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RESUMO
 
Este artigo traz uma reflexão sobre a temática negritude e faz referência à organização dos currículos escolares em
espaços educacionais quilombolas. Apesar da constatação do maior acesso a direitos dos negros, percebe-se que as
marcas do pensamento hegemônico do colonizador ainda aparecem acentuadas nas formas que as escolas de maioria
negra se organizam mesmo após seus autores/atores participarem de cursos de formação financiados pela
SEPPIR/FNDE. Para entender esta realidade desenvolvendo uma pesquisa onde buscamos identificar as
representações sociais que professores atuantes em uma comunidade quilombola, tem sobre a negritude, a fim de
avaliar os impactos provocados pelo curso de formação nas formas de significar a negritude e, portanto, de nortear as
práticas. A metodologia adotada seguiu os princípios da pesquisa qualitativa cujos instrumentos de coleta de dados
aplicados foram a entrevista semi-estruturada, e observações participantes. Com a utilização desses instrumentos,
aprofundamentos teóricos e epistemológicos pudemos fazer a análise e interpretação dos dados através do
estabelecimento de duas grandes categorias: O negro estereotipado e o negro sujeito histórico. Estas por sua vez,
desencadearam outras subcategorias identificando as representações sociais que os professores e professoras têm
sobre negritude.
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Professores, Negritude.
 
ABSTRACT
 
This article presents a reflection on the theme blackness and makes reference to the organization of school curricula in
maroon educational spaces. Despite the finding of greater access to rights of blacks, we can see the marks of the
hegemonic thinking of the colonizer still appear sharp in the ways that schools of black majority are organized even after
their authors / actors participate in training courses funded SEPPIR / FNDE. To understand this reality by developing a
survey which aimed to understand the social representations that teachers working in a maroon community has about
the blackness, to assess the impacts of the training course in the ways of mean blackness and thus guide the practices.
The methodology followed the principles of qualitative research whose applied data collection instruments were
semi-structured interviews and participant observation. With the use of these instruments, theoretical and epistemological
insights we could do the analysis and interpretation of data through the establishment of two broad categories: The
stereotypical black and black historical subject. These in turn triggered other subcategories identifying the social
representations that teachers and teachers have of blackness.
 
Keywords: Social Representations, Teachers, Negritude.
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Introdução
 
O presente trabalho é resultante de uma pesquisa científica realizada na Comunidade Quilombola de Tijuaçu, Município
de Senhor do Bonfim, cujo objetivo foi identificar as representações sociais que os professores e professoras das
escolas municipais, tem sobre a negritude. Pretendemos, assim, contribuir para o debate e para ampliação da
compreensão das relações raciais que ainda perpassam na organização social dos sujeitos no semi-árido baiano,
também beneficiados por programas de ações afirmativas para o povo negro.
A metodologia adotada seguiu os princípios da pesquisa qualitativa cujos instrumentos de coleta de dados aplicados
foram a entrevista semi-estruturada e observações participantes. A aplicação de tais instrumentos foi desenvolvida por
etapas onde buscamos conhecer os sujeitos (Professores e professoras) no lócus da pesquisa (Escolas Municipais de
Tijuaçu), como também o contexto em que vivem. Realizamos inicialmente uma reunião in lócus para apresentar nosso
projeto de pesquisa e socializar com os sujeitos nossa proposta de estudo.
 
 
O contexto e descontexto da história
 
Ao estudar a história moderna, se torna perceptível que alguns movimentos históricos europeus influenciaram na
concepção de mundo e nas representações que as pessoas até hoje trazem em relação a alguns segmentos da
sociedade. Inclusive muitos desses movimentos (Renascimento Cultural, Revolução Industrial, Reforma Protestante,
Iluminismo e etc.) contribuíram com as transformações culturais, econômicas, religiosas e estiveram também a serviço
das elites que dominavam toda forma de conhecimento.
Nesta perspectiva, percebe-se que o contexto histórico em que está inserido o processo educacional brasileiro, aquele
norteado pela desvalorização da diversidade baseado nos paradigmas excludentes, nos faz perceber fatores danosos
(exclusão e dominação) que deram suporte a nossa educação desde o período colonial até os dias atuais. Por isso,
faz-se necessário analisar as bases primárias da educação nacional, uma vez que nossas escolas refletem aquilo que
vivenciamos na sociedade. Reforçando essa idéia, Gentili e Alencar (2005) afirmam:
 
É decisivo, ao inventariarmos cinco séculos de educação no Brasil, atentarmos para seus marcos fundantes, que
persistem até hoje: saber controlado por poucos (latifúndio, grande propriedade) compartimentalização reducionista
(escravidão), machismo sexista (patriarcalismo) e cultura importada, de modelo eurocentrado ou americanizado
(dependência externa). Esses marcos, com várias formas, mais ou menos sutis perpassam nossas salas de aulas (p.
53).
 
 
Infelizmente ainda evidenciamos aspectos negativos no que e diz respeito ao paradigma econômico que enclausura o
sistema brasileiro. Surge assim um desafio para nossas escolas: o de quebrar com as correntes que as aprisionam,
principalmente aquelas que colocam o capital, o tecnicismo, o modelo neoliberal, o racionalismo, entre outros, como
parâmetro a ser seguido por todos, sem que haja reflexões acerca dos trágicos problemas sociais que são causados.
            Entre tantos problemas que os paradigmas dominantes provocaram, citamos a exclusão nas escolas, pois
apesar de existir a predominância de um discurso de universalização do ensino, no sentido em que se oferece educação
para todos, sabemos que na prática isso não ocorre, pois apesar das nossas escolas estarem acolhendo os cidadãos,
“incluindos-os”, elas não têm atendido estes sujeitos de forma que tenham verdadeiras possibilidades de crescimento
social, intelectual e econômico. Não basta apenas colocar as pessoas nas escolas, é preciso dar-lhes qualidade no
ensino, oportunidade de progresso e permanência.
Diante dessa cruel realidade, ressaltamos que uma prática desumana tem surtido efeito: a de proporcionar educação
alienadora e desqualificada aos pobres, acentuando a permanência de muitos no estado de miséria e de negação ao
acesso e possibilidades de melhores condições de vida, perpetuando assim, os privilégios e magnitudes das elites
dominantes, pois os que controlam a sociedade nos conduzem a uma formação baseada em práticas passivas, onde
somos induzidos à acomodação.
Convém salientar que muitas práticas excludentes têm suas raízes no preconceito racial e na discriminação por parte da
sociedade que ainda carrega as marcas da colonização escravista e se caracteriza pela injustiça social. Apesar de
fazermos parte de uma sociedade “moderna”, ainda temos práticas que nos remetem aos anos iniciais da instauração
desse projeto de organização social. Gomes (2001) nos leva a refletir:
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Essa discussão ajuda a desvelar o rosto do racismo. Os efeitos da prática racista são tão perversos que, muitas vezes,
o próprio negro é levado a desejar, a invejar, a introjetar e projetar uma identificação com o padrão hegemônico branco,
negando a história do seu grupo étnico racial e dos seus antepassados. Esse é um dos mecanismos por meio do qual a
violência racista se manifesta (p.93).
 
Enfatizamos a real necessidade de abandono dos ranços trazidos historicamente, em especial àqueles pautados no
modelo escravocrata, promotor do processo de desumanização e desfiguração de parte dos sujeitos que formaram o
nosso povo, a nossa cultura, a nossa identidade nacional. Essas práticas pautadas em determinados valores, ideais e
crenças, se tornam tão naturalizadas em nossos discursos e vivências cotidianas, que nem nos damos conta dos quão
racistas e preconceituosos somos! Quem são aqueles que têm os mais baixos salários, ocupam a maior parte dos
presídios, aparecem nas novelas sempre ocupando papéis de empregados, babas, motoristas e etc. e vivem nas ruas
como pedintes ou envolvidos na criminalidade?
Percebemos assim, que a sociedade democrática, não preconceituosa, anti-racista, onde imaginamos viver, é apenas
uma “maquiagem”, pois o racismo e o preconceito estão se camuflando em muitos discursos políticos, religiosos,
intelectuais, educacionais, entre outros. Sabemos que a não existência do preconceito na sociedade atual sempre foi
mais um anseio do que uma realidade. Por isso Corone e Bento (2002) chamam-nos atenção quando dizem que:
 
Ou bem se nega a discriminação racial e se explica as desigualdades em função de uma inferioridade negra, apoiada
num imaginário no qual o “negro” aparece como feio, maléfico, ou incompetente, ou se reconhece as desigualdades
raciais, explicadas como uma herança negra do período escravocrata. De qualquer forma, os estudos silenciam sobre o
branco e não aborda a herança branca da escravidão, nem tampouco a interferência da branquitude como guardiã
silenciosa de privilégios (p.41).
 
 
As concepções históricas acerca de um povo são determinantes para sua aceitação no mercado, na religião, na
sociedade e principalmente na educação escolar, espaço também responsável pela mudança ou permanência de certas
ideologias que perpassam e direcionam a nossa visão de mundo e dos sujeitos inseridos nele. É justamente neste
contexto que fazemos a seguinte afirmação: o que acontece na sociedade acontece também na escola sertaneja, pois
ambas estão ligadas por uma forte relação de pertencimento. Esta relação, contudo, precisa estar norteada também por
representações sociais inovadoras que transformem o comportamento dos alunos, professores, e todo corpo escolar,
para que possamos reafirmar a identidade negra tão descaracterizada pela hegemonia branca, que viola as
construções, o conhecimento e a interferência da cultura afra em nossa realidade educacional. Essa hegemonia obriga
muitas vezes o negro a assumir posturas de branqueamento, como afirma Souza (1983):
 
Tendo que livrar-se da concepção tradicionalista que o definia econômica, política e socialmente como inferior e
submissa, e não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, o negro viu-se obrigado a tomar o branco como
modelo de identidade, ao estruturar-se e levar a cabo a estratégia de ascensão social (p.19).
 
 
A inexistência da tão declarada democracia racial no Brasil mostra-nos que necessitamos, urgentemente, rever nossas
concepções de cidadania, de valores sociais, de escola, enfim, das principais ideologias que impulsionam nossa prática
e visão de mundo, uma vez que a escola não se distancia de todas essas questões; essa realidade se constitui também
como direito dos cidadãos.
É inaceitável que permitamos nas escolas, o desrespeito e a intolerância para com aqueles que representam uma
grande parte da nossa base histórica e cultural. Os representantes da descendência africana no Brasil necessitam do
reconhecimento da sociedade, principalmente daqueles que estão à frente do processo educativo – os professores –
pois são também os responsáveis pela formação intelectual e humana dos membros que compõem este país.
Estas foram situações que inquietaram muitos representantes dos movimentos negros no país e as pessoas
conscientes da lacuna e do prejuízo que a não inclusão dos sabres da História da África e de seus descendentes tem
provocado na formação identitária de nossos alunos e alunas. Através da organização e luta pela implantação da Lei
10.639/03 (substituída pela Lei 11.645/08) nos currículos escolares temos maiores respaldos para fazermos uma política
de afirmação e de legitimidade do ser negro no Brasil. Entretanto, percebemos os entraves para que a coloquemos em
prática e façamos valer a legislação brasileira. Quais seriam então os princípios que norteiam a seleção e organização

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_cenario_da_modernidade_e_a_escola_para_o_povo_as_representacoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.3-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



dos conhecimentos? A estruturação do conhecimento nas escolas encontra-se intimamente relacionada com princípios
de controle social e cultural em uma determinada sociedade (APLLE, 1999). Portanto, é imprescindível a abordagem e
uma reflexão profunda sobre as questões referentes à África e seus descendentes nos currículos escolares, já que
representam o caminho que a escola deverá percorrer durante o processo de formação dos sujeitos.
 
Representações sociais e negritude: entrecruzando as abordagens.
 
A pesquisa e a abordagem com enfoque nas representações sociais podem ser consideradas elementos indispensáveis
para melhor compreender nossa sociedade e consequentemente os modelos educativos atuais. Seu conceito teve
primícias com o psicólogo francês Moscovici (1976), que no século XX discorria sobre esse fenômeno. É pertinente
afirmamos que as representações sociais não são estagnadas; pelo contrário, elas estão continuamente passando por
um processo de construção e re-construção de forma inteiramente dinâmica e dialética.
Segundo Jovchelovitch (1995) é necessários atentarmos que: “(...) representações sociais, enquanto fenômeno
psicossocial, está necessariamente radicada no espaço público e nos processos através dos quais o ser humano
desenvolve uma identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de Outros (in: GUARESCHI e
JOVCHELOVITCH, 1995, p.65).A definição das identidades sociais é uma característica extremamente importante das
representações sociais, pois acreditamos que não estamos nos assumindo culturalmente diante de nossas origens, pelo
fato de atribuirmos supremacia de certas culturas em detrimento a outras, principalmente àquelas oriundas de povos
africanos, indígenas, colonizados pelos brancos europeus.
 
O negro estereotipado: personagem oculto sem tempo e sem espaço
 
 As discussões que norteiam esta categoria estão atreladas às visões reduzidas, preconceituosas e excludentes em
relação aos negros e negras, que até hoje sofrem limitações impostas por um modelo de sociedade embranquecida.
Neste sentido, acreditamos que é necessário haver uma crítica à hegemonia do etnocentrismo ocidental que ainda
influencia negativamente as escolas brasileiras e a prática docente.  Constatamos que 09 dos 18 mapas mentais,
equivalente a 50%, não apresentaram a figura do negro nos desenhos realizados, apesar de termos solicitado que os
nossos sujeitos de pesquisa elaborassem um desenho que representasse a negritude. É como se negros e negras
estivessem ausentes em nossa sociedade e até mesmo em nossa região. Região esta, representada em sua maioria
por afrodescendentes, cuja estrutura e organização comunitária é bastante influenciada pela cultura negra local.
Os negros ocultados nos mapas mentais, também não estavam presentes na grande parte das historinhas contadas
para os alunos, fato percebido durante nossa participação participante. Várias historinhas eram socializadas neste
período, principalmente os clássicos da literatura que trazem no enredo personagens brancos, como as princesas e
príncipes. Para minha surpresa, em um livro, apareceu um personagem negro, todavia, um negro estigmatizado pela
escravidão, reduzido ao sofrimento. Segundo Nascimento (2001):
 
As representações sociais negativas, carregadas de preconceitos e estereótipos, são internalizadas desde a primeira
infância por meio de uma educação infantil e escolar imbuída das ideologias do patriarcalismo e do racismo. Elas são
capazes de tolher o desenvolvimento da personalidade, da auto-estima e da autonomia da mulher e do negro (p.117).
 
 
O fator mais inquietante é que grande parte dos alunos que ouviam as histórias eram negros. Por isso acreditamos que
diante dessas situações a criança negra tende a não se reconhecer em um personagem que apresenta características
de uma vida tão violenta e infeliz. Provavelmente os alunos irão buscar uma identificação e até mesmo assimilação com
um personagem cujas características são aquelas visíveis nos heróis, príncipes e princesas brancos.
A desumanização de um legado sócio- cultural.
Uma outra categoria surgiu mediante a análise de 11,2% dos mapas mentais que apresentavam figuras de pessoas com
deformações no corpo. Portanto, queremos ainda destacar que, os negros poucas vezes representados, surgem como
seres imperfeitos, muitas vezes semelhantes a animais. Isso demonstra uma descaracterização, inferiorização e até
mesmo uma compreensão negativa do negro, que pode não estar presente no discurso, mas ainda aparece no
inconsciente de professores e professoras.
A associação ao não humano é um legado sócio cultural atribuído ao negro, que durante a constituição de nossa
sociedade foi privado de seus direitos como cidadão e inclusive de ser visto como criatura humana digna de respeito.
Para tanto, ao longo do processo histórico ocidental (principalmente na Idade Média), surgiram várias teorias que
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desprestigiavam os negros através de discursos antagônicos relativos à superioridade do branco e inferioridade do
negro. Munanga (1988) explica: ”A idéia de gente sem cabeça ou com ela no peito, com chifres na testa, ou com um só
olho, gente com rosto de cão faminto e coisas de gênero dominava os escritos sobre a África nos séculos XV, XVI e
XVII (p.14)”.
Marcas da escravidão, chicote e senzala.
 
Em vários momentos durante os contatos com os sujeitos de pesquisa, ouvimos professores afirmarem que a palavra
negritude os remetia ao período colonial, cuja característica principal era o sistema escravocrata. Com base em 16,66%
dos mapas mentais e discursos docentes, elencamos esta categoria, pelo fato de ser relevante estarmos refletindo
sobre representações sociais que focalizam um negro sofredor. Foi a partir de um pensamento colonizador que os
portugueses, com discursos e práticas excludentes, buscaram no africano uma fonte de riqueza, que se daria através da
escravidão. A ideologia imposta por eles baseava-se praticamente em modelos mercadológicos, sendo que o lucro era o
fator primordial. Por isso, não importava para eles, as péssimas condições de vida em que índios e negros eram
obrigados a suportar.
Gomes e Munanga (2008) refletem sobre a situação dos negros no Brasil, dizendo que esses sujeitos eram seres livres
em suas terras de origem, e aqui foram despojados de sua humanidade por meio de um sistema opressor que os
tratava como animais, máquinas de trabalho. Uma fala docente que expressa essa afirmação: No passado, lembra
sofrimento né? Muito sofrimento. Eles sofreram muito, sofredores, mas também é... Guerreiros (P[1]14). A existência de
representações sociais marcadas pelo contexto escravizador demonstra uma compreensão do negro que é reduzido e
limitado à escravidão, ao chicote, ao troco, à senzala, ao sofrimento. É como se o negro fosse predestinado ao martírio
e não tivesse possibilidade de reverter essa “condição inata”.
 
As marcas da homogeneização na escola.
 
 
A realidade educacional da região sertaneja onde se encontra a comunidade de Tijuaçu mostra-nos que nossas escolas
não tiveram uma base sólida que proporcionasse uma educação contextualizada e que tivessem em suas formações
curriculares uma ação pedagógica favorecida pela heterogeneidade. Foi dentro desse contexto que destacamos
representações sociais fortemente marcadas pela homogeneização; sendo que a maior parte dos professores e
professoras (cerca de 53%) demonstrou indiferença ou desconhecimento em relação à diversidade dos alunos. Pra mim
são todos iguais (P5).
 
(...) Mais uma vez eu não vejo diferença. Um ser humano normal no aspecto físico, psicológico, pra mim... Cognitivo, em
todos esses aspectos eu vejo como um ser humano normal. Eu não as diferencio do branco, na minha visão é
inteligente. O branco não é inteligente? Pra mim o negro é a mesma coisa. Eu não vejo diferença (P6).
 
 
 Todas essas falas levam-nos a refletir que uma prática educativa com marcas da homogeneização tende a não
respeitar a identidade dos alunos, como também, a favorecer um paradigma educacional excludente, pois a partir do
momento que os (as) professores (as) não visualizam ou trabalham com base na diversidade, há uma exclusão
daqueles que não seguem o padrão estabelecido. De forma muito peculiar e coerente, Romão (2001) apresenta-nos a
seguinte compreensão:
 
O educador que não foi preparado para trabalhar com a diversidade tende a padronizar o comportamento de seus
alunos. Tende a adotar uma postura etnocêntrica e singular, concluindo que se as crianças negras “não acompanham”
os conteúdos é porque são “defasadas econômica e culturalmente”, avaliações estas apoiadas em estereótipos racial e
cultural, ou são “relaxadas” desinteressadas (p.163).
 
 
Segundo a autora, os professores precisam compreender os alunos como indivíduos pertencentes a culturas coletivas.
Sendo assim, ele perceberá que um aluno branco não é igual a um aluno negro, nem mesmo entre aqueles que
aparentemente pertencem a um mesmo grupo (gênero, religião, localidade, raça). Como educadores precisamos
assumir uma postura de respeito às diferenças. 
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A culpabilização da vítima.
 
                  
Uma representação que se fez bastante comum, e presente nos discursos de 60% dos professores, foi a de que o
preconceito e racismo partem inicialmente dos próprios negros e negras. Esses docentes afirmavam que os negros tem
ações racistas como forma de negação da própria identidade. Para explicar a existência do auto-preconceito o (a)
professora (a) afirma:
 
Existe, e como até neles mesmo. Até eles mesmos têm o preconceito. (aluna interrompe a entrevista e fala: _” Ô
professora... tinha um amenina ali, chamando nós de “nega preta” “) Aí ó ta vendo? Entre eles mesmos (P13).
 
Têm muitos negros que eles não têm preconceito, não estão nem aí. Mas têm outros que eles mesmos é que fazem a
diferença, se acham inferior aos outros... Pelo menos eu vejo mesmo pelos meus alunos (P9).
 
 
Sendo assim, não nos seria estranho ver que os protagonistas das novelas globais, das modelos internacionais, dos
“grandes artistas” e heróis infantis (Super-man, Batman, Homem-aranha, Peter-pan, Branca de Neve, Bela Adormecida,
Chapeuzinho Vermelho) são geralmente pessoas brancas. Romão (2001) explica:
 
Para tornar-se alunos ideais, “os outros” são sistematicamente levados a negar seus referenciais de diferença. Negam
sua negritude, cultura identidade e referenciais de classe, ou ao contrário, assumem um comportamento de resistência,
rebelando-se como expressão de negativa em relação à aculturação (p.166-167).
 
 
Partindo desse pressuposto, acreditamos que quando um aluno negro assume uma postura de auto-discriminação, ele
está sendo reflexo daquilo que vivencia e percebe na sociedade. Por isso, não podemos culpá-los pelo preconceito e
racismo que existe. Neste caso, a culpa seria do sistema opressor e excludente cujos mentores são pessoas brancas.
 
Personagem que vive em quilombos
 
Uma representação que perpassou em 28% dos mapas mentais e 6 entrevistas foi a de negritude associada aos
quilombos. Tais representações mostram que professores compreendem os negros como criaturas presentes apenas
em determinados grupos ou “guetos”, isolados da sociedade no geral. Nesta perspectiva, acreditamos que quando
negritude é relacionada aos quilombos, remete não a seu conceito real, mas sim, a um negro que não está inserido nem
presente em todas as áreas sociais. Professores dizem:
 
Eu acho que negritude são os descendentes de quilombo, pessoas que lutam por um ideal na vida (P09).
 
Os negros né? Somos nós mesmos né? São remanescentes de quilombo, nossos pais, avós de antigamente, somos
nós mesmos... (P09).
 
 
Em relação a tais compreensões Gomes e Munanga (2006) apontam:
 
 
Ao fazer essa afirmação equivocada muitas pessoas costumam comparar a situação racial no Brasil coma de outros
países, em diferentes épocas, nas quais as pessoas negras viviam em regime de segregação, separadas dos brancos
em territórios bairros ou guetos, sem usufruir dos mesmos direitos não podendo conviver nos mesmos espaços que os
brancos (p.68).
 
 
As representações sociais dos professores identificadas nesta categoria podem ter sido influenciadas pela história local
da comunidade que é reconhecida como remanescente de quilombos. É preciso, pois, destacarmos que não podemos
cair no erro de querer encontrar nos modelos de organizações negras que existiram durante a escravidão (quilombos) o

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/o_cenario_da_modernidade_e_a_escola_para_o_povo_as_representacoes.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



mesmo tipo de organização dos movimentos sociais da atualidade, como a negritude. Portanto, não estão limitados a
espaços específicos, mas que estão presentes e interferem em toda a estrutura da nossa sociedade como um todo.
 
O negro histórico e político: vítima do preconceito e racismo
 
Nesta categoria apresentaremos análises referentes às representações sociais com discursos que apontam uma
postura crítica dos professores em relação à negritude e atuação do negro na atualidade, bem como, a uma
compreensão do negro como agente social e político. Constamos nas entrevistas que 40% dos professores apontam
para a existência do preconceito e racismo por parte dos brancos, que teve seu inicio no período escravocrata e perdura
até os dias atuais. Segundo os professores:
 
( ...) Infelizmente a gente vê muitas cenas e notícias de preconceitos né, que existe no Brasil e pelo mundo de modo
geral (.P3)
 
Podemos perceber pela mídia, televisiva onde a maioria dos papéis de destaque são contracenados por pessoas
brancas... A questão dos estereótipos (trançado do cabelo, cor da pele, aspectos religiosos) ainda são vistos por alguns
como sinônimo de inferioridade. Sendo bastante visível em nosso país tropical uma cultura eurocêntrica, onde o perfil do
cidadão “modelo’ seria: o homem, hetero, branco, rico, e cristão (P5).
 
 
Na fala do P5, identificamos uma crítica à cultura européia que dita os padrões estéticos e culturais que devemos seguir.
Esse é um aspecto interessante, pois sabemos que todas as expressões pejorativas em relação ao negro é embasada
em um discurso racista que os brancos proliferaram e defenderam ao longo do tempo. Para tanto, Bento (2002)
esclarece: “Na representação do negro brasileiro este fenômeno é transparente... estudos revelam que, na comunicação
visual, o negro aparece estigmatizado, depreciado, desumanizado, adjetivado pejorativamente, ligado a figuras
demoníacas” (p.38). Quando assumimos a existência de práticas racistas e preconceituosas, fortalecemos as ideologias
dos movimentos negros, que lutam por políticas de afirmação da cultura negra, e também com ideologias que colocam o
negro no centro de ações conflituosas em relação a sua raça. Por isso queremos destacar as falas dos professores que
apontam para a existência do racismo em nossa sociedade. Racismo exercido por pessoas de pele branca, que se
colocam em um grau de superioridade em relação aos afro-descendentes.
 
O negro histórico e político: negritude como afirmação da identidade negra
 
 
Refletir sobre o negro no âmbito educacional requer uma análise minuciosa da compreensão que professores e
professoras têm sobre a formação da identidade negra, bem como das visões que dão sustentabilidade às ações
afirmativas de um grupo que ao longo do processo histórico mundial, nacional e local sofreu mazelas, e restrições de
humanidade. Por isso questionamos aos professores: O que é negritude?  
 
Fiquei pensando né! Negritude, porque você escolheu essa palavra? Negritude vem do negro, negritude é identidade!
Identidade de um povo, identidade de uma etnia... negritude, a gente associa, né a uma etnia vinda da África e uma
matriz... (P1).
 
Negritude eu acho que é... a identificação com a raça negra, com a cultura africana, brasileira afro descendente (P3).
 
 
Evidenciamos que 20% dos professores demonstraram uma compreensão de negritude relacionada à identidade e
auto-afirmação dos afro-descendentes. Por isso, destacamos que uma representação social mais politizada sobre
negritude, pode interferir na prática pedagógica docente, afinal os (as) professores (as) irão planejar e executar suas
ações com base naquilo que representam.  Romão (2001) nos diz que: “Podemos atuar, sobretudo, como defensores de
condições de igualdade, garantindo que os currículos escolares expressem conhecimentos sobre todos os segmentos
que fazem parte da escola, comunidade e sociedade” (p.165).
 
Considerações finais
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É na perspectiva da inclusão que se tem percebido o quanto é necessário promover, no âmbito educacional, um modelo
de educação que favoreça a ação pedagógica centrada no atendimento às necessidades de todos os alunos,
respeitando ritmos, habilidades e expressões, enfim, respeitando as diferenças. Por isso, a negritude vem sendo
construída e concebida por uma política de negação identitária por um grupo que consolidou as bases econômicas,
culturais, religiosas e sociais da nação brasileira. É justamente nesse contexto que nos propomos nesta pesquisa a
realizar uma reflexão crítica amparada na teoria das representações sociais, uma vez que acreditamos na pertinência da
ligação e entrecruzamento entre os conceitos-chave (representações sociais, negritude e professores). Após muito
esforço teórico e epistemológico, percebemos como predominância elementos desfavoráveis em relação à percepção
negritude, mas também representações sociais mais críticas que nos possibilitaram estabelecer duas grandes
categorias: O negro estereotipado e o Negro histórico e político. Estas, por sua vez, desencadearam outras
subcategorias, na organização das representações desta pesquisa.
            Sendo assim, acreditamos que é preciso subsidiar o pensamento e a elaboração de medidas concretas, em
particular por meio do processo educativo, visando apoiar, e estimular a auto-estima de nossos alunos afirmando
positivamente a identidade dos negros através de uma educação anti-racista. Para tanto, essas ações não podem estar
atreladas somente à educação, pois sabemos que só será possível uma verdadeira mudança social se existir
articulação entre as políticas públicas, poderes locais e sociedade como um todo.
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