alainet.org/es/active/49991. Acesso em: 01 de out. de 2020. 
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Podemos considerar que o item 95 da prova de 2014 propõe um giro decolonial 

(MIGNOLO, 2007), uma vez que rompe com a colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), já que 

questiona o eurocentrismo, o conceito colonial de raça e suas consequências. Nesse mesmo viés, 

também rompe com a colonialidade da linguagem (VERONELLI, 2015), quando propõe a 

autonomeação, a busca de uma frase ou expressão que de fato simbolize o acontecimento a ser 

rememorado no dia 12 de outubro. É importante destacar que a autora não impõe outra 

nomenclatura, mas chama a atenção para a reflexão sobre os significados da data.  

Dessa maneira, é possível afirmar que o texto adaptado colabora com o debate sobre a 

colonização na América e, de certa forma, faz um contra ponto com o texto do item 93 de 2012 

(sobre a língua espanhola na África e Guiné Equatorial) que defende, em sua redação, um suposto 

legado da colonial através da língua e opera para manter as colonialidades. De modo contrário, o 

texto base No más el dia de la raza deixa explícito que o pensamento colonial e suas colonialidades 

precisam ser repensados e compreendidos pelas perspectivas de diversos grupos sociais. 

A supressão do título do texto na composição do item 95 parece prejudicial, pois ainda que 

não comprometa a compreensão do texto, diminui a ênfase do que seria um basta, isto é, de que já 

não se pode mais tolerar ou normalizar expressões que carregam xenofobia e racismo, como a 

autora define a nomenclatura da data, no início do artigo. Além disso, o uso de no más, muito 

próprio da língua espanhola, poderia ser utilizado para problematizar o argumento do texto, 

formulando um item ainda mais adequado à MR. 

O enunciado do item se prende à compreensão global do texto como orienta a MR e foca 

no argumento apresentado no trecho adaptado para sustentar a necessidade de mudança da 

expressão día de la raza, já que a data celebra a chegada dos primeiros europeus no continente 

americano. Dessa forma, há uma problematização em relação à comemoração da data, como 

pretende originalmente o artigo, e não há fuga do tema central do texto.  

As alternativas complementam o raciocínio em relação ao problema, ao expor possíveis 

motivos para que a expressão seja substituída. As opções A e B utilizam informações do próprio 

texto para propor hipóteses. Já as alternativas D e E evocam motivos mais relacionados ao 

significado colonial de raça e, talvez, presentes no senso comum dos países hispânicos, bem como 

da sociedade brasileira, ao romantizar a colonização e a mestiçagem. As alternativas expõem 

compreensões possíveis para o simbolismo da colonização.  Uma leitura atenta não deixa dúvidas 

sobre o gabarito que é refletir sobre o significado da expressão e sua relação com a colonização. 
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O texto original ainda menciona uma manifestação pública a ser realizada por diversos 

setores da sociedade que pretendem solicitar a mudança do nome da data, e, que pretendem fazê-

lo de forma democrática e colaborativa. A autora exemplifica uma outra leitura do 12 de outubro 

feita pelo ex-presidente da Bolívia Evo Morales que chamou de “día del duelo.” Em outro trecho 

do texto original a autora salienta que não se trata de apagar a história, mas de pensar o simbolismo 

da comemoração, pois algo que fere os direitos humanos de tantos compatriotas, como os povos 

originários e afrodescendentes, não pode ser tratado como pátrio. Esses grupos também são citados 

como protagonistas do questionamento e debate com a sociedade uruguaia sobre os simbolismos 

do dia da raça. Nesse sentido, pode-se considerar que, ao menos o texto original, apresenta uma 

perspectiva afrogênica, já que reconhece as pessoas afrodescendentes como uma das protagonistas 

dessa movimentação social em direção decolonial. 

A abordagem do item poderia ser a mais completa, exceto pelo fato de que no trecho 

adaptado não aparece explicitamente o protagonismo dos povos originários e afrodescendentes, 

como é demonstrado no texto original. Esse ponto é importante pois caracteriza, mais uma vez, um 

certo apagamento de grupos sociais etnicamente marcados, neste caso, em detrimento da reflexão 

gerada em torno da data específica, das concepções de colonização e descobrimento. Não se trata 

de desconsiderar essas reflexões, mas de deixar proeminentes as ações de grupos minoritarizados, 

pois quando há uma generalização, como ao citar a sociedade uruguaia sem especificações dos 

grupos sociais envolvidos, as ações desses grupos ficam invisibilizadas.  

O questionamento da comemoração sobre o dia da raça ganha destaque porque é visto como 

uma discussão necessária, porém, se seus protagonistas não são evidenciados, mantém-se a 

exclusão. Evidenciar a atuação dos grupos sociais é uma forma de garantir seu lugar na história e 

reconhecer a importância da sua participação na sociedade. Manifestações como o exemplo 

descrito no texto base do item 95, em relação ao Uruguai, são um exemplo dessas atuações.  

No intuito de reconhecer as ações de pessoas negras apagadas da história nacional, Souza 

(2016) elenca uma série de feitos que confluíram para o fortalecimento das lutas civis do povo 

negro no Brasil e que, consequentemente, fortaleceram a sociedade como um todo. A Frente Negra 

Brasileira (FNB) de 1931, que tinha como compromisso construir uma educação que valorizasse 

os traços da cultura afro-brasileira e sua relação com a África, é um exemplo. Em 1936, a FNB 

transformou-se em um partido político, logo desfeito pelo regime centralizador da época e 

transformou-se na União Negra Brasileira, mas sem forças para reivindicações (SOUZA, 2016). 
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Em 1944, o Teatro Experimental do Negro (TEN), idealizado por Abdias do Nascimento, 

trouxe novos debates sobre as relações étnico-raciais e a condição de vida da população negra em 

nível nacional. Através das artes, principalmente do teatro, o TEN proporcionou reflexão, educação 

e politização resultando na criação do Instituto Nacional do Negro e do Congresso Nacional do 

Negro, tornando Abdias do Nascimento um expoente da representatividade negra nacional 

(SOUZA, 2016). É importante destacar o quanto a arte afrodescente foi responsável pela 

valorização do povo negro e sua politização. Além do TEN, grupos como Ilê Aye fundado em 1975 

em Salvador, as agremiações do Rio de Janeiro e todo o legado do samba, o Rep em São Paulo, 

Maracatu em Pernambuco, Maranhão entre outros estados, também foram e continuam sendo 

espaços de resistência e luta por igualdade racial na sociedade brasileira. 

O Movimento Negro Unificado, criado em 1978, buscava unir as frentes nacionais de 

protesto e reivindicações pela igualdade e direitos da população negra e, neste contexto de luta, 

também precisou combater as concepções que defendiam uma suposta democracia racial brasileira 

e negavam a existência do racismo e suas consequências sociais (SOUZA, 2016).  Esses e outros 

movimentos sempre defenderam uma educação de qualidade, que respeitasse o histórico da 

população negra brasileira, que admitisse a importância dessas pessoas para construção do país e 

que atendesse às reivindicações e direitos dos negros (as) brasileiros (as).  

Outro fato importante para o entendimento da sociedade quanto à exclusão das pessoas 

negras se deu a partir do Centenário da Abolição em 1988, que questionou muito as condições de 

vida das pessoas negras naquela época. Souza (2016) explica que o Centenário da Lei Áurea57 

(1988) colocou em reflexão o contexto da abolição, o significado do 13 de maio e do 14 de maio, 

haja vista que o pós-abolição se caracterizou como o total desprezo pela vida dos (as) 

afrodescendentes que, mesmo livres, não eram considerados parte da nação. A Marcha Zumbi 

contra o racismo em 1995, a implementação da LDB de 1996 que previa um ensino inclusivo, a 

Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 

em Durban, na África do Sul em 2001, também são citados por Souza (2016) como fatos que 

impulsionaram a discussão dobre a educação no Brasil e o protagonismo das pessoas negras, 

culminando na aprovação da Lei 10.639/2003,  já mencionada nesta dissertação. 

 
57 Lei Nº 3.353 de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, popularmente conhecida como Lei Áurea. A 

Lei discorria sobre a libertação de negras e negros que viviam sob o regime de escravidão por conta de pertencer à 

raça negra. 
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Posteriormente à Lei 10.639, tivemos ações que buscavam reforçar sua implementação 

como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Racial (DCN-ERER); a 

aprovação do Parecer do Conselho Nacional de Educação /CP nº 03/2004 (CNE) que delibera sobre 

as abordagens e foco da ERER; e as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-

Raciais. Ainda em 2003, entre outros órgãos governamentais de formação de professores e a 

conscientização da população, foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), posteriormente renomeada como Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial e em 2015 atrelada ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

Direitos Humanos. Souza (2016, p. 65) acrescenta: 

 

Gosto de pensar que a Lei 10.639/2003 começou a ser requisitada com a chegada dos 

portugueses ao Brasil, trazendo consigo inúmeros negros de vários países da África para 

serem explorados, uma vez que a junção das diversas culturas presentes no Brasil – 

indígenas, africanas e europeias –, fez com que as posições de subalternidades e poderes 

fossem criadas e permanecidas a partir 1500 até os dias atuais. Cada pessoa negra que se 

rebelou por um pouco de humanidade ou dignidade contra o sistema de opressão imposto 

é responsável pela legítima implantação da Lei 10.639 em 2003. 

 

O impedimento do acesso à educação e as condições desumanas de vida e trabalho forçadas 

pela sociedade branca brasileira em relação à população negra, nunca foram aceitas com 

passividade, por isso a perspectiva afrogênica se faz presente no trecho acima, quando a autora 

coloca inclusive as rebeliões como uma forma de luta por dignidade e não como uma desordem, 

muitas vezes defendida por uma visão eurogênica e eurocentrada já descrita no começo do tópico. 

 As Relações Étnico-Raciais (ERER) é um tema transversal do currículo da educação que deve 

perpassar todas as disciplinas e níveis de ensino no intuito de promover um debate demonstrando como as 

relações raciais estão implicadas em nosso dia a dia, as desigualdades geradas por conta do preconceito racial 

e sua urgente necessidade de reparação. Quanto aos documentos que orientam este trabalho, destaco as 

implicações da Resolução 1 de 2004 presente na DCN-ERER (2013) que através de nove artigos delibera 

sobre a implementação da ERER. Em seu artigo 1º, instrui a inclusão da ERER no conteúdo das disciplinas 

de Instituições de Ensino Superior.  No artigo 2º, delibera a respeito da promoção e conscientização sobre o 

pluralismo cultural brasileiro, a partir da formação de cidadãos atuantes e da construção de uma sociedade 

democrática e igualitária com base na ERER e no Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas. 

Já no artigo 3º, afirma que tanto a ERER quanto o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africanas serão implementados por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores estabelecidos pelas 
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Instituições de ensino e seus profissionais de acordo com as resoluções oficiais. No artigo 4º, é incentivado a 

comunicação e apoio entre o Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições formadoras, grupos de 

pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-brasileiros e os estabelecimentos de ensino para troca de experiências e 

subsídios teóricos. 

O artigo 5º e 6º deliberam sobre a responsabilidade do estabelecimento de ensino garantir o direito de 

estudo dos afrodescendentes com qualidade e se posicionar de acordo com as Leis em casos de discriminação 

ou qualquer tipo de violência.  E os artigos 7º e 8º evidenciam a responsabilidade dos estabelecimentos de 

ensino em orientar e supervisionar materiais que contribuam para a ERER, além de promover a divulgação 

do Parecer CNE/CP003/2004. Sendo o 9º artigo a disposição final sobre o vigor da diretriz. 

De igual maneira, o Parecer CNE/CP003/2004 reconhece o histórico de lutas por direitos e equidade 

do povo negro, discorre sobre a difícil relação racial estabelecida no Brasil, principalmente, por conta de uma 

ideia de democracia racial que encobriu e por vezes ainda encobre as situações de desigualdade e violência, 

sendo necessário, segundo o documento, reconhecer que essa premissa é um mito, ou seja, algo que podemos 

querer alcançar, mas que não é a realidade, haja vista que está envolta ao estupro e subordinação da mulher 

negra, exploração e marginalização do homem negro, do genocídio da juventude negra e, em última instância, 

na eliminação do povo negro. Por isso, o documento ainda afirma que as relações raciais foram forjadas com 

base na exploração e desigualdade e que, por isso, não pode ser democrático. E ressalta que: 

 

Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados à condição de 

objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos 

escravizadores, temer, embora veladamente, revanche dos que, por cinco séculos, têm sido 

desprezados e massacrados.  

Para reeducar as relações étnico-raciais, no Brasil, é necessário fazer emergir as dores e 

medos que têm sido gerados. É preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da 

marginalização e da desigualdade impostas a outros. E então decidir que sociedade 

queremos construir daqui para frente (BRASIL, 2013, p. 480). 

 

Neste sentido, o documento deixa explícito que é responsabilidade de toda a sociedade brasileira 

refletir a respeito das relações étnico-raciais e ouvir outros grupos sociais além do que cada um pertence para 

que em uma condição democrática e empática possamos pensar junto uma nação equânime. 

Já as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais apresenta possíveis 

abordagens para a ERER em cada etapa da educação, começando pela educação infantil, passando 

pelo ensino fundamental e médio, pela educação quilombola, educação de jovens e adultos, além 

das licenciaturas na educação superior. O documento ainda sugere tipos de atividades para cada 

nível de ensino e traz um glossário com informações sobre termos relacionados a ERER. 
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Sobre o ensino médio, o documento, Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais (BRASIL, 2006), destaca que a estrutura criada para esta etapa da educação básica, 

desde os anos 1990, foi parte das adequações necessárias para ampliar o atendimento desses alunos, 

porém ainda não é o ideal, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, e que entre os 

avanços que temos a cumprir, é necessário pensar o ensino e a escola em sua heterogeneidade, isto 

é, como um espaço de fazer coletivo voltado para a cidadania e igualdade racial (BRASIL, 2006). 

O documento ainda destaca o desconhecimento da escola em relação aos perfis dos (das) 

jovens que compõem o ensino médio, sugerindo a aproximação da sua realidade social e da reflexão 

em torno dessa realidade, bem como o reforço das identidades de forma crítica e reflexiva. Para 

tanto, aponta a necessidade de adaptação do Plano Político Pedagógico para dar a devida atenção 

a construção da cidadania e de ações antidiscriminatórias. Dessa maneira, é possível pensar uma 

educação que repare as disparidades do ensino médio entre os (as) estudantes negros (as) e brancos 

(as), uma vez que os primeiros são os que apresentam o maior índice de repetência e evasão escolar, 

culminando em menos anos de escolaridade. Segundo Brasil (2006), esses índices são agravados 

pela violência discriminatória sofrida na escola e, portanto, precisam ser pensados no planejamento 

escolar. 

Assim, as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais recomendam 

trabalhos que valorizem a arte, a cultura e as tradições afro-brasileiras, como por exemplo, o hip 

hop enquanto manifestação do mundo juvenil, mas também a literatura, quadrinhos, grupos teatrais 

presentes no universo dos (das) estudantes e que são expressões afirmativas de sua diversidade. 

Desse modo, é preciso que a escola como um todo e os (as) professores (as) ouçam, 

conheçam seus alunos (as), reconheçam suas identidades e dialoguem sobre as relações étnico-

raciais. O documento aponta que: “desta perspectiva a ideia de harmonia é posta em questão” 

(BRASIL, 2006, p. 92). Em outras palavras, é preciso reconhecer que a escola e, em especial, o 

ensino médio é lugar de conflito, e que a partir desses conflitos também se pode realizar práticas 

educativas. As orientações ainda apontam para uma educação antirracista, emancipatória e que 

pensa criticamente o cotidiano escolar de forma micro e macro (BRASIL, 2006). 

Dentre as propostas de atividades sugeridas pelas Orientações destaca-se o trabalho com 

projetos, pois colocam as pessoas em contato, de modo que podem atuar em conjunto e colaboram 

para a participação de todos. Em relação às disciplinas da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, e em especial sobre língua portuguesa, observa-se que: 



134 

 

[...] pode-se discutir figuras de linguagem com base em textos sobre mitologia africana e 

outros. Pensando em projetos de trabalho, pode-se articular, História, Língua Portuguesa 

e sobre mitologia africana e outros. Pensando em projetos de trabalho, pode-se o 

hibridismo do português falado no Brasil e sua distinção de Portugal. Destravar a 

influência africana em nossa língua, o que há de palavras, termos e expressões de origem 

africana, indígena e portuguesa? Como os estudos dos movimentos por independência na 

África e no Brasil trazem reflexos na literatura, particularmente em poesias, contos e na 

música. Em que medidas tais aspectos se mantêm na atualidade (BRASIL, 2006, p. 194). 

 

Com base na sugestão citada, entendo que a língua espanhola pode colaborar para a 

discussão das relações étnico-raciais contextualizando o Brasil no âmbito da América Latina e 

demonstrando o quanto aspectos históricos, sociais e culturais estão relacionados com um todo 

maior. Em um mundo globalizado como o que vivemos, a discussão sobre a diáspora africana se 

faz necessária, pois implica diretamente nos desdobramentos do capitalismo, por exemplo, e atinge 

a esfera econômica, social e cultural de todo o mundo. Neste sentido, a língua espanhola pode 

colaborar para a formação da cidadania dos (as) estudantes enquanto brasileiros (as), mas também 

como sujeitos (as), pensando como sua identidade local se relaciona com o global. 

Mostrar a afro-latinidade da língua espanhola, a diversidade de seus falantes, bem como as 

implicações dessa língua enquanto colonizadora e, ao mesmo tempo, como forma de poder para 

combater a exploração, tal qual atuamos com a língua portuguesa no Brasil, pode ser uma forma 

de refletir criticamente sobre sua posição social e o estar no mundo, aproximando os (as) alunos 

(as) brasileiros (as) ao mundo hispânico na sua diversidade. 

Entendo, assim, que a Lei 10.639/2003 ou mesmo a 11.465/2008 são fruto de muita luta do 

povo negro brasileiro na sua heterogeneidade, que por serem retardadas pela colonialidade chegam 

com atraso na escola. Portanto, para compensar esse atraso, é preciso ainda mais dedicação da 

comunidade escolar para implementar ações efetivas que fortaleçam o agenciamento da população 

negra e o combate à discriminação, por isso a importância dessas discussões estarem presentes na 

escola e em espaços de grande visibilidade como o ENEM. 

 Como vimos, as ações desenvolvidas na escola em torno das relações étnico-raciais refletem 

nas provas do ENEM, de modo que o exame pode funcionar como uma afirmação sobre a 

necessidade de discutir tais temas. Por isso, a relevância em realizar esta pesquisa também em 

língua espanhola, agregando dados para entender o alcance do exame, as dimensões que a língua 

pode atuar e visibilizando a afrodescendência no mundo hispânico. 
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4.2 Perspectiva afrogênica e a decolonialidade 

 

 Como visto no capítulo 3 e exemplificado no tópico anterior, o giro decolonial busca o 

diálogo intercultural crítico, identificando as colonialidades e propondo discussões que pensem 

além da lógica colonial. Todavia, é preciso mudar os termos da conversação, decolonizar o próprio 

diálogo e os posicionamentos cristalizados pelas hierarquias sociais. A decolonialidade pode ser 

definida como uma forma de reflexão e ação que pretende não apenas descolonizar (as instituições, 

os currículos, as mentes, etc.) a sociedade como um todo, mas, também, propor novos horizontes. 

Assim, nesta dissertação, como engajamento no giro decolonial, tomo como base a concepção de 

perspectiva afrogênica. Nas palavras da antropóloga afro-estadunidense e pesquisadora sobre 

diáspora africana Sheila Walker (WALKER, 2001, p. 8, apud WALKER, 2018, p. 28):   

 

Afrogênico quer dizer, simplesmente, o que tem sua origem na história, a maneira de ser 

e de saber, as interpretações e os estilos de interpretação dos africanos e afrodescendentes. 

Refere-se às experiências, interesses e prioridades dos africanos, afrodescendentes e suas 

articulações. A palavra pode comparar-se à palavra eurogênico, conforme se usa para 

povos de origem europeia. São os mesmos povos que se apropriaram do direito de não 

somente dispor dos corpos e vidas de gerações de africanos e afrodescendentes 

escravizados, mas também de definir as realidades destas vidas e histórias. Uma 

perspectiva afrogênica é necessária para equilibrar, completar e corrigir as histórias e 

interpretações das américas que todos aprendemos, que se baseiam em perspectivas 

eurogênicas. 

 

De acordo com a autora, a perspectiva afrogênica não se trata de uma inversão de 

hierarquias ou uma sobreposição de pontos de vista, mas do reconhecimento das prioridades, 

interesses e articulações dos (as) africanos (as) e afrodescendentes nas Américas. No trabalho de 

Walker, ao se remeter a uma gênese africana pretende-se unir diversas perspectivas com base na 

diáspora vivenciada por esses povos em diferentes partes do mundo. Em Walker (2018), a pesquisa 

se centra nas experiências dos afro-sul-americanos, para compreender as singularidades dessas 

vivências, e as possíveis aproximações com outros contextos diaspóricos. Segundo a autora, o 

estudo se baseia no protagonismo dos (as) africanos (as) e afrodescentes, o que implicou uma 

investigação desde dentro, isto é, com fontes já analisadas pela historiografia e novas fontes, bem 

como metodologias de análise que demonstrassem a perspectiva dos grupos retratados.  

Assim, os temas investigativos como: origens africanas, escravidão e abolição, resistência, 

relações com outros povos, transferência da tecnologia africana para a América, demografia, 

estrutura socioeconômica das comunidades afrodescendentes, espiritualidade, sabedoria, arte, 
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gastronomia e contribuição à nação, estrangeirização, formas de solução, entre outros, foram 

analisados com base em uma perspectiva afrogênica, que possibilitaram a compreensão desse lado 

da história, até então encoberto, esquecido ou deslegitimado. Walker (2018, p. 79) afirma: 

 

Uma expressão brasileira diz: “conversa de branco, negro não entra.” A história pan-

americana foi uma “conversação dos brancos” na qual os afrodescendentes só entraram 

como objeto de uso, não como protagonistas. O grupo Barlovento está invadindo essa 

conversa de brancos sobre os negros, recolocando a posição epistemológica dos 

afrodescendentes de objetos a sujeitos. 

 

Neste sentido, o grupo de pesquisa Barlovento (que representa os afro-sul-americanos (as) 

nas investigações do projeto de pesquisa da antropóloga) se coloca como uma ruptura na sociedade 

atual que pretende olhar para os reflexos do passado histórico no presente, e, esmiuçar as 

consequências dessa construção para os afrodescendentes em especial, porém, sem excluir os 

demais grupos raciais/sociais, uma vez que constituem e vivenciam a seu modo as construções do 

passado. Portanto, considerar a perspectiva afrogênica não implica ser afrodescendente ou ter uma 

visão etnocêntrica da afrodescendência, mas reconhecer a importância da população da diáspora 

africana enquanto agentes nas sociedades nas quais fazem parte. 

Do mesmo modo que a perspectiva eurogênica é retratada pela autora como uma 

experiência compreendida por diversos povos, entendo que a perspectiva afrogênica também possa 

ser uma forma de ordenar o mundo e refletir sobre ele independente da origem geográfica ou 

pertencimento étnico-racial. Entendo que ampliar as formas de compreender a nossa realidade seja 

uma maneira de contemplar a heterogeneidade do mundo e sua complexidade, equilibrando as 

relações étnico-raciais nas sociedades, dessa vez, não como imposição e sim como forma de 

ampliação de conhecimento possibilitando o diálogo intercultural crítico. 

Outros autores, em diferentes campos, propõem um pensamento com base na experiência 

afrodiaspórica. No Brasil, Bernardino-Costa (2018) argumenta que a decolonialidade tem sido 

pensada com base nas experiências dos povos originários, fato extremamente plausível, porém, fica 

uma lacuna em relação ao pensamento negro. Nesse espectro de estudos com base afrodescendente, 

Bernardino-Costa (2018) destaca a colaboração de intelectuais brasileiros como: Luiz Gama, Maria 

Firmina dos Reis, José do Patrocínio, André Rebouças, Lima Barreto, Beatriz Nascimento, Lélia 

Gonzáles, Sueli Carneiro, Eduardo de Oliveira e Oliveira e outros que colaboram ou colaboraram 

para pensar uma sociedade com base na realidade de vida da população negra na sua diversidade. 
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O autor também considera como intelectuais os (as) ativistas, professores, músicos, artistas, 

lideranças religiosas, poetas, enfim, todas as pessoas capazes de construir uma consciência de 

grupo para a população negra e apontar os caminhos de resistência e existência. Desse modo, além 

de serem agentes na construção de uma sociedade que discute as relações étnico-raciais, 

fortalecendo as identidades negras, haja vista que se trata de um grupo heterogêneo e que, portanto, 

apresenta diversidade de pensamento e expressão, os (as) pensadores negros também foram e são 

responsáveis para o entendimento dessas relações em contextos colonizados, ampliando esse 

debate em nível decolonial. Como sugere Bernardino-Costa (2018, p. 133): 

 

Estes intelectuais não estavam somente intervindo na luta contra a colonialidade do poder, 

do ser e do conhecimento no âmbito nacional, senão participando desta luta no plano 

internacional, bem como se solidarizando com as populações afro-diaspóricas, 

construindo conexões com o Atlântico Negro. 

 

A partir dessas intervenções, podemos considerar o pensamento negro como decolonial, na 

medida em que questiona a sociedade durante e após a colonização, refletindo os interesses e 

articulações das pessoas negras (BERNARDINO-COSTA, 2018). Entendo, assim, que a sociologia 

proposta pelo autor categoriza a raça ou a cor como um agente determinante da sociedade, 

entretanto essa categoria é vista a partir das diferentes frentes de atuação das pessoas negras para 

combater esse determinismo, ou seja, a partir de uma perspectiva afrogênica e plural.  

O autor ainda alerta que para a tradição intelectual do ocidente um pensamento com base 

nas vivências de um grupo social específico pode ser visto como sem objetividade. Em 

contrapartida, “[...] para o pensamento negro esta evocação do lugar de fala e da experiência vivida 

torna-se um dos critérios de validade do conhecimento, bem como uma estratégia de construção de 

solidariedade” (BERNARDINO-COSTA, 2018, p. 126). O lugar de fala é importante, pois desvela 

as hierarquias sociais, ato fundamental para a prática de uma proposta decolonial. 

Entendo que desvelar as hierarquias com base no lugar de fala implica reconhecer que a 

colonialidade divide a sociedade fundamentando-se na ideia de raça e, consequentemente, todos os 

âmbitos sociais são afetados por essa classificação. Com isso, grupos subalternizados são limitados 

em suas ações, não podendo alcançar dignidade ou exercer sua cidadania, algo marcado 

historicamente na realidade da população negra nas Américas. Como vemos em Ribeiro (2017), a 

concepção do lugar de fala não se restringe às experiências individuais, mas às experiências vividas 

por um grupo específico. Ribeiro (2017, n/p) afirma: 
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As experiências desses grupos localizados socialmente de forma hierarquizada e não 

humanizada faz com que as produções intelectuais, saberes e vozes sejam tratadas de 

modo igualmente subalternizado, além das condições sociais os manterem num lugar 

silenciado estruturalmente. Isso, de forma alguma, significa que esses grupos não criam 

ferramentas para enfrentar esses silêncios institucionais, ao contrário, existem várias 

formas de organização políticas, culturais e intelectuais. A questão é que essas condições 

sociais dificultam a visibilidade e a legitimidade dessas produções. 

 

A autora complementa explicando que o local social não determina uma consciência sobre 

os problemas enfrentados pelos grupos prejudicados ou sobre o desequilíbrio social causado pelos 

grupos beneficiados, mas faz com que suas experiências na sociedade sejam distintas. Por isso, 

ambos grupos devem discutir sobre impasses sociais, como as relações étnico-raciais, por exemplo, 

porém essa discussão implica em falar e ser ouvido. Seguindo a proposição do capítulo 3 sobre a 

colonialidade da linguagem, vimos que o próprio diálogo está colonizado, e essa colonialidade 

impede a conversação. Nas palavras de Ribeiro (2017, n/p): 

 

O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir crítica e 

filosoficamente sobre as consequências do racismo. Inclusive, ela até poderá dizer que 

nunca sentiu racismo, que sua vivência não comporta ou que ela nunca passou por isso. E 

sabemos o quanto alguns grupos adoram fazer uso dessas pessoas. Mas o fato dessa pessoa 

dizer que não sentiu racismo, não faz com que, por conta de sua localização social, ela não 

tenha tido menos oportunidades e direitos. 

 

Por outro lado, também é comum que pessoas brancas neguem o racismo ou o fato de 

estarem protegidas por um privilégio racial, mesmo sabendo que as estatísticas comprovam que a 

violência sofrida pela população negra é muito maior. Sejam as estatísticas de feminicídio, 

encarceramento, homicídio, desemprego ou maior carga horária de trabalho, menores salários, 

condições de trabalho e moradia mais precários e etc. Ainda assim, por não ter consciência de seu 

lugar de fala na estrutura social, vemos pessoas brancas negarem seus privilégios enquanto grupo 

social. Entre os estudos sobre branquitude, entende-se que uma vez que as pessoas brancas são 

tidas como modelo de ser humano, esse grupo deixa de ser racializado e passa a ser invisível nesse 

aspecto, pois é considerado a norma de aparência, cultura, civilidade, etc. (CARDOSO, 2008). 

Bento (2002) explica que há um pacto narcísico entre o grupo social branco para 

manutenção de seus privilégios, pois esse favorecimento é visto como mérito individual, como se 

o sucesso alcançado não dependesse das estruturas sociais que privam outros grupos sociais de 

disputarem espaços. Por isso, é comum a revolta diante de ações reparatórias para grupos 

minoritarizados, como as cotas raciais em concursos e de acesso à universidade (BENTO, 2002).  
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Também é comum que o grupo social branco não enxergue outros grupos sociais e suas 

dificuldades, por conta disso o preconceito racial tende a ser minimizado. Em sua pesquisa sobre 

branquitude, Bento (2002) identificou que no imaginário branco não se notam as pessoas não 

brancas em ambientes sociais e de trabalho, é como se elas não existissem. Ao mesmo tempo, em 

determinados ambientes, não vão existir mesmo, devido à restrição econômica e racial, que impede 

o acesso dessas pessoas em locais diversos. A autora demonstra que essa realidade é vista com 

naturalidade e muitos dos seus entrevistados alegaram nunca ter parado para pensar nisso, ou se 

surpreenderam em constatar que afirmaram não ter pessoas negras no trabalho, mas, em seguida, 

quando começaram a se lembrar dos profissionais de cada setor, deram-se conta de que nos 

departamentos de nível mais baixo há muitas pessoas negras ou não brancas (BENTO, 2002).  

Podemos notar dois tipos de invisibilidade nas relações raciais, primeiro, a que torna as 

pessoas não brancas invisíveis e silenciadas, o que no imaginário branco são apenas estatísticas, 

pois de fato não há uma convivência com esses grupos sociais, se limitando apenas às relações 

hierárquicas, sociais ou de trabalho. E, em segundo lugar, a invisibilidade da racialização branca, 

pois, ao legitimar a branquitude como norma, as ações de racismo e exclusão em relação aos grupos 

não brancos é vista como aceitável, não uma marca de comportamento do grupo racial branco. 

Para o pesquisador Cardoso (2008), a invisibilidade da branquitude pode ser questionada, 

pois, embora haja de fato, uma tendência a não racializar as pessoas brancas enquanto grupo social, 

seu discurso, ações e imaginários estão sendo difundidos o tempo todo. Por isso, é comum, como 

vimos nos itens do ENEM, que mesmo ao trazer um texto de um autor (a) negro (a) que discute as 

relações-étnico raciais, inclusive em tom de denúncia, esse discurso acaba silenciado e outros 

aspectos do texto são destacados (item 93 da prova de 2015; item 95 da prova de 2013;). É muito 

provável que o silenciamento do discurso de denúncia não seja uma atitude intencionalmente 

racista, mas não deixa de ser um sintoma da branquitude, quando o imaginário branco (enquanto 

suas vivências raciais) silencia o imaginário negro ou não branco (enquanto suas vivências raciais).  

Por isso, Cardoso (2008) faz uma diferenciação entre pessoas brancas críticas, que 

desaprovam publicamente o racismo, e pessoas brancas acríticas, que argumentam a favor da 

superioridade racial branca. O autor ainda faz uma ressalva explicando que, no Brasil, é possível 

ser contra o preconceito racial em público e na particularidade cometer atos racistas, devido à 

cultura de negar o racismo e ser contra o preconceito, sem de fato discutir as estruturas sociais que 

sustentam a diferença racial com vistas a desconstruí-las. Contudo, o autor alerta que: 
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Os privilégios que resultam do pertencimento a um grupo opressor é um dos conflitos a 

serem enfrentados, particularmente, pelos brancos anti-racistas. Esse conflito pessoal 

tende a emergir no momento em que se visibiliza a identidade racial branca. Desta forma, 

a branquitude crítica segue mais um passo em direção à reconstrução de sua identidade 

cultural com vistas à abolição do seu traço racista. A primeira tarefa talvez seja uma 

dedicação individual cotidiana e, depois, a insistência da crítica e autocritica quanto aos 

privilégios do próprio grupo (CARDOSO, 2008, 177). 

 

Assim, entendo que considerar o lugar de fala no debate sobre as relações étnico-sociais é 

essencial para que se obtenha uma perspectiva afrogênica, pois, além de garantir o espaço, o direito 

de falar e ser ouvido às pessoas negras, também questiona e responsabiliza as pessoas brancas 

(enquanto grupo racial) em sua posição de privilégio. Como estamos vendo nas análises dos itens 

do ENEM, a percepção do lugar de fala é necessária para que se obtenha de forma mais completa 

os sentidos dos textos, potencializando a reflexão sobre a racialização sempre que possível.  

No âmbito da literatura, Conceição Evaristo, escritora afro-brasileira, é um exemplo do bom 

uso do lugar de fala, quando, a partir da literatura, problematiza a existência enquanto mulher negra 

em um país com histórico escravocrata. A autora cunhou o conceito Escrevivência a partir do qual 

define a escrita de mulheres negras sob a experiência biográfica em uma realidade marcada pela 

diferença de gênero e étnico-racial. As escrevivências nos revelam uma estética própria em sua 

escrita, temas e enredos, contam sobre suas vidas, seus corpos e sobre realidades muitas vezes 

ignoradas ou encobertas, mostrando que uma perspectiva afrogênica, como afirma Walker (2018) 

pode equilibrar, completar e corrigir as histórias e interpretações das Américas. 

Neste sentido, sua literatura pode ser considerada decolonial quando coloca em questão a 

colonialidade de gênero, a partir do seu lugar de fala que expõe as experiências de mulheres negras 

na figura de suas personagens. Também pode ser considerada decolonial ao reivindicar o espaço 

da escrita de mulheres negras na literatura, denunciando a colonialidade da arte que nega a escrita 

dessas mulheres, seja em termos de estilo (como no caso de Carolina Maria de Jesus58) ou em 

termos de publicação, que ainda é reduzida. 

 
58 "Carolina Maria de Jesus é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela 

miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância. Além 

de instrumento de denúncia social produzido por alguém que efetivamente vivia nessas condições de vida devastadoras, 

suas mais de cinco mil páginas manuscritas, entre romances, contos, crônicas, poemas, peças de teatro, canções e textos 

de gênero híbrido, dotadas de estilo próprio, confrontam os ditames da tradição literária e da norma padrão culta da 

língua. Carolina foi publicada em mais de 40 países e traduzida para 14 línguas." Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/carolina-maria-de-jesus.htm. Acesso em: 11 jun. 2020. 
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A autora ainda firma seu lugar de fala e o posicionamento de sua literatura na célebre frase: 

“a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa-grande, e sim para incomodá-los em seus 

sonos injustos59”. Evaristo demonstra dessa forma que a escrita literária também pode ser uma 

forma de decolonialidade, pois, ao ser pensada a partir de uma perspectiva afrogênica, desvela as 

estruturas sociais relacionando as mulheres negras não à servidão, ao cuidado dos filhos das classes 

abastadas e a estereótipos de gênero e étnico-raciais, mas à reflexão, às reivindicações e denúncias 

de injustiças sofridas historicamente por esse grupo  social.  Ao destacar as mulheres negras como 

agentes de suas próprias vidas e seu meio social, o posicionamento de seu interlocutor também é 

marcado, evidenciando assim a colonialidade do poder presente no cotidiano brasileiro através dos 

grupos sociais brancos e branquiados. 

A inserção da literatura afro-brasileira ganhou maior visibilidade nas escolas a partir da Lei 

10.639/2003 e, posteriormente, com a Lei 11.645/2008, pois, na disciplina de literatura, tornou-se 

obrigatório o estudo da temática, autores e obras, como as de Conceição Evaristo, o que mostra um 

avanço no sentido de trazer diferentes perspectivas literárias e culturais para a sala de aula, além 

de ser uma conquista do Movimento Negro, ao ter suas reivindicações cada vez mais presentes em 

espaços que, em grande medida, ainda tendem a ser segregados. É preciso enfatizar que as ações 

para promover reflexão sobre as relações étnico-raciais são necessárias em todos os âmbitos da 

educação, incluindo os exames que cobram os conhecimentos ao longo da formação básica, como 

o ENEM. Nesse sentido, as leis, mobilizações sociais e reivindicações também são uma forma de 

decolonialidade, já que apontam a colonialidade que recai sobre as pessoas negras e propõem 

soluções que, neste caso, não seguem a lógica colonial. 

A pesquisadora Nilma Lino Gomes defende que os movimentos sociais que reivindicam os 

direitos da população negra e a igualdade étnico-racial no Brasil, são, por si, uma proposta 

decolonial. Como vemos em Gomes (2018, n/p):   

 

Se olharmos para a sociedade brasileira, encontraremos o protagonismo negro 

denunciando esse mesmo colonialismo e sua colonialidade. Ele está no clamor das negras 

e dos negros cujas vozes ecoaram contra a escravidão e no corpo dos que lutaram e ainda 

lutam pela nossa humanidade contra o racismo, as ditaduras, a pobreza, a violência racial 

e de gênero, a LGBTfobia, a violência religiosa, contra a hegemonia do padrão estético 

branco-europeu e o conhecimento eurocentrado. 

  

 
59 Entrevista concedida em setembro de 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4EwKXpTIBhE. 

Acesso em: 19 nov. 2019. 
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A autora complementa dizendo que a luta do Movimento Negro no século XXI é também 

contra a colonialidade do poder, saber e do ser articuladas com as demandas sociais. Essa luta, 

segundo a autora, é uma demonstração da perspectiva negra em relação à decolonialidade que se 

dá em diferentes âmbitos, incluindo os currículos educacionais: 

 

Nos campos político, cultural, pedagógico e epistemológico é que se encontra a 

perspectiva negra da decolonialidade. Ela nos remete ao pensamento emancipatório 

construído pelos movimentos sociais nas lutas cotidianas e nas instituições educacionais. 

Portanto, falamos em tensões, disputas de práticas e de conhecimentos. Enfim, dialogamos 

sobre os currículos (GOMES, 2018, n/p). 

 

O diálogo sobre currículo é importante, pois, como foi visto nos capítulos 2 e 3, a 

colonialidade se mantém nas instituições, de modo que a própria prática escolar e os grupos sociais 

são pensados a partir das imposições de colonialidade. A autora descreve duas situações atuais que 

reforçam a colonialidade no currículo: o Programa Escola Sem Partido e a Reforma do Ensino 

Médio. Segundo Gomes (2018), o Programa Escola Sem Partido tem como premissa uma suposta 

neutralidade no ensino que serve para deslegitimar os princípios constitucionais de liberdade e 

autonomia ao querer impedir o estudo das lutas presentes na nossa formação social, histórica, 

cultural e política. 

Já a Reforma do Ensino Médio pretende em seu discurso modernizar o currículo e isso 

ocorre no sentido de modernidade eurocentrada, descrita no capítulo anterior, pois tende a priorizar 

o mercado financeiro e não a educação, como vimos no capítulo 2, além de outros problemas já 

descritos. A proposta original da BNCC (2017) excluía disciplinas como sociologia e filosofia, 

consideradas menos importantes, porém inseridas após desgastantes reivindicações; além de 

privilegiar a língua inglesa como única obrigatória, excluindo outras LEs; já o espanhol (obrigatória 

até então) passou a ser opcional. Esses e outros fatos, como afirma Gomes (2018), reforçam a 

colonialidade no currículo, pois, sob o pano de fundo da modernização, mantém as hierarquias e 

as colonialidades. Além de legitimar conhecimentos ou excluí-los de exames como o ENEM. 

Para frear essa onda neo-colonizadora, a autora propõe um ensino emancipatório que, a 

partir da perspectiva negra, pode decolonizar os currículos na medida em que busca refletir sobre 

uma realidade mais justa e igualitária. Como exemplo, questiona o ensino de literatura como forma 

da manutenção de uma mão única direcionando a educação, e propõe uma revisão dos textos, 

inclusive os clássicos: 
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A colonialidade se enraíza nos currículos quando disponibilizamos aos discentes leituras 

coloniais do mundo, autores que, na sua época, defendiam pensamentos autoritários, 

racistas, xenófobos e que produziram teorias sem fazer a devida contextualização e a 

crítica sobre quem foram, pelo que lutaram, suas contradições, suas contribuições e seus 

limites. E sem mostrar o quanto a sociedade, a cultura, a política e a educação repensaram 

e questionaram várias “verdades” aprendidas há tempos atrás e como isso possibilitou e 

tem possibilitado a garantia de direitos antes negados.  

Nesse caso, cabem as perguntas: teremos sempre que nos reportar aos mesmos autores e 

aos mesmos clássicos para interpretar e compreender a nossa realidade? Será que, 

paralelamente ao que acostumamos chamar de “clássicos” e que compõem o cânone 

acadêmico, não tivemos outras produções de caráter mais crítico e analítico que, por 

diversos motivos e até pela luta por hegemonia no campo do conhecimento, foram 

esquecidos, invisibilizados e relegados ao ostracismo? Como seria a nossa interpretação 

do mundo atual e dos fatos já acontecidos se retomássemos essas obras, hoje, numa postura 

decolonial? (GOMES, 2018, n/p). 

 

 Os questionamentos de Gomes (2018) abrem espaço para uma educação emancipatória, que 

questiona os conteúdos fixados nos currículos. Reproduzo a seguir um dos itens do ENEM que 

ilustra a dificuldade em obter novas abordagens sobre velhos temas:  

 

Figura 7 - Item nº 94: Aplicação regular da prova de 2011

 

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2011/05_AMARELO_GAB.pdf. Acesso 

em: 18 jun. 2020. 
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O item 94 da prova de 2011 traz informações sobre o tango argentino. O texto é adaptado 

e, embora conste a fonte de onde foi retirado, não foi possível encontrar a versão original. Este é 

um problema recorrente em relação às fontes dos textos, pois, normalmente o endereço direciona 

para o suporte onde estava o texto (site de música, blog, jornal online, etc.), mas nunca para a 

página exata, de modo que a pesquisa se torna uma verdadeira caçada aos textos base. Outra 

questão a se destacar é que mesmo quando feita a pesquisa direto em um buscador (Google, por 

exemplo) dificilmente aparece o texto original, normalmente aparece algum site preparatório para 

o ENEM explicando o item que consta o texto. Isso leva a supor que os textos selecionados não 

têm tanta circulação no mundo hispânico, sendo selecionados não por sua pertinência, mas porque 

podem contemplar alguns critérios da MR do ENEM e do Guia de elaboração dos itens (2010). Isto 

posto, os comentários sobre esse item terão como base apenas o trecho adaptado para a prova.  

O texto como se apresenta no Item 94 da prova de 2011, aparentemente, não discute em 

nenhum momento as relações étnico-raciais. Isso se dá porque a abordagem em relação à história 

do tango é parcial, prende-se aos aspectos adaptativos do gênero musical com ênfase na influência 

europeia e no desdobramento ou mescla com outros ritmos e gêneros artísticos. O primeiro 

parágrafo apresenta a gênese do tango desde o mais fundo da história da Argentina. O parágrafo 

seguinte explica sobre um novo ambiente de presença do tango que seria o cabaré e, mais adiante, 

afirma ser apreciado pela classe média portenha, remetendo-se às interferências da estética de Paris 

e Londres, substituindo o caráter primitivo das composições anteriores. 

Esta é uma descrição clássica do tango e outros gêneros musicais que se originaram da 

cultura afrodescendente. Observo que há um salto desde a história mais funda da Argentina para a 

classe média portenha e a influência europeia. O mais fundo da história Argentina, no que se refere 

ao tango, se remonta pelo menos ao século XIX (sendo esse período documentado), quando surgiu 

o primeiro tango de autoria do afro-argentino Rosendo Mendizábal. Já que foi nos tambos ou tangos 

onde surgiu o ritmo, a partir das casas de nações, onde a comunidade africana e afrodescendente 

se reunia para compartilhar suas tradições (LÓPEZ; MOLINA, 2018). No terceiro parágrafo, o 

texto dá outro salto e vai parar, aparentemente, em 1920, para enfatizar o sucesso do gênero musical 

fora do país (leia-se Europa) e a luxuosidade que passou a envolver o gênero musical. 

O texto base não é coerente ou mesmo coeso, apresenta saltos na descrição dos fatos e 

reducionismos históricos (o que não se sabe se é pela adaptação ou um problema na escrita mesmo), 

já o conteúdo é superficial, pois omite aspectos afrodescendentes da formação do tango. 
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Quanto ao enunciado, há confluência com os critérios para elaboração de itens, pois sua 

abordagem destaca a importância da produção cultural para influenciar, retratar ou até refletir a 

história de um país, e pede para situar o reconhecimento do tango no contexto argentino. Ou seja, 

de fato o tango retrata, influencia e reflete a história da Argentina, inclusive na diversidade da sua 

população, porém esse ponto não é considerado no conteúdo do texto.  

Já as alternativas apresentam opções óbvias, pois são o contrário do que aparece no texto, 

como a não alteração do gênero musical; a influência limitada ao subúrbio; a difusão do seu valor 

primitivo em diferentes camadas sociais; ignorar a influência da França e Inglaterra; com exceção 

da resposta correta que se refere à sobrevivência do tango ao ultrapassar as fronteiras. 

Para Kanashiro (2012), que analisou as provas de espanhol do ENEM com foco na 

compreensão leitora, este item segue os critérios da competência 2 da MR para a área de 

Linguagens e pretende cumprir a habilidade de área 8, de modo a valorizar a produção cultural em 

LE. Para a autora, é possível que os (as) estudantes do ensino médio já tenham esse conhecimento 

prévio, pois também é parte das diretrizes da educação o conhecimento cultural em LE como forma 

de valorizar a diversidade, combater a descriminação e a xenofobia. Estou de acordo com a autora 

no que diz respeito ao cumprimento dos critérios da MR, e em relação ao possível conhecimento 

prévio das pessoas examinadas. Entretanto, o texto selecionado parece mais uma repetição do que 

é tido como a história oficial do que uma reflexão sobre a importância cultural para um povo. 

O texto faz o trajeto real do tango saindo das camadas populares de maior predominância 

afrodescendente e passando pela classe média portenha com a influência dos cabarés, e, chega aos 

salões europeus. Este percurso pode ser visto a partir dos estudos sobre relações étnico-raciais, 

como um silenciamento da participação afrodescendente na concepção do tango, haja vista que, 

para não mencionar a afrodescendência, se remete a algo primitivo ou remoto, desqualificando a 

cultura produzida pelas pessoas não brancas e periféricas. 

Outra interpretação pode vir dos estudos decoloniais, pois a descrição claramente se mostra 

eurocêntrica. Além de esconder as raízes afrodescendentes, o gênero tango passa a ser valorizado 

apenas após as influências da estética artística de Londres e Paris e após a sua aceitação nos salões 

europeus. Por fim, no último parágrafo, o texto retoma a ideia de mudança e reinvenção do ritmo, 

agora em relação a outros gêneros musicais, e sua disseminação por várias partes do mundo através 

dos bairros tradicionais e turísticos de Buenos Aires, confirmando, mais uma vez, a necessidade de 

aceitação externa para a valorização dessa arte, isto é, a colonialidade da arte (PALERMO, 2012). 



146 

 

Durante a formação dos Estados-Nação no continente americano, como já foi dito,  houve 

um esforço para apagar as influências afrodescendentes e supervalorizar a influência europeia na 

identidade nacional, esse texto é um bom exemplo disso, pois se esforça para não citar a 

afrodescendência, exaltando a cultura europeia como a única importante. 

É compreensível que por ser uma prova de dez anos atrás, possivelmente, as discussões em 

torno da afrodescendência no tango não estivessem tão difundidas e que de fato aquela forma de 

contar a história fosse a mais recorrente, não somente no ensino de LE no Brasil, mas, inclusive, 

na Argentina. Por isso, questionamos, assim como faz Kanashiro (2012), a fonte usada para tratar 

esse aspecto histórico cultural de tanta importância. A autora critica o fato de se usar um blog ao 

invés de uma fonte histórica. Considero que a crítica é válida, pois há diferentes tipos de blogs, de 

modo que nem todos têm o compromisso com a checagem das fontes e dos conteúdos. Por outro 

lado, é possível que mesmo as fontes históricas silenciem a afrodescendência no mundo hispânico, 

pois como afirmam López e Molina (2018, p. 111):  

 

É evidente que as e os argentinos, entre tantas outras coisas, não temos resolvido nosso 

passado, que foi sempre tratado com base em uma história mentirosa, silenciadora, 

mistificadora, maniqueísta e “exemplar” que muitas vezes se afasta dos dados da realidade 

em função das “ficções orientadoras” que se pensaram na segunda metade do século XIX. 

 

Os autores ressaltam, ainda, que a história de forma acrítica contribuiu para imprimir uma 

identidade que unisse a nação sob o privilégio de grupos sociais em detrimento de outros e que esse 

pensamento é difundido, inclusive, nos textos escolares. Contudo, penso ser possível encontrar 

discussões mais aprofundadas, caso os critérios da MR fossem empregados com maior rigor. 

Embora seja uma prova antiga, cabe refletir sobre como a identidade nacional é abordada 

no âmbito da cultura, de modo a questionar se de fato há crédito aos grupos sociais que constituíram 

determinada expressão cultural. Não nego a influência europeia no tango ou mesmo na formação 

dos Estados-nação americanos, apenas questiono até que ponto se trata de uma influência ou 

imposição das relações de poder.  

Vale ainda dizer que este tipo de texto parece inofensivo, repetitivo, corriqueiro, mas, por 

fim, se mostra muito perigoso, pois não há como combater a xenofobia, valorizar a diversidade ou 

mesmo demonstrar a importância da produção cultural, se a cultura retratada se resume a um único 

grupo social (os brancos); se o texto foca em diminuir e fazer desaparecer outros grupos (no caso 

os negros); e termina por valorizar a cultura, quando ela atinge o público estrangeiro (europeu).  
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Este item, definitivamente, não traz uma perspectiva afrogênica, muito pelo contrário, 

apresenta uma perspectiva eurogênica e em sua maior parte eurocentrada. Tomo este item como 

análise, porque ele dá margem para pensar as relações étnico-raciais, tanto pelo que informa, 

quanto pelo que se nega a informar. Assim, é um exemplo da colonialidade do poder (QUIJANO, 

2005), quando resume um gênero musical a um único grupo social e se esforça para silenciar outros 

grupos. É também um exemplo da colonialidade da arte (PALERMO, 2000), quando mede a 

expressão inicial do tango como primitiva ou malevo e considera sofisticada a estética europeia, 

como se fosse possível hierarquizar as expressões artísticas com base na racialização. 

 Gomes (2018) alerta que quanto mais democrática a escola se torna, mais contato haverá 

entre pensamentos diferentes. Neste contexto, deveria haver um tratamento igualitário a todos, mas 

historicamente nunca houve, portanto, “entender essas tensas questões é desvelar quão coloniais 

ainda são os nossos currículos” (GOMES, 2018, n/p). Considerando que os itens do ENEM se 

estruturam a partir do currículo escolar e também é responsável por sua construção, além de ser 

um exame que cada vez mais abrange diferentes participantes, cabe repensar o uso de textos como 

o do item 94, por ser uma forma de comprometimento em desvelar as tensões coloniais: 

  

Trabalhar conceitualmente com a categoria raça ressignificada política e conceitualmente 

implica um processo de descolonização do conhecimento e dos sujeitos que o produzem. 

Trata-se de um processo complexo e potente. Representa reelaborar e ressignificar uma 

categoria produzida no contexto da colonização nos termos e na visão daqueles cujos 

ancestrais foram escravizados. Corresponde a virar a interpretação colonial inicialmente 

dada à raça de ponta-cabeça. E trabalhá-la enquanto construção histórica, cultural e 

política ressignificada de maneira afirmativa no contexto das lutas de emancipação de 

negras e negros política e academicamente cada vez mais organizados (GOMES, 2018, 

n/p). 

 

  Neste tópico, busquei evidenciar como a perspectiva afrogênica, enquanto conceito, 

pode estar presente em nossa sociedade, em especial, nas relações étnico-raciais e na educação. 

Demonstrei que a busca de conceitos que problematizam a experiência das pessoas negras é uma 

constante, pois devido às especificidades socioculturais do contexto americano, essas experiências 

se diferenciam da realidade das pessoas não negras. Evidenciei, também, que a luta antirracista e a 

luta por igualdade das pessoas negras, em sua diversidade, se caracterizam como uma ação 

decolonial, pois buscam desmontar as colonialidades impostas e obrigam um movimento da 

estrutura social. No próximo tópico, discorro sobre outros contextos nos quais a perspectiva 

afrogênica pode ter uma ação decolonizadora no mundo hispânico.   
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4.3 A perspectiva afrogênica e a língua espanhola: América Hispânica 

 

Como forma de combate ao discurso difundido pelo racismo científico, a antropóloga Sheila 

Walker busca contemplar as alteridades das populações da diáspora africana em suas pesquisas. 

Para tanto, aliou-se aos afro-sul-americanos para estudar a visão e atuação dos africanos (as) e 

afrodescendentes diante da difícil relação entre europeus e outros povos nesse contexto. Neste 

tópico, reviso alguns dos temas propostos pela autora, pois aproximam a vivência afrodescentes 

em diáspora para além dos territórios aos quais foram obrigados a se instalar. As origens africanas, 

escravidão, abolição, resistência, relações com outros povos, contribuição à nação, e etc; são 

formas de demonstrar o protagonismo desse povo, apesar das más condições de vida impostas. 

Os estudos demográficos na América Hispânica demonstram que desde o século XVI há 

presença de africanos e afrodescendentes em todo o território. Em Popayán, cidade do pacífico 

colombiano, há presença de africanos (as) registrada desde 1544, pois eram traficados para essa 

região com o objetivo de explorar o ouro (PLATICÓN, 2018). Já por volta do século XVII e XVIII, 

em outras regiões do pacífico colombiano havia muita presença de africanos das culturas ewe-fon 

e akán. De acordo com Platicón (2018, p. 320) a população africana e seus descendentes: 

 

[...] desenvolviam com habilidade os trabalhos nas minas, nos quais os africanos 

procedentes da atual Gana e também Angola e Congo, na África centro-ocidental, tinha 

níveis tecnológicos elevados na extração e manipulação destes metais, razão pela qual 

foram recrutados forçadamente com grande frequência pelos europeus. 

 

O autor ainda afirma que além das técnicas trazidas da África outras foram adaptadas pelos 

(as) africanos (as) de acordo com as necessidades do território. Após a conquista da liberdade 

alguns desses africanos (as) e afrodescendentes se assentaram na região e passaram a viver do 

garimpo, dividindo o território e seus conhecimentos com os povos originários daquela localidade. 

Para Platicón (2018), o ouro simbolizava, ao mesmo tempo, a opressão e a liberdade desses povos.  

Na Argentina, estima-se que, no início do século XIX, cerca de 35% dos habitantes de 

Buenos Aires eram africanos ou afrodescendentes, chegando a 64% em outras regiões do país como 

Tucumán (MOLINA; LOPEZ, 2018). Nessa época, a organização social da população afro-

argentina se dava através das nações africanas, uma associação étnica derivada das confrarias 

católicas, e que uma vez desvinculada do catolicismo, resguardava a memória e as tradições do 

povo africano, além de ser uma base de ajuda mútua, inclusive, econômica, para essa população.  
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Segundo Molina e Lopez (2018) foram identificadas mais de 50 nações africanas na 

Argentina, divididas de acordo com o lugar de origem da sua comunidade, como: África Ocidental, 

África Central, África Oriental, Afro-argentino, Afro-brasileiro e nações que não tiveram uma 

origem exata identificada. É interessante observar a nação afro-brasileira, pois era constituída de 

pessoas em trabalho cativo no Brasil, que em busca de liberdade fugiram e se fixaram na Argentina. 

Segundo Mattos e Rios (2004), muitos dos comportamentos e projetos das últimas gerações 

de escravizados se mostraram semelhantes nas Américas. Na maioria dos países, era possível 

adquirir a liberdade por meio da graça, quando o escravizador concedia a alforria após sua morte, 

ou por meio da compra da alforria por um parente ou pela pessoa escravizada. No entanto, ambas 

possibilidades eram improváveis, pois, sendo uma propriedade, as pessoas em condição de trabalho 

cativo eram passadas como herança ou negociadas para pagamento de dívidas. Além disso, durante, 

praticamente, todo regime escravagista foi proibido o pecúlio por parte dos escravizados o que 

impedia que tivessem quantidade suficiente de dinheiro para comprar a liberdade. 

De acordo com Salgado (2018), as duas formas de manumissão eram as principais antes da 

abolição no Chile, porém, como foi dito, a compra da alforria não era uma prática fácil e a libertação 

por graça, quando ocorria, implicava em que os ex-escravizados (as) continuassem trabalhando 

para seu escravizador evitando ficar na miséria, uma vez que havia muitas restrições para as pessoas 

negras ocuparem espaços além da condição de servidão. Uma possibilidade de libertação, também, 

muito difundida nas colônias, foi o ingresso nos exércitos independentistas, o que nem sempre 

resultava em liberdade de fato; além da Lei do Ventre Livre aplicada em 1811 no Chile, e em outros 

países como no Brasil, mas que também acompanhava muitas ressalvas (SALGADO, 2018). 

Outras formas de buscar a liberdade e demonstrar a insubordinação ao sistema escravagista, 

consistia em sabotar a produção, negar-se ao trabalho ou mesmo a partir da fuga e criação de 

quilombos ou palenques. A região de Chota no Equador, é um exemplo desse tipo de resistência 

que ainda persiste para contar sua história: 

 

A origem da comunidade do Chota se remonta ao período entre 1780 e 1810, anos 

marcados por grandes levantes, rebeliões e numerosas queixas judiciais. Muitos desses 

homens, mulheres e crianças “revoltosos” que se refugiaram no monte, nunca mais 

retornaram às fazendas. Estes fugitivos, provenientes das fazendas situadas na parte média 

e baixa da bacia do rio Chota-Mira, como Cuajara, La Concepción e Chamanal, entre 

outras, chegaram ao que hoje é a comunidade do Chota, escapando das condições de 

submissão (CHALÁ, 2018, p. 393). 
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Os quilombos ou palenques se localizavam em lugares de difícil acesso, serviam como 

refúgio, tornando-se comunidades independentes por algum período. Essa estratégia foi adotada na 

América do Sul e em todos os países com regime escravista, pois garantia relativa liberdade e 

desestabilizava a estrutura vigente. Segundo Chalá (2018), os afro-chotenhos se “apalencaram”, de 

modo que sua união, bravura e rebeldia fizeram desse território, lugar de pessoas livres. 

Outra forma de conseguir a liberdade, nas Américas, foi através da inserção nos exércitos 

independentistas como ocorreu no Peru. Lobatón e Julca (2018) afirmam que, nesse contexto, 

houve uma disputa pela declaração do fim da escravatura da qual o liberal Ramón Castilla levou o 

título de libertador dos afro-peruanos.  Os autores explicam que sua intenção, ao decretar a 

abolição, era recrutar soldados para seu exército revolucionário na luta contra Rufino Echenique, 

o presidente. Entretanto, o próprio Rufino Echenique, que se via em desvantagem na batalha, já 

havia decretado a abolição dias antes, com a mesma intenção. Segundo os autores, atribuir o título 

de libertador a Ramón Castilla, colabora para o apagamento das lutas e conquistas de liberdade do 

povo afro-peruano, pois, em 1854, quando houve o decreto de abolição, o número de libertos por 

seu próprio esforço era maior do que os libertos pela lei instaurada.  

Já na Venezuela, a abolição da escravatura só foi ocorrer de fato em 1863, como afirma 

Garcia (2018). Segundo o autor, a libertação foi concedida durante a Guerra da Independência, e 

os afrodescendentes aderiram ao exército bolivariano, pois este seguia a visão de independência 

haitiana de erradicação da escravidão. Entretanto, após a guerra, não houve acordo com a elite 

escravocrata e a população voltou a condição de trabalho cativo. Essa foi a realidade de muitas 

pessoas negras escravizadas na América do Sul, que foram para diversas guerras em troca de 

liberdade. Segundo Albuquerque e Fraga (2006), em praticamente todos os países sul-americanos, 

mesmo sendo indenizados pela participação dos afrodescendentes nas guerras, condicionado ao 

fim da escravatura, após as guerras, as elites se rebelaram e reclamaram o retorno da condição de 

escravidão. Essa atitude marca, explicitamente, um exemplo de manutenção do privilégio branco. 

Albuquerque e Fraga (2006) explicam que a revolução haitiana que pôs fim a escravidão e 

concedeu direitos iguais entre brancos e negros naquele país, foi motivo de medo por parte das 

elites coloniais nas Américas e de inspiração para a luta antiescravagista. Os autores mostram que 

a própria imprensa da época via com temor uma possível revolta no Brasil, pois o ocorrido no Haiti 

motivava a luta das pessoas negras escravizadas. Todavia, as inúmeras revoltas, levantes e 

insubordinações foram reprimidas e quando se sentiam de fato ameaçadas, as elites brasileiras 
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negociavam algum tipo de concessão ou criavam alguma lei (sempre com muitas ressalvas) para 

amenizar as injustiças sofridas durante a escravidão (ALBUQUERQUE; FRAGA, 2006). Foi 

diante dessas negociações que, mesmo em desvantagem, as pessoas negras escravizadas no Brasil 

(e nas Américas) conquistaram sua liberdade, pois esses fatos somados aos interesses capitalistas 

das elites e as disputas entre monarquia e república, levaram ao fim do regime escravagista. 

A abolição da escravatura no Brasil, ainda, é marcada pela assinatura da Lei Áurea em 1888, 

porém, na verdade, é resultado de séculos de luta dos povos afrodescentes deste país. O pós-

abolição lhes devolveu o estado de liberdade, contudo não garantiu melhores condições de vida. 

De acordo com Mattos e Rios (2004), a mobilidade entre as províncias permitia maior autonomia 

das famílias libertas ao buscarem melhores condições de trabalho, principalmente no campo. Já nas 

cidades, muitos dos libertos se mantinham a partir do trabalho artesanal e vendas de comidas como 

ambulantes. Diante da realidade de trabalho no campo, realizado por grande parte dos africanos e 

afrodescentes, havia expectativa de que fossem concedidas terras, para que, após a abolição essas 

famílias pudessem se manter. 

Porém, no Brasil, a divisão de terras nunca ocorreu, de modo que, quando as pessoas libertas 

ocupavam as terras devolutas ou sem dono legal, sofriam sanções das autoridades até serem 

expulsas. Segundo Mattos e Rios (2004), graças a essas ações, as pessoas libertas não puderam 

usar a terra para seu sustento e a formação de um campesinato negro foi impedida, mostrando o 

quanto a desigualdade e os privilégios  impedem o avanço da sociedade como um todo, e, o quanto 

as relações étnico-raciais pautadas em violência e preconceito colaboraram  e colaboram para  a 

injustiça social em territórios colonizados. 

Na Bolívia, a história foi um pouco diferente, mas não menos ingrata. A coroa espanhola 

traficou para a região, que hoje é a Bolívia, um imenso número de africanos (as) para serem 

explorados nas minas da região durante a colonização, principalmente, em Potosí, um dos maiores 

pontos de extração e riqueza da América Hispânica. Do processo de exploração e consequente 

busca de liberdade, surgiu a comunidade dos afro-yunguenhos, localizada no Vale do Yunga. 

Segundo Maconde (2018, p. 234): 

 

Depois de 1953, indígenas e afro-yunguenhos começaram a marcar uma nova etapa em 

sua história, que era lutar para ocupar um posto que tanto lhes correspondia na sociedade 

quanto lhes endividava. De peões, serviçais e colonos passaram à categoria de 

proprietários de uma extensão de terra, que em média era de dois hectares. Essa doação 

de terra que receberam pela Lei da Reforma Agrária trouxe novos problemas às famílias. 

As filhas e filhos da terra familiar que alcançavam a maior idade e formava seu lar 
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recebiam uma parcela da terra familiar, reduzindo-se assim, paulatinamente, e provocando 

com o tempo migrações de pessoas jovens e idade média a cidades como La Paz, Santa 

Cruz e Cochabamba, à região de Caravení e Alto Bení. Os peões afrodescendentes e 

indígenas foram convertidos pela Reforma Agrária em cidadãos livres. Eram livres para 

organizar seu sindicato e eleger seu secretário geral, mas não estavam preparados para as 

mudanças da época. Não tinham conhecimento das letras para redigir a ata de fundação e 

constituição do sindicato, a ata de abertura de inscrições escolares, a ata de fiscalização. 

Para dirigir uma nota ao comando da área tinham que depender do mestiço e do crioulo 

letrado que, com sua astúcia, muitas vezes extorquiam-lhes. Eram livres para exercer o 

direito ao voto universal, livres para viajar à cidade de La Paz, mas para realizar algum 

trâmite em benefício da comunidade, como a construção de uma escola, tinham que 

transitar pelos corredores do clientelismo político e suportar longas esperas para receber a 

verba que era a retribuição do voto. 

 

Cito essa longa passagem na íntegra, porque ela é muito importante para ilustrar a relação 

entre diferenças étnico-raciais, trabalho e educação, além de ser um exemplo do que Almeida 

(2018) descreve como racismo estrutural. Na descrição de Maconde (2018), uma importante, 

legítima e necessária reparação histórica é feita em relação aos afro-yungenhos e aos povos 

originários da Bolívia. Contudo, o limite dessa ação esbarra nas reais necessidades dos povos que 

a receberam. Suas necessidades enquanto cidadãos iam muito mais além das terras.  

Embora as terras fossem importantes e necessárias, sem outras medidas estruturais na 

sociedade, a reparação na prática não ocorre. É nesse sentido que as relações étnico-raciais são uma 

discussão de toda a sociedade e não apenas de grupos minoritarizados. Ao realizar a reforma agrária 

(sem que esta fizesse parte de uma mudança estrutural), o ciclo de dominação e exploração foi 

amenizado, mas se manteve. O fato de não haver escolas para essas comunidades, entre outras 

precariedades e, ao mesmo tempo, o pensamento de extorsão, vindo de grupos, relativamente, 

menos prejudicados historicamente, revelam a exclusão estrutural. A comodidade da estrutura 

social em naturalizar a ida dos jovens sem escolarização para os grandes centros demonstra essa 

acomodação do sistema de trabalho, falta de estudo e exploração.  

Ainda, de acordo com Maconde (2018, p. 235): “para sair desse encarceramento mental, 

deviam propor lutar por um projeto de mudança. Delegaram essa luta a seus filhos.” Segundo o 

autor, a luta mencionada era pelo acesso ao conhecimento ocidental de modo geral, mas, 

principalmente, pela alfabetização em língua espanhola. Maconde (2018) descreve outros detalhes 

dessa batalha pela educação, desde a conquista de escolas para a comunidade que, posteriormente, 

foram percebidas como de baixa qualidade, o que acarretou em graves discriminações, quando, em 

alguma situação, era exposto o fato de serem estudantes de escolas do campo, por serem 

consideradas atrasadas, entre muitos outros problemas. 



153 

 

O ponto que quero refletir aqui se refere, principalmente, ao fato de que, como vimos no 

capítulo anterior, o trabalho braçal destinado às pessoas negras ou indígenas vem se perpetuando 

desde a constituição da chamada modernidade, pois, devido a esta estrutura social, as reparações 

pontuais são usadas para manter a ordem vigente. Quando retrato as reformas educacionais e a 

denúncia de que há uma divisão entre ensino técnico e propedêutico, no Brasil é sobre esta estrutura 

que estou falando. Desvelar as hierarquias é demonstrar como a estrutura social se adequa a 

algumas reivindicações, para manter a desigualdade. Como afirma Almeida (2018, p. 38) o racismo  

“[...] é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo "normal" com que se 

constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia 

social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural”. Nesse sentido, não significa que 

as estruturas sejam incontornáveis, mas que é preciso conscientização da maioria da sociedade do 

seu lugar de fala (RIBEIRO, 2017) para que mudanças mais efetivas sejam conquistadas. 

Outro exemplo de mudança e irônica manutenção da estrutura social ocorreu com uma das 

três comunidades afro-paraguaias em relação à doação e expropriação de terras ao longo do século 

XIX e XX, como vemos, em resumo, na história dos Kambá cua: 

 

Embora “Kambá” se refira a “negro” em guarani e “Kambá cua” quer dizer “lugar de 

negro,” a palavra também pode se referir à etnia Kamba, na atual República do Congo, 

uma parte da África da qual muita gente foi deslocada de maneira forçada para as 

Américas, pelo comércio de africanos escravizados. A comunidade está composta por 

descendentes dos 250 afro-uruguaios e suas famílias, que chegaram ao Paraguai, em 1820, 

com o herói nacional do Uruguai, o general Artigas, idealizador da Guerra da 

Independência de seu país, que se exilou aqui. Os soldados afrodescendentes, conhecidos 

como os “Lanceros de Artigas,” formavam a guarda de honra do general (BENÍTEZ; 

ALFONSO, 2018, p. 440). 

 

Os autores explicam que os afro-paraguaios, descendentes desse grupo de soldados, 

formaram uma forte economia agrícola familiar e viveram por anos nesse território, até que, em 

1940, o governo iniciou um processo de expropriação das terras, o que dentro de alguns anos levou 

à perda da produtividade. Já por volta dos anos 1960, Segundo Benítez e Alfonso (2018, p. 441), 

“nossas terras, anteriormente rurais, começaram a se converter em um espaço estratégico para 

quem trabalha em Assunção, mas não para quem vive na cidade. Depois dessas ações do Estado 

apenas 7 hectares dos 100 ficaram nas mãos dos Kambá cuá.”  Os autores ainda relatam que ocorreu 

uma migração forçada dos jovens para a cidade que, por não estarem preparados para esta mudança, 

acabaram em subempregos e, em muitos casos, marginalizados. 
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Benítez e Alfonso (2018) ainda destacam o protagonismo das mulheres afro-paraguaias da 

comunidade Kambá cuá na luta pela retomada das terras, quando muitos dos homens precisaram 

se esconder por serem jurados de morte, as mulheres marcharam até Assunção para negociar as 

terras, além de serem a sustentação de suas famílias. Outro ponto enfatizado pelos autores é 

referente às organizações afrodescentes de outros países que ajudaram a pressionar o governo para 

que houvesse a devolução das terras. Essa mobilização pode ser um exemplo de aproximação 

diaspórica que, independente do território, reconhece as semelhanças nos problemas vividos pelos 

(as) afrodescendentes em diáspora. Embora lutassem pelo direito de exercer sua agricultura e 

cidadania, foram concedidos 7 hectares do território nos quais viviam e trabalhavam há décadas.  

Em meio à disputa, a cultura Kamba cuá, tão ameaçada pela situação, foi decretada 

patrimônio cultural do Paraguai. Este episódio, segundo os autores, influenciou de forma positiva 

a opinião pública e a decisão judicial. Porém, também demonstra a contradição no tratamento dado 

aos afrodescendentes e sua cultura nas Américas, pois, embora se reconheça a importância de sua 

preservação, a cidadania e os direitos não são devidamente concedidos. Também fica em evidência 

a importância da luta pelo território na América Latina, o quanto a exploração da terra e do trabalho 

estão relacionados à privação da educação, evidenciando diversas colonialidades como a do poder, 

do saber e da natureza, e o quanto as histórias dos afro-sul-americanos são próximas.   

É preciso destacar, ainda, a perspectiva artística e espiritual afrogênica a partir da 

afrodescendência nas Américas, um bom exemplo dessa cosmovisão é o candombe uruguaio. 

Segundo Machado (2018, p. 456), “os candombes foram um espaço de concentração e reunião da 

expressão da religiosidade dos afrodescendentes”.  Para o autor, esses espaços apareceram depois 

da extinção das salas de nações, onde os africanos (as) e afrodescendentes realizavam seus rituais 

apenas para iniciados. As salas de nações, no Uruguai, como as nações africanas na Argentina e 

outras associações pelas Américas eram inspiradas em comunidades existentes na África e 

derivavam das confrarias católicas que, a despeito de proteger os (as) africanos (as), também 

lucravam com o comércio humano e os mantinham sob controle (MACHADO, 2018).  

Muitos grupos de africanos e afrodescendentes criaram associações independentes das 

confrarias, pois, assim, podiam gerenciar seu próprio dinheiro e praticar suas tradições. As salas de 

nação se remetiam mais ao aspecto religioso dessas associações, mas, com o tempo e com a perda 

dos africanos (as), dando lugar às novas gerações, foi aumentando o caráter de celebração, aberto 

a simpatizantes e como manifestações tradicionais (MACHADO, 2018). 
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Como vemos em Machado (2018, p. 562): “Candombe é uma palavra cuja raiz linguística 

pertence ao Kimbundu. Atualmente, se associa a expressões culturais e artísticas, em particular ao 

toque dos tambores afro-uruguaios e às danças que os acompanham”. Neste sentido, expressa a 

tradição afro-uruguaia em face das mudanças culturais sofridas ao longo dos séculos. Outra forma 

de preservação das tradições africanas se dá pela literatura através, inclusive, do uso de palavras 

em Kimbundu. Machado (2018) destaca a Antologia de poetas negros uruguaios como uma das 

principais compilações da literatura afro-uruguaia e o escritor Don Juan Julio Arrascaeta conhecido 

como “o último africano,” por ser um dos poucos a dominar uma língua africana. No ENEM, o 

Candombe entrou em discussão em um dos itens da prova de espanhol, como vemos a seguir: 

 

Figura 8 - Item nº 91: Aplicação para PPL da prova 2014 

 

                                                 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/ppl/2014/prova_caderno_cinza_6_2014.pdf. 

Acesso em: 19 jun. 2020. 
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O recorte dado ao texto base do item 91 da prova de 2014, diminui o sentido do título que 

sintetiza a discussão sobre herança cultural, a hierarquização da cultura e as novas formas de 

exclusão através da indústria do espetáculo. No artigo original60, há um debate sobre a cultura ser 

participação ou disputa, pois a valorização do Candombe incentivou as agremiações carnavalescas 

a vê-lo como recurso cultural. Por isso, o título defende que El candombe es participación, ou seja, 

uma manifestação do povo uruguaio, independente do poder aquisitivo. 

Apesar disso, o trecho adaptado não foge da proposta do texto original de mostrar como a 

discriminação fez com que parte da cultura uruguaia fosse apagada. Após séculos de 

reivindicações, os traços da afrodescendência são reconhecidos e valorizados, através, por 

exemplo, do dia de celebração do candombe, além de outras manifestações afro-uruguaias. 

O trecho adaptado, usado como base para o item 91, explica as mudanças de sentido em 

relação à palavra candombe e como o gênero musical que deriva dessa tradição afro-uruguaia foi 

ressignificado ao longo dos séculos no país. O artigo chama atenção para os significados negativos 

atribuídos ao gênero musical devido ao preconceito racial. Atribuir sentidos negativos em torno da 

raça ou de elementos culturais próprios de determinado grupo cultural pode caracterizar diferentes 

formas de colonialidade.  

Em relação ao item 91 de 2014, a hierarquização da cultura pode identificar a colonialidade 

da arte (PALERMO, 2004), na medida em que desvaloriza determinados aspectos culturais por 

serem relacionados a uma suposta inferioridade de grupos sociais específicos. No caso do 

Candombe, isso se dava ao associar a expressão artística aos escravizados, como se fosse um 

demérito. Ao retratar a discriminação sofrida por essa tradição e seus praticantes, o texto também 

desvela a colonialidade do ver presente nessa relação. Isso se dá porque as manifestações artísticas 

são uma forma de compor o que Barriendos (2011) chama de imagem arquivo, isto é, as impressões 

que são registradas no imaginário popular a respeito de um povo. Uma vez que se registram mais 

imagens negativas, colabora-se para discriminação dessas pessoas, como ocorreu com o 

Candombe. Ao ser considerado obsceno, por exemplo, esse e outros adjetivos negativos 

automaticamente se estenderam aos seus praticantes. É possível identificar também aspectos da 

colonialidade da linguagem (VERONELLI, 2015), quando formas de expressão (verbal, não verbal 

ou mesmo artística) são deslegitimadas.  

 
60   Artigo completo disponível em: https://www.alainet.org/es/active/42824. Acesso em: 23 jul. 2020. 
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A colonialidade da linguagem está na supremacia da expressão dos grupos dominantes, 

limitando e dando sentidos à comunicação dos demais grupos. Nesse viés, o Candombe não era 

visto como arte ou uma forma possível de expressão humana, mas como um divertimento de 

péssima categoria, barulhento e obsceno. Ou seja, a linguagem da dança, da música e suas 

expressões só são reconhecidas como tal, quando adaptadas aos padrões aceitáveis dos grupos 

dominantes, antes disso, não há esforço para serem compreendidas. 

No texto base, vemos que os sentidos da tradição do Candombe foram, por muito tempo, 

determinados por uma visão eurogênica e, de certa forma, eurocentrada, que classificava tudo 

relacionado à cultura afrodescendente como ruim. Neste caso, em específico, o dicionário é citado 

como instrumento de poder que colaborava para oficializar a visão dominante, letrada e, embora o 

texto não mencione, branca, arquivando imagens negativas em torno da afrodescendência, em 

detrimento da perspectiva das pessoas negras em diáspora que recriavam suas tradições. Essa 

passagem nos remete à colonialidade do saber (LANDER, 2015), quando o conhecimento ocidental 

é sobreposto a outras formas de conhecimento. Na ocasião deste texto, vemos que o saber cultural 

afrodescendente sobreviveu pela resistência de seus praticantes. 

A adaptação está conforme à MR, pois permite acessar aspectos linguísticos e culturais da 

língua alvo, colabora para diversidade de gêneros textuais na composição da prova, além de 

apresentar uma parte da história e cultura uruguaia de forma crítica, demonstrando que essas 

relações são construídas de acordo com cada época, posicionamentos e embates sociais. O 

enunciado apresenta a situação problema resumindo os conflitos presentes no texto base em torno 

da manifestação cultural do Candombe e direcionando o leitor para a compreensão e interpretação 

dos fatos descritos. Esse tipo de formulação do enunciado está de acordo com a MR e colabora 

com a reflexão sobre o texto lido e para além das informações explícitas no texto. 

As alternativas também contemplam os critérios da MR para sua elaboração, de modo que 

são respostas possíveis para o problema apresentado e plausíveis em relação à redação do texto 

base. Contudo, ressalto que a resposta correta deixa a desejar, pois o texto base demonstra o 

protagonismo afrodescendente na persistente manutenção de manifestações de origem africana 

como o Candombe, destacando também a luta contra o preconceito sofrido pela cultura afro-

uruguaia. Logo, o status atual de respeitabilidade em relação ao Candombe, se dá pela 

“conservação da herança africana” (alternativa D, considerada errada) e pela luta contra o 
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preconceito. Sendo essas atitudes o que geram a aceitação da sociedade em torno do Candombe, 

ao invés de a aceitação gerar o status de respeitabilidade, como consta na resposta B (gabarito). 

Essa diferenciação é muito importante, pois coloca em evidência o protagonismo 

afrodescendente na manutenção de aspectos culturais e, em certa medida, de sua própria existência. 

Também ficam evidentes os conflitos sociais gerados pelos embates de diferentes visões de mundo, 

como vimos no capítulo 4.1 ao tratar da ERER. O texto original menciona a destruição de espaços 

próprios do Candombe, por serem considerados feios, de baixa atração turística, ou seja, não eram 

significativos para uma parte da sociedade, embora fossem sagrados para outra parte, evidenciando, 

assim, a importância das lutas travadas para que se entendesse a importância desse aspecto cultural 

ou, ao menos, chegasse a sua aceitação (como mencionado na redação do artigo). 

A tolerância descrita em forma de aceitação no texto base, nos remete a Bento (2002), ao 

explicar sobre a relutância do grupo dominante que, na maioria das vezes, como neste caso, é 

identificado como branco, em não abrir mão dos espaços de visibilidade e poder. Vemos assim, 

como as estruturas sociais colaboram para o racismo (ALMEIDA, 2018), uma vez que, mesmo 

com o reconhecimento, a mercantilização da cultura hierarquizada segue limitando o acesso da 

população afro-uruguaia ao seu próprio bem cultural. Destarte, a perspectiva afrogênica está 

presente no texto base, pois apresenta a resistência dos afro-uruguaios para manter sua cultura e 

existência; está presente no enunciado problematizador; apenas deixa a desejar no gabarito, pois 

não evidencia o protagonismo afrodescendente, presente na discussão. 

No campo das artes, a influência africana é bastante latente no mundo hispânico. Essas 

manifestações são responsáveis por reverberar a voz dos (as) afrodescendentes como Nicolás 

Guillén e outros poetas que usaram sua escrita para problematizar as relações étnico-raciais; além 

de outros nomes da América central, do Norte e das ilhas caribenhas que, embora não tenham tido 

foco aqui, também compõem a afrodescendência no mundo hispânico. 

 Neste tópico, busquei demonstrar como o conhecimento sobre a atuação e influência 

afrodescendente e africana no mundo hispânico vai muito mais além do que a história oficial nos 

conta e o quanto esse encobrimento se relaciona a uma manutenção das estruturas de segregação, 

desconhecimento e exclusão social relacionada a esses povos. Também evidenciei a quantidade de 

temáticas e abordagens que podem ser feitas a partir de uma perspectiva afrogênica nas questões 

do ENEM, enfatizando a experiência afrodescendente no mundo hispânico de forma geral. A 

seguir, discorro sobre uma perspectiva afrogênica a partir da relação entre África e Espanha. 
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4.4 A perspectiva afrogênica e a língua espanhola: África e Espanha 

 

 A relação entre a língua espanhola e o continente africano não é recente. Talvez, ao menos 

o contato comercial seja anterior, porém, no século VIII, a península foi tomada pelos mouros 

(muçulmanos do norte da África), outros povos africanos e do atual oriente médio que, desde então, 

influenciam a cultura e consequentemente as línguas da península (FONTES, 2011). O domínio 

mouro abrangeu praticamente todo o território da atual Portugal e apenas não dominou a região de 

Astúrias da atual Espanha, de modo que, durante aproximadamente sete séculos, foram os africanos 

do norte e povos do oriente médio grande parte da população da Península Ibérica, até a tomada 

definitiva do território pelos reis católicos em 1492 e a expulsão daqueles povos (FONTES, 2011). 

Durante esses séculos, a língua espanhola começou a se aproximar do formato como a 

conhecemos hoje e, embora a maior parte do território fosse de domínio mouro, esta realidade foi 

diminuindo e, ao mesmo tempo, aumentando o contato entre as línguas e culturas em toda a 

península. Essa relação se deu em um contexto de guerra, especialmente em sentido religioso, pois, 

além dos interesses políticos de ambos os lados, a religião era fator determinante para legitimar 

ataques e a dominação. Após a invasão moura e a instalação de um califado que respondia ao 

império turco de Damasco, passou-se a erguer templos islâmicos em todo o território e o uso da 

língua árabe era frequente, tanto nos ambientes oficiais do califado, quanto no meio popular, já que 

também houve um povoamento de pessoas vindas da África e da região do atual Oriente Médio. 

Em contrapartida, nos pequenos espaços de domínio espanhol, a língua oficial era o latim, porém 

a população já falava o vernáculo que, mais tarde, viria a ser o castelhano (FONTES, 2011). 

Por volta do século XIII, as relações entre língua e cultura começaram a sair do âmbito 

popular e adentrar às camadas nobres. Segundo Fontes (2011), no reinado de Afonso X, 

considerado o Rei Sábio, que já dominava grande parte da península, embora a população moura 

ainda habitasse essas regiões e dominasse o sul da Espanha, a centralidade na cultura deu margem 

para uma incorporação dos conhecimentos árabes na cultura espanhola, inclusive ao utilizar 

arabismos na língua. Como descreve Fontes (2011, p. 116): 

 

Fez parte do projeto político afonsino valorizar línguas vulgares hispânicas, concorrendo 

assim para a valorização de si e de seu reinado - e para a conformação de identidades 

particulares e uma mais geral, em face, por exemplo, do latim erudito já em desuso na fala. 

Há que se relembrar as incorporações árabes e hebraicas em sua escrita, uma das 

caraterísticas específicas e ambíguas de seu reinado, concorrendo para sua integração 

social pelo viés cultural. 
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Essa foi, inclusive, a principal interseção entre os mundos cristão e muçulmano em seu 

reinado. Esta flexibilidade se estendeu ao campo idiomático, fazendo com que Castela se 

tornasse um dos fatores de atração para numerosos estudiosos de toda Europa. 

  

Diante da realidade multicultural da Península Ibérica, Afonso X tentou buscar coesão a 

partir das culturas, utilizou-se dos conhecimentos de outros povos como forma de mantê-los sob 

seu domínio e sem se comprometer em retirá-los de fato da marginalidade. Essa lógica de guerra e 

conquista se baseia na concepção vista no capítulo 3, a lógica do ego conquiro, de modo que não 

havia possibilidade de reconhecimento daqueles povos como parte daquela sociedade. Seguindo a 

mesma lógica, passada a fase colonial das américas e chegado o momento de unir as culturas do 

território na modernidade, a mesma concepção se repete: assimilação da cultura e manutenção da 

marginalidade dos povos dominados.  

No reinado de Afonso X, como afirma Fontes (2011), enquanto a guerra religiosa era 

fomentada contra mouros e judeus, no campo do saber, a coroa se apropriava dos conhecimentos 

desses povos sem precisar prestar contas dessa apropriação. O autor ainda chama a atenção para o 

aumento de obras traduzidas do árabe para o latim ou para o castelhano da época. Além de textos 

gregos que já tinham tradução em árabe e que chegaram até a península por conta do domínio 

mouro, sendo traduzidos por interesse do reinado afonsino em ter acesso a esses saberes. Mais 

tarde, o contato cultural e de conhecimentos seria importante inclusive para o fenômeno do 

Renascimento europeu. Sobre a visão de Afonso X em relação aos mouros e judeus: 

 

Ainda que estes fossem seguidores de outras leis religiosas, tidas como erradas, havia em 

suas culturas grandes saberes e sábios. Estes foram não apenas reconhecidos pelos cristãos 

de Espanna, mas também incorporados muitas vezes nos projetos afonsinos. É a 

flexibilidade das margens sociais que possibilitava esta diferença de tratamento - uma no 

campo religioso e outra no sócio-cultural (FONTES, 2011, p. 159). 

  

Entendo que a flexibilidade demonstrada pelo autor vai ao encontro da crítica decolonial 

feita no capítulo 3, quando Dussel (2005) afirma que as linhagens europeias, através de seus reis e 

da história, têm por hábito incorporar saberes de outros povos e criar linhas temporais de impérios 

que excluem as influências desses povos não europeus. Fontes (2011) ainda cita os exemplos de 

assimilação das culturas autóctones (pagãs) da península, relacionando seus símbolos aos santos 

católicos e a comum intertextualidade entre fontes pagãs, árabes e hebraicas na construção das 

narrativas dos santos católicos como forma de alusão a essas culturas. O que temos, portanto, é 

uma flexibilidade que beneficia apenas os interesses do reinado afonsino.  
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Um exemplo disso é a imagem dos mouros retratada nas obras creditadas ao rei Afonso X. 

Entre a exaltação da fé cristã e as narrativas bélicas vitoriosas destaca-se a associação entre mouros 

e o mal absoluto, a imagem de infiéis, traidores, imundos, iconoclastas, falsos (devido a fé em um 

suposto falso deus e um falso profeta), à cor negra (como forma de marginalização, já que também 

se relacionava ao mal), e ao fogo (que na época era um símbolo de impureza e pecado para os 

cristãos). As atribuições negativas se remetiam às concepções religiosas cristãs, não é coincidência 

que, em última instância, eram relacionados ao diabo (FONTES, 2011). Essa visão conforma as 

relações étnico-raciais na península com base na violência e preconceito, inclusive religioso. 

A inimizade entre os povos da África e da Europa era considerada natural devido a escritos 

bíblicos que relacionavam os continentes aos filhos de Noé, sendo a Europa descendente de Jafé, 

a Ásia de Sem e a África de Cam, “interessante destacar a história de Cam, único amaldiçoado pelo 

pai, pois certo dia Noé havia ficado nu em sua própria tenda após beber muito vinho e Cam, ao 

invés de proteger o pai, fez quem estava de fora saber do seu pai bêbado e despido” (FONTES, 

2011, p. 186). Essa maldição se estendeu por toda descendência de Cam, chegando a Ismael, 

Maomé e todo continente africano. Como afirma Fontes (2011, p. 186): 

 

Essa passagem justifica claramente a submissão dos mouros, a partir de seu passado 

maculado. Num momento-chave, como o da reconquista, legitima-se por este discurso 

afonsino o combate, o confisco, o uso da força e a servidão dos descendentes de Cam, sem 

qualquer impedimento de ordem moral, visto que não haveria erro nessas ações. 

 

As passagens bíblicas eram retratadas nas obras de Afonso X, pois além de serem base para 

a fé cristã, reforçavam o imaginário medieval que os europeus tinham dos africanos. Assim, para 

o autor, essas premissas teológicas perpetuaram uma imagem medieval europeia em relação à 

África que, posteriormente, consolidaria concepções etnocêntricas e racistas (FONTES, 2011).   

 Portanto, a relação ambígua entre apropriação/assimilação cultural e a subjugação dos 

povos judeus, pagãos e mouros na Península Ibérica era uma constante. Nesse sentido, 

incorporavam-se aspectos culturais, mas proibiam-se o casamento entre cristãos e não cristãos, as 

leis eram diferentes para cristãos e não cristãos e toda a sociedade era regida com base nos preceitos 

bíblicos e na lógica da guerra, sendo permitida, por exemplo, a servidão e escravização por parte 

dos não cristãos e proibida a escravização ou servidão de cristãos (FONTES, 2011).  É nesse 

sentido que a matriz colonial de poder (ou colonialidade do poder), bem como a civilização 

ocidental, historicamente, têm fundamentos teológicos (MIGNOLO, 2017, p. 5): 
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[...] a teologia cristã é responsável por marcar no “sangue” a distinção entre cristãos, 

mouros e judeus. Apesar da disputa entre as três religiões ter uma longa história, esta foi 

reconfigurada desde 1492, quando os cristãos conseguiram expulsar os mouros e os judeus 

da península ibérica e forçar a conversão daqueles que queriam permanecer. 

Simultaneamente, a configuração racial entre o espanhol, o índio e o africano começou a 

tomar forma no Novo Mundo. No século XVIII, o “sangue” como marcador de 

raça/racismo foi transferido para a pele, e a teologia foi deslocada pela filosofia secular e 

pelas ciências. O sistema lineano de classificação ajudou a causa. O racismo secular 

chegou a ser baseado na egopolítica do conhecimento; entretanto, aconteceu que os 

agentes e as instituições que incorporavam a egopolítica secular do conhecimento eram, 

como aqueles que incorporavam a teopolítica do conhecimento, principalmente homens 

europeus e brancos. 

  

Para o autor, a lógica da colonização nas Américas permaneceu ligada ao imaginário cristão 

que legitimou o combate, o confisco, o uso da força e a servidão dos africanos e afrodescendentes 

(descendentes de Cam no imaginário cristão) ou, no caso, dos povos originários, relacionando-os 

ao tratamento dado ao pagãos, como já acontecia na península. Ao adentrar a modernidade, nada 

muda, pois agora a própria ciência é usada para o mesmo fim, já que também mantém um 

imaginário cristão, como vimos no capítulo 3, sobre a colonialidade do saber.  

Contudo, é importante mencionar que a partir das suas contestações e antidogmatismo, o 

conhecimento científico colaborou para a quebra de paradigmas preconceituosos e de fundo 

teológicos ou políticos, como a ideia de raça biológica discutida nos tópicos anteriores. Assim, 

quando tomo como base uma perspectiva afrogênica é buscando seguir o caráter não dogmático do 

conhecimento para contemplar as possibilidades de saber que se pode alcançar. A relação entre 

África e a península Ibérica, a partir dos mouros, pode ser vista no item do ENEM que se segue: 

 

Figura 9 - Item nº 03: Aplicação regular da prova de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2019/caderno_de_questoes_1_dia_ 

caderno_2_amarelo_aplicacao_regular.pdf. Acesso em: 18 jun. 2020. 
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O item 03 da prova de 2019 corresponde a uma estrofe do poema Adelfos do poeta espanhol 

Manuel Machado. Este poema é conhecido por ser uma espécie de autobiografia, onde o poeta 

expõe a visão de si mesmo, ora com lamentos, ora com exaltação da sua imagem. Na estrofe 

presente na prova de 2019, que é utilizada como texto base para o item 3, o poeta resgata sua origem 

andaluza ao se remeter à raça moura e aos árabes que, como vimos, ocuparam a península Ibérica 

por séculos e deixou muita influência de sua cultura por toda a região, mas principalmente no sul 

da Espanha, onde nasceu Manuel Machado. Desse modo, o texto em si não discute diretamente as 

relações étnico-raciais, mas pode se fazer alguma reflexão a partir de seus versos.  

O texto base apresenta a primeira estrofe do poema, quando o autor começa a se definir e a 

se caracterizar. Como podemos observar, o poeta se identifica não com uma identidade tipicamente 

espanhola, mas com uma das culturas que compõem essa identidade. Neste caso, é preciso destacar 

que há tentativas de diminuir esse aspecto cultural espanhol, como vimos no capítulo 3 e 4, por se 

tratar de uma herança africana, árabe, mulçumana, o que para alguns grupos sociais vai contra a 

herança europeia dos reis católicos. Devido a esse conflito, ainda que não abordado na estrofe, 

chama a atenção o fato do poeta se posicionar a favor dessa herança cultural.  

Entendo que a seleção dessa estrofe é relevante, pois coloca em discussão como a 

identidade, seja do poeta ou a nacional, é fragmentada e causa uma ruptura de expectativas na 

literatura oficial que muitas vezes desconsidera a cultura africana na história da Europa. Assim, o 

enunciado se mostra coerente com a mensagem do poema, que se pretende uma autobiografia, e 

com o trecho selecionado para o item 3, pois, de fato, é uma estrofe que fala sobre a identificação 

do poeta com a cultura de seu país, porém não exatamente a cultura considerada desse território, 

mas a trazida de outras terras e que agora faz parte da identidade espanhola, o árabe espanhol, como 

define Manuel Machado. 

Quanto às alternativas, a maioria se remete a partes do texto ou aspectos relacionados às 

relações culturais entre a cultura moura e a cultura ibérica, portanto, também se mostram coerentes. 

A primeira opção já é a alternativa correta e se remete à pluralidade identitária. Entendo que, de 

fato, ao se remeter às gentes, às pessoas que a sua terra viera, temos uma ideia de pluralidade. Vale 

ressaltar que, embora não seja explicado no poema, os mouros também são marcados por uma 

mistura de povos árabes do norte da África, como na região do atual Marrocos e outros países. Na 

estrofe, há menção ao árabe espanhol, o que podemos entender como uma junção dessas e outras 

influências. Ou seja, ainda que sem grandes explicações, mostra a pluralidade identitária do poeta. 
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A opção B afirma uma condição nômade, presente no texto, o que pode convencer o leitor 

mais desatento, porém é facilmente descartada. Já a opção C faz referência a uma perda devido à 

imigração, e a opção D, a uma dívida entre o povo árabe e o espanhol. Considero que as duas 

opções se remetem ao terceiro verso no qual afirma que a raça moura tudo ganhou e tudo perdeu, 

podendo ser uma referência ao território ibérico que foi dominado pelos mouros e posteriormente 

invadido pelos reis do norte da Espanha. Essas duas opções expõem indiretamente os conflitos e 

perdas decorrentes de invasões e dominações ocorridas na península. Por fim, a opção E faz 

referência à natureza que, embora presente no poema, logo se percebe que não é a questão central. 

O item contempla a MR do ENEM, principalmente em relação às habilidades 6 e 8. A 

composição do gênero poema é pouco considerada, sendo a interpretação global do texto o foco do 

item. Este item apresenta uma perspectiva intercultural relacional (WALSH, 2009), pois, como 

descrito no capítulo 2, aponta a diversidade cultural espanhola ressaltando a convivência entre os 

diferentes, sem problematizar os conflitos étnico-raciais e as hierarquias que constituem a relação. 

O ponto positivo da discussão proposta é a demonstração de que, como afirma Dussel 

(2005), apesar do eurocentrismo, é possível traçar relações entre as nações europeias e as 

influências culturais advindas de diferentes partes do mundo, inclusive, da África. A composição 

étnica da Espanha a partir dos povos africanos, através dos mouros, nem sempre é destacada, e, a 

estrofe tenta valorizar essa relação a partir da perspectiva do poeta que demonstra orgulho da 

herança cultural e da identidade moura que o constitui.  

Contudo, há racialização para o que seriam os povos africanos, mas não para os povos que 

habitavam a península antes do domínio árabe. Esse posicionamento do autor pode caracterizar a 

colonialidade do ver (BARRIENDO, 2011), já que, mesmo tentando positivar a imagem dos 

mouros, contraditoriamente deixa transpassar a ideia de racialização.  Desse modo, entendo que a 

escolha do poema para discutir a pluralidade cultural na Espanha o faz parcialmente, colaborando 

para o apagamento de conflitos e uma falsa harmonia a partir das considerações do poeta.  

Ao observar o poema na íntegra,61 constato que a relação étnico-racial é posta apenas nessa 

estrofe, demonstrando que a pluralidade não era o foco. Portanto, o item é construído dentro das 

diretrizes da MR do ENEM, inclusive no que se refere à confiabilidade do texto, já que foi possível 

encontrar a versão completa. Todavia não apresenta uma perspectiva afrogênica, pois, o que está 

em evidência é a construção identitária do poeta e sua visão romântica das relações étnico-raciais. 

 
61 Disponível em: http://www.los-poetas.com/j/machad1.htm#ADELFOS. Acesso em: 01 out. 2020. 
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Outro ponto de relação entre a língua espanhola e o continente africano é através da Guiné 

Equatorial, neste caso, já no âmbito da colonização. No período das navegações do século XV e 

XVI, Espanha e Portugal mantinham o tratado de Tordesilhas que garantia a parte oeste de terras, 

dominadas por ambos países, à Espanha e a parte leste, dessas terras, à Portugal. Essa divisão 

rendeu à Espanha o território africano da atual Guiné Equatorial. Segundo Salvo (2003), é consenso 

afirmar que desde então houve presença portuguesa, francesa, espanhola e inglesa na região, 

porém, apenas por volta 1820 e 1850, a coroa espanhola se interessou de fato pelo território e 

enviou colonos para a exploração, pois as colônias da América já estavam independentes e o tráfico 

de pessoas africanas estava proibido. 

O processo de colonização ocorreu entre os séculos XIX e XX, até que em 1968 houve a 

independência da Guiné Equatorial em relação à Espanha. Após a independência, o país entrou em 

uma ditadura e, embora atualmente se considere uma democracia, segue sendo comandada pelo 

mesmo presidente desde 1979. Em pesquisa sobre a identidade de Guiné Equatorial, Salvo (2003) 

analisou quatro obras literárias que retratam o período de transição, da colônia para independência, 

e o pós-colonialismo. Para o autor, a identidade cultural de Guiné Equatorial busca se afastar da 

Espanha e se aproximar do próprio continente a partir de uma africanidade: 

 

Se mantem o idioma, as estruturas administrativas, a religião e muitos dos preconceitos 

adquiridos durante o período colonial. Na Guiné Equatorial, a violência, o autoritarismo, 

o nepotismo e a pobreza são o resultado da colonização espanhola. O rechaço dos guinéu-

equatorianos como membros de uma comunidade hispânica internacional está relacionado 

diretamente à imposição de valores culturais racistas e de uma política de discriminação. 

Desde antes da Independência, a busca de uma identidade nacional guinéu-equatoriana 

passa pelo distanciamento da hispanidade e a aproximação com a África negra. Há uma 

clara resistência pela tradição religiosa católica e o começo de um questionamento da 

linguagem/língua espanhola (SALVO, 2003, p. 49, tradução nossa).
62

 

 

De acordo com o estudo apresentado, isso se dá, primeiramente, porque o regime colonial 

espanhol em Guiné Equatorial não se baseava na miscigenação, como ocorreu na América 

Hispânica, mas na segregação, o que inferiorizava os povos autóctones a ponto de não terem 

 
62 Se mantienen el idioma, las estructuras administrativas, la religión y muchos de los prejuicios adquiridos durante 

el período colonial. En Guinea Ecuatorial, la violencia, el autoritarismo, el nepotismo y la pobreza son el resultado 

de la colonización española. El rechazo de los guineoecuatorianos como miembros plenos de una comunidad hispana 

internacional está en relación directa a la imposición de valores culturales racistas y de una política de 

discriminación. Aún desde antes de la Independencia, la búsqueda de una identidad nacional guineoecuatoriana pasa 

por el rechazo de la hispanidad y el acercamiento hacia el África negra. Hay un claro rechazo a la tradición religiosa 

católica y el comienzo de un cuestionamiento del lenguaje español (SALVO, 2003, p. 49).  
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nenhuma participação influente na hierarquia colonial. O segundo ponto mencionado por Salvo 

(2003), é o fato de que alguns guinéu-equatorianos que ainda assim conseguiram ascender 

socialmente (como o caso dos escritores (as) que publicaram em língua espanhola) tiveram por um 

período a expectativa de serem reconhecidos como cidadãos espanhóis, já que foram exilados pelas 

ditaduras que seguiram a independência. Porém, isso não ocorreu fazendo com que uma geração 

de guinéu-equatorianos tenha sido considerados apátridas, por serem exilados de seu país e terem 

sua descendência espanhola negada. 

 É importante mencionar, também, que a Guiné Equatorial é o único país que tem o espanhol 

como língua oficial na África. Embora sirva como uma língua franca dentro do país, a alfabetização 

em espanhol é muito baixa. No dia a dia, a população usa as línguas originárias e para manter 

contato com outros povos africanos é preciso utilizar o português ou o francês, já que a comunidade 

de fala dessas línguas é muito maior. Por esses motivos, a relação com a Espanha tende a ser cada 

vez menor e a aproximação com línguas francas como português e francês é proeminente. Todavia, 

para Salvo (2003), a aproximação com outros povos africanos se dá principalmente pela busca de 

identidade, de raízes, já que a colonização destruiu em grande parte as tradições dos povos 

autóctones e forçou a assimilação de uma cultura que não corresponde à cosmogonia desses povos. 

 Um exemplo desse conflito, apresentado por Salvo (2003), é o rechaço pela religião católica 

e a preferência pelas religiões protestantes, de modo a combater o colonizador. Entretanto, o autor 

aponta que esse processo pode fazer parte de uma neocolonização e que o resgate das tradições 

autóctones pode ser uma forma de ressignificar as experiências de aculturação e subordinação para 

que este povo encontre novamente uma identidade própria: 

 

A mais dramática batalha contra o colonialismo, na luta por uma identidade própria, é a 

que se dá no campo das crenças religiosas. A força dos mitos fundacionais de uma 

sociedade se fossiliza no nível subliminar. É no campo da cultura onde os mitos se 

enfrentam, e, é no campo das crenças religiosas onde o conflito das relações de poder se 

expressa com maior força. A ficção literária hispano africana reflete o reestabelecimento 

da cultura vernácula como elemento fundamental da formação da identidade na sociedade 

pós-colonial e coincide nisso com a maioria das literaturas africanas pós-coloniais, em 

qualquer linguagem (SALVO, 2003, p. 161, tradução nossa).63 

 
63 La más dramática de las batallas contra el colonialismo, en la lucha por una identidad propia, es la que se da en el 

campo de las creencias religiosas. La fuerza de los mitos fundacionales de una sociedad se fosiliza al nivel subliminal. 

Es en el campo de la cultura donde los mitos se enfrentan y es en el campo de las creencias religiosas donde el conflicto 

de las relaciones de poder se expresa con mayor fuerza. La novelística hispano africana refleja el restablecimiento de 

la cultura vernácula como elemento fundamental de la formación de la identidad en la sociedad poscolonial y coincide 

en ello con la gran mayoría de las literaturas africanas postcoloniales, en cualquier lenguaje (SALVO, 2003, p. 161). 
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Para o autor, a dominação colonial no campo da cultura passou pelo processo de 

apropriação quando a metrópole se autorizou a representar os colonizados impondo uma definição 

externa e estereotipada. E pelo processo de subjugação, ou seja, a internalização das definições 

atribuídas. Essas duas etapas confluíram para a subordinação, dificultando a possibilidade de 

rompimento das hierarquias e do imaginário colonial. Como vimos na análise do tópico 3.4, a 

língua ainda hoje serve como meio de dominação no território da Guiné Equatorial e da África.  

Por isso, para o autor, a literatura funciona como uma forma de inverter essa lógica, já que 

parte da visão dos povos autóctones (no caso da Guiné Equatorial: Fang, Bubi, Ndew entre outros) 

passa a se utilizar da língua imposta para assim serem ouvidos. Essa observação demonstra, mais 

uma vez, a relação de poder no qual as línguas estão envoltas, ora podendo servir para emancipação, 

como neste caso, ora sendo utilizada para dominação e exploração, como mostrado no item 93 de 

2012 sobre a difusão da língua espanhola no continente africano e na Guiné Equatorial. Para Salvo 

(2003, p. 165, tradução nossa): 

 

O único elemento comum que se encontra no romance hispano africano é o elemento da 

africanidade, entendido como a identificação com o mundo da cultura tradicional negro 

africana que faz sua reaparição no âmbito das nascentes culturas pós-coloniais, criando 

uma ponte entre a literatura oral, vernácula, pré-colonial e a literatura contemporânea, 

moderna, pós-colonial.64 

 

Entendo que o que o autor chama de africanidade, embora voltado para a África e não para 

a diáspora, mas ainda assim influenciado pelo processo de colonização, pode se relacionar ao que 

é compreendido como perspectiva afrogênica, uma vez que centra sua concepção em uma 

cosmovisão africana que se espalhou pelo mundo com a diáspora e vem sendo ressignificada ao 

findar o período colonial. Ainda há presença espanhola em territórios Africanos como Melilla e 

Celta, contudo, estas são consideradas cidades Estados, ou seja, são um braço espanhol, porém 

independentes politicamente. Paraquett (2019) também chama atenção para as atuais migrações de 

africanos (as) vindos de diferentes países e que chegam à Espanha a partir do Sul do país e que 

demandam um trabalho intercultural na relação social, de modo que as interações étnico-raciais 

continuam acontecendo.  

 
64 El único elemento común que se encuentra en la novela hispano africana es el elemento de africanidad, entendido 

como la identificación con el mundo de la cultura tradicional negro africana que hace su reaparición en el ámbito de 

las nacientes culturas poscoloniales, creando un puente entre la literatura oral, vernácula, precolonial y la literatura 

contemporánea, moderna, postcolonial (SALVO, 2003, p. 165). 
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O continente Africano tem muito mais história para contar, independente dos outros 

continentes e da colonização. É possível destacar ainda a perspectiva moura e sua atuação na 

Península Ibérica, o que compreende, também Portugal e se relaciona mais diretamente com o 

Brasil, porém não foi possível abordar isso neste momento, já que, nesta dissertação, o foco 

centrou-se nas relações étnico-raciais e na afrodescendência no mundo hispânico. Como vimos, 

essa relação é antiga e está sempre envolta a entraves políticos e religiosos. Nesse sentido, o que 

busquei alinhavar com este tópico é que esse imaginário vem se perpetuando, porém há outras 

formas de constituir as relações étnico-raciais e de pensar o papel das línguas como uma forma de 

elo e não de dominação, como demonstrado ao longo desta  dissertação, ao pensar a diáspora 

africana no mundo hispânico sob uma perspectiva afrogênica. 

Encerro este capítulo enfatizando que contemplar uma perspectiva afrogênica na educação 

é uma forma de decolonialidade. Seja na reparação histórica ou na denúncia das colonialidades, 

que seguem se perpetuando, como estamos vendo acontecer a partir da Lei 13.415/2017 e da BNCC 

(2017). É importante enfatizar que os significados e as ressignificações, a partir de uma perspectiva 

afrogênica, podem ser construídas de diferentes maneiras, como demonstrado através dos (as) 

pesquisadores (as) que compõem os estudos de Walker (2018) e os (as) pensadores (as) brasileiros 

(as) neste capítulo; os (as) pensadores caribenhos e estadunidenses destacados nos capítulos 

anteriores; entre  outros componentes da diáspora que produzem este pluri-verso decolonial de 

conhecimentos, como sugerido por Grosfoguel (2007). 

Reafirmo ainda que a estrutura que nos rodeia pode limitar nossa percepção sobre a 

racialização, de modo que, o ambiente escolar, ao gerar reflexão, pode nos ajudar a compreender 

nossos papeis passados e presentes apresentando a diáspora africana como uma história que 

atravessa a todos nós, sendo pessoas negras ou não negras, como afirma a epígrafe deste capítulo.  

Por isso, apresentei um pouco da relação entre a afrodescendência e o mundo hispânico, tratando 

ligeiramente sobre como essa relação molda o imaginário social dessas sociedades atuais em 

relação à Europa, América e África. Por fim, demonstrei que muito desse imaginário também está 

presente no Brasil, por conta da imensa presença afrodescendente neste país ou mesmo pela 

influência da visão eurocentrada. Este cenário exemplifica como as relações étnico-raciais se 

conformaram baseando-se na violência, preconceito, dominação e exclusão, de modo que pensar a 

ERER exige uma perspectiva afrogênica como forma de apresentar outras possiblidades de 

convívio e diálogo. A seguir, apresento a parte final desta dissertação. 
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CAPÍTULO 5 – A PERSPECTIVA AFROGÊNICA CAI NO ENEM? 

 

Uma vez que se considerarmos o grande contingente de negras e negros na composição 

de alguns países como Venezuela, Costa Rica, Porto Rico, Colômbia, Cuba, República 

Dominicana e Guiné Equatorial, além de outras nacionalidades como Uruguai, Guatemala, 

México, Peru, Equador com um contingente menor, poderemos estatuir que o espanhol é 

uma língua também negra, portanto cabe reivindicar que presença linguística, cultural e 

social tem no LD (SOUZA, 2016, p. 56). 

 

Neste capítulo, retomo os objetivos traçados no início da investigação para expor os 

resultados alcançados. Reviso também as perguntas de pesquisa no intuito de respondê-las, e, por 

fim, apresento as conclusões sobre o problema inicial com base nas análises feitas.  

5.1 Perguntas de pesquisa e objetivos 

 

Nesta dissertação, busquei relacionar o espanhol, o ENEM e a ERER enquanto parte da 

educação básica, à formação do currículo, às políticas públicas e educacionais, sem me distanciar 

de políticas externas que interferem na educação. No primeiro capítulo, exibi a fundamentação 

teórico-metodológica no campo da LA. No segundo capítulo, expus a trajetória do ENEM, sua 

relevância, contradições enquanto política pública e aspectos técnicos da prova. Demonstrei como 

as reformas educacionais têm sido voltadas para acordos de política econômica e não exatamente 

educacionais, inclusive no que se refere à língua espanhola. Defendi, no terceiro capítulo, que essas 

abordagens mantém uma lógica colonial relacionando a baixa escolarização e a precarização do 

trabalho a uma camada específica da população mundial caracterizada como não brancos. No 

quarto capítulo, afirmei que há outras formas de pensar as relações étnico-raciais partindo da 

compreensão da diferença colonial para chegar a perspectivas outras, como a afrogênica. Neste 

capítulo, apresento algumas conclusões a partir dos dados obtidos na pesquisa. 

Duas perguntas direcionaram a investigação. A primeira é: como os textos, os enunciados 

e as alternativas colaboram para discutir as relações étnico-raciais no mundo hispânico? 

Diante do exposto até aqui, é possível afirmar que a escolha do texto base é essencial para 

desenvolver questões que problematizem as relações étnico-raciais, pois quando o texto apresenta 

uma visão colonial fica muito difícil pensar uma problematização que não seja para além do trecho 

apresentado. Dessa maneira, é possível concluir que a abordagem do texto base reflete diretamente 

na sua adaptação ou fragmentação e, consequentemente, na construção do enunciado e das 

alternativas. 
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Nesse sentido, é importante ter cuidado para que o fragmento do trecho que compõe o item 

respeite o foco do texto original, já que, em três ocasiões, o foco dado às relações étnico-raciais e 

ao protagonismo afrodescendente, no texto original, foram desconsiderados na formulação do item. 

Isso ocorreu com textos como a canção Duerme negrito, pois teve o foco desviado da racialização 

para centralizar a discussão sobre precariedade laboral; no texto com o poema Caña e No más día 

de la raza, nos quais a adaptação não refletiu as relações raciais e o protagonismo afrodescendente 

presente no texto original. Entretanto, a escolha destes textos colocou a afrodescendência em 

destaque no mundo hispânico de modo positivo, ou seja, valorizando este aspecto que compõe a 

cultura hispânica e, em algumas ocasiões, questionando a hierarquização racializada.  

Apesar das ressalvas é possível afirmar que, dentro das especificidades da categoria texto 

base, os textos que mais colaboraram para discutir as relações étnico-raciais foram: a canção de 

ninar Duerme negrito, por apresentar a subjetividade das pessoas negras, medos, expectativas, 

vivências racializadas e relação com outros grupos étnico-raciais; o poema Caña, ao refletir sobre 

a racialização a partir das hierarquias sociais e laborais; o artigo Candombe es participación, por 

apresentar a expressão cultural afrodescendente como formadora da nação uruguaia; e o artigo No 

más día de la raza, ao questionar a formação do povo hispânico nas Américas e da ideia de raça. 

Os demais textos foram desfavoráveis para o debate, pois se mostraram descompromissados 

com as relações étnico-raciais. O texto base El idioma español en África subshariana: 

aproximación y propuesta apresenta uma visão colonial de língua, exaltando seu uso como recurso 

econômico e político. Já o texto base Erradicar el cólera mostra uma visão limitada do Congo, 

contribuindo para a manutenção de estereótipos em relação aos países africanos. Os textos base La 

Cueca Chilena e El Tango sustentam uma imagem primitiva da cultura afrodescendente, algo já 

questionado e, atualmente, visto como preconceito. Já o texto base Adelfos tenta positivar a 

afrodescendência na Espanha a partir dos mouros, mas romantiza as relações étnico-raciais.  

Em síntese, os textos base apresentam uma determinada visão da afrodescendência e das 

relações étnico-raciais. Por esse motivo, é necessário o cuidado na seleção e adaptação dos textos, 

preferencialmente considerando as orientações da ERER, que normatizam esse eixo transversal na 

educação brasileira e, se possível, os aspectos de uma perspectiva afrogênica, para evitar 

abordagens folclorizadas, simplistas, reducionistas que prejudicam o debate, como ocorre nos 

cinco itens já mencionados. Considero, assim, que no corpus analisado, a categoria texto base foi 

determinante para direcionar a problematização dos itens. 
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Por conseguinte, foi possível constatar que as categorias, enunciados e as alternativas são 

dependentes da categoria texto base, já que os itens que apresentaram um texto favorável a 

problematização também foram os que abordaram as relações étnico-raciais de forma crítica. 

Enquanto que os demais itens tiveram como foco a ideia global do texto, sem problematizar seu 

conteúdo, ou seja, nestas ocasiões, a problematização dos enunciados e alternativas ficou limitada 

devido ao texto base escolhido.  

A partir dos enunciados e das alternativas, foi possível encontrar três padrões de itens: os 

que evidenciam a racialização, colaborando para a reflexão sobre as relações étnico-raciais, dos 

quais destaco Candombe es participación e No más día de la raza; os que problematizam situações 

sociais, mas optam por não tratar das relações étnico-raciais, tanto no enunciado quanto nas 

alternativas: Caña e Duerme negrito; e os que utilizam textos que contém elementos racializados, 

porém são apresentados de forma estereotipada ou ignorando as relações étnico-raciais como: La 

cueca chilena, El Tango, El idioma español en África subshariana: aproximación y propuesta, 

Erradicar el cólera e Adelfos. 

Em relação aos últimos cinco itens mencionados, os enunciados e as alternativas se 

prenderam a informações específicas do texto base, pois, não apresentavam uma problematização, 

atrelando a questão ao conteúdo literal do texto.  Esse tipo de item não está totalmente indevido, 

segundo a MR e o Guia de elaboração dos itens (BRASIL, 2010), já que são previstas questões 

com menos dificuldade em relação à medição da capacidade de compreensão e interpretação 

leitora. Porém, não cumprem o requisito de apresentar uma situação problema, além de 

comprometer a reflexão do participante por conta do seu conteúdo; contribuindo para a manutenção 

de ideias reducionistas e que naturalizam construções sociais com base nas colonialidades. 

Já a segunda pergunta de pesquisa questionou: Quais aspectos de uma perspectiva 

afrogênica estão presentes nos textos, enunciados e alternativas dos itens de língua espanhola 

do ENEM? Foi possível identificar que três textos apresentam uma perspectiva afrogênica. O 

primeiro, ao problematizar a exploração de gênero, raça e classe no imaginário popular através da 

canção de ninar Duerme negrito, da prova de 2013; o segundo texto, ao reconhecer a 

afrodescendência como constituinte de uma cultura nacional através do artigo El candombe es 

participación, da prova de 2014; e o terceiro texto, através da crítica à exploração da natureza e do 

ser humano a partir da ideia de raça, como vemos no poema Caña, de 2015. 
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Em relação aos enunciados e alternativas, é possível considerar que discussões presentes 

no enunciado dos itens, Candombe es participación e No más día de la raza, apresentam uma 

perspectiva afrogênica ao requisitar a legitimidade de uma expressão cultural afrodiaspórica e ao 

questionar a racialização no mundo hispânico, respectivamente. Dessa maneira, apesar de omitir o 

protagonismo afrodescendente no texto No más día de la raza  e nas alternativas do item Candombe 

es participación, a abordagem dos itens questiona a visão de mundo eurocentrada, demonstrando 

que há outras formas de pensar a sociedade e a cultura. Nos demais itens não encontrei tais aspectos. 

Como objetivos específicos, busquei: identificar os itens que permitem o debate sobre 

as relações étnico-raciais no mundo hispânico; classificar aspectos da afrodescendência 

presentes nesses itens; e analisar como a perspectiva afrogênica permeia os itens selecionados. 

Em relação ao primeiro e ao segundo objetivos, foi possível identificar nove itens que permitem o 

debate sobre as relações étnico-raciais. Desse total, quatro favorecem o debate e cinco não 

evidenciam essa discussão, apenas apresentam aspectos de uma cultura afrodescendente no mundo 

hispânico, e, em muitas ocasiões, desvalorizando esses elementos.  Apresento a seguir uma síntese 

dos nove itens indicando os aspectos afrodescendentes classificados: 

 

                               Tabela 2: Itens utilizados para análise 

Item Título do texto base 
Aspectos da afrodescendência no mundo 

hispânico 

95 – Ano 2013 Duerme Negrito 

Subjetividade das pessoas negras, medos, anseios, 

vivências racializadas; relação com outros grupos 

sociais. 

91 – Ano 2014 
El Candombe es 

participación 
Valorização da expressão cultural afrodescendente. 

95 – Ano 2014 No más el día de la raza 
Questionamento sobre a formação do povo 

hispânico nas Américas e da ideia de raça. 

93 – Ano 2015 Caña Denúncia da hierarquia social e laboral racializada. 

91 – Ano 2010 La Cueca Chilena Dança com influência afrodescendente. 

94 – Ano 2011 El Tango Dança com influência afrodescendente. 

93 – Ano 2012 

El idioma español en 

África subshariana: 

aproximación y 

propuesta 

Relação entre língua espanhola e a expansão da 

influência da Espanha na África. Língua espanhola 

na Guiné Equatorial. 

02 – Ano 2017 Erradicar el cólera 
Informações sobre a África e países africanos em 

publicações de língua espanhola. 

03 – Ano 2019 Adelfos 
Relação cultural entre Espanha e África através dos 

mouros. 
          Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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O terceiro objetivo específico pretendia analisar como a perspectiva afrogênica permeia 

os itens de língua espanhola do ENEM. Como esse objetivo foi alcançado com a resposta da 

segunda questão de pesquisa e detalhado nas linhas acima, apenas apresento a seguir um quadro 

sintetizando as classificações: 

 

     Tabela 3: Aspectos de uma perspectiva afrogênica nos itens de espanhol 

Item Título do texto base Aspectos de uma perspectiva afrogênica 

95 – Ano 2013 Duerme Negrito 

O texto base apresenta a subjetividade das pessoas 

negras, medos, anseios, vivências racializada; relação 

com outros grupos sociais. 

91 – Ano 2014 
El Candombe es 

participación 

O texto base e a problematização exposta no item 

valorizam a expressão cultural afrodescendente e 

demonstra a persistência da sociedade afro-uruguaia 

ao reivindicar a legitimidade das tradições de 

influência africana. 

95 – Ano 2014 
No más el día de la 

raza 

O texto base e a problematização exposta no item 

questionam a formação do povo hispânico nas 

Américas, e, em especial, a sociedade uruguaia ao 

chamar uma reflexão sobre o nome e a comemoração 

do 12 de outubro. 

93 – Ano 2015 Caña 

O texto base denuncia a hierarquia social e laboral 

racializada, demonstrando que as posições sociais 

resultam em exploração e morte. 
          Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Através do objetivo geral, busquei analisar como as relações étnico-raciais são 

apresentadas nos itens de espanhol do ENEM em relação às aplicações feitas entre 2010 e 

2019. Constatei que na maior parte dos itens as relações étnico-raciais são apresentadas de maneira 

indireta. Isso ocorre através da noção de diversidade, como nos itens com os textos base El Tango 

e La cueca chilena, nos quais a afrodescendência é negada e a cultura europeia é exaltada. Ocorre 

também na relação assimétrica entre países europeus e africanos, como nos itens Erradicar el 

cólera e África subsariana: aproximación y propuesta. Ainda há uma menção indireta ao 

continente africano no que se refere à racialização e a identidade espanhola no poema Adelfos.  

Há textos base que apresentam as relações étnico-raciais de forma explícita, como no poema 

Caña e na canção Duerme negrito, porém, os enunciados e alternativas desviam o foco para temas 

como relação laboral e expressão cultural. Apenas os itens com os textos base No más día de la 

raza e Candombe es participación discutem diretamente a racialização no mundo hispânico, 

todavia refletem o protagonismo afrodescendente de forma parcial. 



174 

 

5.2 Problema de pesquisa e Conclusão 

 

Após este percurso, chego a algumas considerações em relação ao problema de pesquisa 

apresentado: Que lugar ocupa a afrodescendência no mundo hispânico nos itens de língua 

espanhola do ENEM, no âmbito das relações étnico-raciais? Os dados indicam que em dez anos 

de aplicação da prova de espanhol no ENEM, totalizando 105 itens avaliados, incluindo os 9 

selecionados para análise, apenas 2 problematizam as relações étnico-raciais de forma significativa 

ou valoriza a afrodescendência no mundo hispânico. Em outros dois itens embora haja menção a 

afrodescendência e as relações étnico-raciais, este fato é ignorado na problematização. Isso indica 

um lugar de desprestígio para o tema no exame, pois corresponde a cerca de 4 % dos itens já 

elaborados para a prova, ou seja, a perspectiva afrogênica é pouco considerada no ENEM. 

Em suma, é possível afirmar que a afrodescendência, no âmbito das relações étnico-raciais 

se faz presente nos itens de língua espanhola do ENEM a partir de temas como: aspectos culturais, 

tratados em três ocasiões; através da relação laboral relacionando raça, gênero e classe, presente 

em dois itens; a partir da África e sua relação cultural, linguística, e de conhecimentos gerais com 

o  mundo hispânico, em três ocasiões; e especificamente tratando da racialização, em um item. 

Entretanto, nesses nove itens, é comum a invisibilidade do protagonismo afrodescendente, 

mesmo quando o texto original aponta este fato. É como se o texto não fosse lido na sua íntegra, 

sendo a adaptação do texto, enunciado e alternativas elaborados desconsiderando quem fala. Nesse 

viés, constato que na elaboração dos itens de espanhol do ENEM faz falta uma abordagem a partir 

das vivências e experiências afrodescendentes em diáspora, evitando reducionismos já 

questionados sobre as relações étnico-raciais em contextos colonizados.  

Para solucionar essa questão, seria importante que a pesquisa abrangesse, também, os 

critérios de seleção e preparo dos profissionais que elaboram estes itens, focando na tratativa de 

temas transversais como a ERER, entre outros. Esse tipo de pesquisa é importante, pois auxiliaria 

em uma melhor compreensão sobre a formulação dos itens. Além disso, como já foi mencionado 

neste trabalho, o caderno de perguntas do ENEM tende a se tornar um material didático e seu 

conteúdo retroalimenta o currículo escolar, portanto, um maior preparo para os profissionais que 

elaboram os itens pode trazer benefícios para sua atuação no exame e na sala de aula, já que muitos 

atuam na educação básica. Infelizmente, este tipo de análise não cabe no escopo desta pesquisa, 

sendo esta uma das limitações do estudo expresso aqui.  



175 

 

Ao longo desta jornada, foi possível concluir que analisar os itens de um exame como o 

ENEM demanda grande complexidade, pois, em última instância, a formatação das questões está 

envolta a processos que sustentam todo um sistema educativo. Por isso, centralizei a análise nos 

critérios de formulação dos itens e na proposta de problematização defendida pela ERER. Também 

agreguei os estudos decoloniais e o conceito de perspectiva afrogênica como fundamentos de 

análise, dialogando com o contexto brasileiro e a afrodescendência no mundo hispânico. 

Entendo que as provas do ENEM, devido ao seu caráter de larga escala, são somativas, ou 

seja, não apresentam uma devolutiva aos participantes para que estes possam compreender seus 

erros e assim poder saná-los. Do mesmo modo, a reflexão sobre a composição dos itens é pouco 

evidenciada, por isso, esta pesquisa pode ser relevante para a reflexão de professores e elaboradores 

de itens, aproximando o exame a um caráter mais formativo. 

Assim, esta pesquisa visa colaborar no engajamento da educação linguística em espanhol 

aos pressupostos da educação brasileira, para além do ensino sistêmico da língua e do lugar de 

extra curricular, pensando a prática do espanhol e da ERER como ações significativas no âmbito 

escolar. Nesse sentido, a investigação compreende que, embora o espaço das LEs no ENEM seja 

pequeno, é importante, e possível traçar um diálogo entre o contexto brasileiro, a diáspora africana 

e o mundo hispânico nos itens de espanhol, de modo a não reproduzir estigmas, mas atendendo a 

epígrafe deste capítulo, que reivindica presença significativa das culturas da diáspora em espaços 

de visibilidade (seja o livro didático, campo de pesquisa da autora) ou no ENEM. 

Ainda dentro do tema das relações étnico-raciais, a partir de uma perspectiva decolonial, 

vislumbro como possível campo de pesquisas futuras, a abordagem dos itens em relação aos povos 

indígenas e suas culturas, pois observo que o mesmo processo de sub-representação também 

acontece nos itens que pretendem apresentar essas culturas. Essa abordagem também pode 

colaborar para pensar a ERER no Brasil para além da afrodescendência, considerando aos povos 

originários e ampliando o diálogo com o mundo hispânico. 

Já a respeito da afrodescendência no mundo hispânico, vejo que este é um universo que está 

se abrindo para as pesquisas em língua espanhola, podendo ser pensado nas intersecções que esta 

pesquisa apresenta: como a relação entre língua espanhola e línguas africanas; a relação entre raça, 

gênero e classe nas sociedades atuais; as manifestações culturais e artísticas; as práticas político-

sociais dos povos da diáspora, entre outras possibilidades mediadas pela linguagem e que 

apresentem uma perspectiva decolonial e afrogênica. 
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APÊNDICE – A: Exemplo de tabela para análise de cada item por ano de aplicação (2010 – 2019) 

 

 

 

Aplicação:  Regular (   )        PPL  (   ) 
 

 

ITENS DE LÍNGUA ESPANHOLA 
 TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 TEXTO 4 TEXTO 5 

Questão nº      

Título      

Fonte      

Gênero textual      

Tema      

Imagem      

Nº de perguntas      

Texto 

original/adaptado/ 

fragmento 

     

Aspectos de uma 

Perspectiva 

Afrogênica 

     

País/ texto      

Fonte: Adaptado de Kanashiro (2012). 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

Áreas de conhecimento: Prova de redação e de linguagens, códigos e suas tecnologias/ Prova de ciências humanas e suas tecnologias 

 

Data da aplicação  Quantidade de questões em 

espanhol 

5 

Cor da prova  Tipo de questão  Múltipla escolha 

Número total de questões 90 Idioma de comando Português 

Tempo máximo de 

aplicação 

5h30 Idioma das alternativas Português  
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APÊNDICE – B: Tabela para análise dos textos selecionados como fonte de discussão das relações étnico-raciais 

 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 d

o
 t

ex
to

 

CLASSIFICAÇÃO DOS TEXTOS REFERENTE AOS ITENS COM TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL 

Ano 2010 

(PPL) 

2011 

(Reg.) 

2012 (PPL) 2013 

(Reg.) 

2014 (PPL) 2014 

(PPL) 

2015 

(Reg.) 

2017 

(PPL) 

2019 

(Reg.) 

Questão nº 91 94 93 95 91 95 93 03 3 

Título La cueca 

chilena 

El Tango El idioma español en 

África subsariana: 

aproximación y 

propuesta 

Duerme 

negrito 

El Candombe es 

participación 

No más día 

de la raza 

Caña  

 

- 

Adelfos 

Tema geral do texto 

selecionado 

         

Abordagem do texto 

original 

         

Abordagem do texto no item          

A
sp

ec
to

s 
af

ro
g

ên
ic

o
s 

Como borda ou silencia 

aspectos afrogênicos? 

         

Origem dos africanos          

Escravidão          

Resistência          

Abolição          

Relações com outros povos 

no mesmo território 

         

Transferência da tecnologia 

africana para a América 

         

Contribuições à nação          

Estrutura socioeconômica 

de comunidades africanas e 

afrodescendentes 

         

Aspectos culturais          

Denúncia sobre o 

silenciamento das ações que 

contribuem à nação 

         

demografía          

Em quais aspectos há uma 

abordagem afrogênica 

satisfatória? 

         

Fonte: Elaborada pela autora. 
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APÊNDICE – C: Tabela para análise dos enunciados selecionados como fonte de discussão das relações étnico-raciais 

 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 d

o
s 

en
u

n
ci

ad
o

s CLASSIFICAÇÃO DOS ENUNCIADOS REFERENTE AOS ITENS COM TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL 

Ano 2010 

(PPL) 

2011 

(Reg.) 

2012 (PPL) 2013 

(Reg.) 

2014 (PPL) 2014 

(PPL) 

2015 

(Reg.) 

2017 

(PPL) 

2019 

(Reg.) 

Questão nº 91 94 93 95 91 95 93 03 3 

Título La cueca 

chilena 

El Tango El idioma español en 

África subsariana: 

aproximación y propuesta 

Duerme 

negrito 

El Candombe es 

participación 

No más día 

de la raza 

Caña  

- 

Adelfos 

Tema geral do texto selecionado          

Qual o foco do enunciado?          

Quais aspectos do texto original 

são abordados no enunciado? 

         

A
sp

ec
to

s 
af

ro
g

ên
ic

o
s 

Como borda ou silencia aspectos 

afrogênicos? 

         

Origem dos africanos          

Escravidão          

Resistência          

Abolição          

Relações com outros povos no 

mesmo território 

         

Transferência da tecnologia 

africana para a América 

         

Contribuições à nação          

Estrutura socioeconômica de 

comunidades africanas e 

afrodescendentes 

         

Aspectos culturais          

Denúncia sobre o silenciamento 

das ações que contribuem à 

nação 

         

demografía          

Em quais aspectos há uma 

abordagem afrogênica 

satisfatória? 

         

Fonte: Elaborada pela autora. 
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APÊNDICE – D: Tabela para análise das alternativas selecionadas como fonte de discussão das relações étnico-raciais 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 d

as
 a

lt
er

n
at

iv
as

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ALTERNATIVAS REFERENTE AOS ITENS COM TEMÁTICA ÉTNICO-RACIAL 

Ano 2010 

(PPL) 

2011 

(Reg.) 

2012 (PPL) 2013 

(Reg.) 

2014 (PPL) 2014 

(PPL) 

2015 

(Reg.) 

2017 

(PPL) 

2019 

(Reg.) 
Questão nº 91 94 93 95 91 95 93 03 3 

Título La 

cueca 

chilena 

El Tango El idioma español en 

África subsariana: 

aproximación y 

propuesta 

Duerme 

negrito 

El Candombe es 

participación 

No más día 

de la raza 

Caña  

 

- 

Adelfos 

Tema geral do texto selecionado          

Quais abordagens a resposta 

correta apresenta? 

         

Como as alternativas se adequam 

aos enunciados? 

         

Como as alternativas contribuem 

para a reflexão sobre relações 

étnico raciais? 

         

A
sp

ec
to

s 
af

ro
g

ên
ic

o
s 

Como borda ou silencia aspectos 

afrogênicos? 

         

Origem dos africanos          

Escravidão          

Resistência          

Abolição          

Relações com outros povos no 

mesmo território 

         

Transferência da tecnologia 

africana para a América 

         

Contribuições à nação          

Estrutura socioeconômica de 

comunidades africanas e 

afrodescendentes 

         

Aspectos culturais          

Denúncia sobre o silenciamento 

das ações que contribuem à 

nação 

         

Demografia          

Em quais aspectos há uma 

abordagem afrogênica 

satisfatória? 

         

Fonte: Elaborada pela autora. 


