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Resumo 

Este artigo ressalta a atuação das intelectuais negras no campo da educação tendo como escopo 
sua produção acadêmica e os vínculos com a luta pela implementação e acompanhamento da 
legislação voltada para educação antirracista. Ao destacar essa produção acadêmica evidencio a 
centralidade do conceito de identidade e sua importância na construção de uma perspectiva de 
negritude, vinculada às suas experiências em terreiros de candomblé, associações culturais e 
grupos do Movimento Negro organizado. Destaco as limitações dessa construção alicerçada na 
identidade racial, ao apresentar outras experiências de negritude e proponho a valorização da 
trajetória dos professores em seu processo de formação pela construção de práticas curriculares, 
atravessadas por invenções de si. Concluo que a perspectiva reguladora do currículo precipita o 
significante negro, reduzindo as possibilidades de apresentação no espaço escolar e, nesse sentido, 
a defesa da regulação pelo Estado fixando as possibilidades do ser negro, se aproxima da 
aparentemente oposta compreensão do conhecimento poderoso. 
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Abstract 
This article emphasizes the performance of black women intellectuals in the field of education in 
academic production, whether in the proposition, implementation and monitoring of legislation 
directed towards antiracist education, connected with the demands of segments of social 
movements, especially the black movement. In highlighting this academic production, I evidence 
the centrality of the concept of identity and its importance in the construction of a blackness 
perspective, linked to its experiences in candomblé, cultural associations and black movement 
organized groups. I examine the limitations of this construction based on racial identity, when 
presenting other experiences of blackness and I propose the appreciation of the trajectory of 
teachers in their formation process and their construction of curricular practices crossed by the 
inventions of themselves. I conclude that the regulatory perspective of the curriculum precipitates 
the black significant, reducing the possibilities of presentation in the school space and, in this 
sense, the defense of the regulation by the State fixing the possibilities of the black being, 
approaches the apparently opposite understanding of powerful knowledge. 
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Maria-Nova olhou novamente a professora e a turma. Era uma História muito 
grande! Uma história viva que nascia das pessoas, do hoje, do agora. Era diferente 

de ler aquele texto. Assentou-se e, pela primeira vez, veio-lhe um pensamento: 
quem sabe escreveria esta história um dia? Quem sabe passaria para o papel o que 

estava escrito, cravado e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente. 
(EVARISTO, 2017) 

 
 

Nos últimos anos, o debate sobre currículo das escolas de educação básica tornou-se 
pauta constante nos meios de comunicação de massa. Projetos de lei tramitam no 
Legislativo, motivados por grupos conservadores, que veiculam seus posicionamentos em 
sites e redes sociais, defendendo os papéis que devem ser assumidos pela escola. Pastores, 
padres, vereadores, atores de filmes pornô; todos opinam sobre o papel da escola e suas 
práticas curriculares. Episódios como a polêmica em torno do que ficou conhecido como 
“Kit Gay”, discussões acerca dos Planos Estaduais e Municipais de Educação, assim como 
o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) evidenciam a importância 
atribuída à educação formal, demarcando os superpoderes que, por vezes, são atribuídos 
aos docentes na formação das novas gerações. 

O debate que agregou novos personagens atualmente como a bancada evangélica, já 
vem sendo mobilizado há muito tempo pelos movimentos sociais, e especialmente, por 
diversos segmentos do Movimento Negro. Como costumam dizer, algumas intelectuais 
negras; “nossos passos vêm de longe!”. Poderíamos remontar esse debate aos finais do 
século XIX, mas escolho como marco o ano de 1987, pelo lançamento do dossiê “Raça 
Negra e Educação”, publicado na revista Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos 
Chagas.  

Em julho de 2017, a Fundação Carlos Chagas, juntamente com a Associação Brasileira 
de Pesquisadores Negros, realizou o Seminário “Raça Negra e Educação 30 anos depois: do 
que mais precisamos falar?” O evento celebrou o aniversário da publicação do número 63, 
do periódico “Cadernos de Pesquisa”. Na ocasião, as falas dos “mais velhos” foram 
marcadas pela emoção ao reencontrar colegas e amigos que há anos problematizam 
questões ligadas à educação e relações étnico-raciais; pelo reconhecimento das conquistas 
possibilitadas pela militância nos movimentos sociais e atuação em instituições de ensino 
básico e superior; assim como pelo desejo de estabelecer uma agenda de lutas relacionada 
ao acesso, permanência com qualidade da população negra nas instituições de educação e 
necessidade de ocupar espaços decisivos na gestão de políticas públicas nas esferas: 
municipal, estadual e federal. 

A participação nesse evento reforçou o interesse em revisitar a produção acadêmica de 
intelectuais negras, que atuam na área educação e dedicam-se a investigar questões étnico-
raciais. Diante do questionamento público em torno do que devem aprender os estudantes 
em nossas escolas, recorro ao pensamento de intelectuais, cujos passos vêm de longe, 
trazendo demandas da população negra. Além da atuação acadêmica e nos movimentos 
sociais, as intelectuais escolhidas em amostragem aleatória foram responsáveis por 
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proposições, acompanhamento e implementação de políticas públicas de cunho antirracista 
no Brasil. Seja na defesa de leis e diretrizes ou na escrita de artigos e teses, a produção 
acadêmica de Ana Célia da Silva, Nilma Lino Gomes, Sueli Carneiro e Vanda Machado 
apresenta importantes contribuições para o debate sobre currículo e conhecimento.  

No questionamento sobre a representação do negro no livro didático, proposição de 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na defesa das Diretrizes 
Curriculares para Educação Escolar Quilombola, assim como na coordenação de projetos 
pedagógicos em escolas localizadas em terreiros de candomblé e a frente da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, essas intelectuais mobilizaram concepções de 
escola, se posicionaram acerca do conhecimento escolar, a respeito da relação entre 
professor/aluno na gestão, militância e atuação acadêmica nas universidades brasileiras. 
Nesse sentido, ganharam destaque na área de educação com contribuições que extrapolam 
as questões étnico-raciais, intervindo em campos, como currículo, filosofia da educação e 
formação de professores.  

A opção por usar a expressão “intelectuais negras” segue a formulação de bell hooks, 
que ressalta a importância da ocupação desses espaços, tendo em vista o contexto racista, 
sexista e anti-intelectual que costuma envolver as mulheres. Sendo assim, a produção 
acadêmica referida no texto, ressalta a autoria feminina a partir de trajetórias voltadas para 
luta antirracista, cuja militância atravessa o muro das universidades pela sua atuação em 
movimentos sociais e na esfera governamental. O diálogo com a produção acadêmica delas 
situa-se no intuito de construção de redes que visibilizam a sua atuação como pesquisadoras 
(HOOKS, 1995). Nesse texto, as intelectuais negras não são referidas como fonte primária, 
o que se propõem é a interlocução com suas produções, ressaltando o seu papel no campo 
do currículo e apontando para alguns caminhos, que dialogam na divergência pelo contato 
com seus textos. 

A divisão do artigo foi dada por excertos da produção literária de Conceição Evaristo. 
A descontinuidade intencional gerada pelos trechos citados, traz para a escrita uma 
multiplicidade de olhares femininos negros, que rasuram e desestabilizam a adjetivação 
“negro”, acionada em seu caráter político ao longo do texto. Rosa, Ana e Maria marcam a 
indecibilidade entre a crítica às políticas de identidade e a preservação do marcador 
“negro”, que indica os limites, e ao mesmo tempo, não dispensa o registro do lugar de fala. 
(RIBEIRO, 2017) 

Ao tomar como guia a escrevivência de Conceição Evaristo, Rosa Maria Rosa inicia o 
debate voltado para políticas de identidade e a compreensão de conhecimento e currículo, 
na perspectiva de Michael Young. Pelos Olhos d’água emerge a produção de intelectuais 
negras, Ana Davenga traz à tona outras possibilidades de formação e práticas curriculares 
ligadas a negritude, enquanto Maria conduz as disputas sobre conhecimento poderoso, de 
cunho universalista, com a inclusão de conteúdos de história e cultura afro-
brasileira/africana. O texto finaliza com a retomada das discussões em torno do Seminário, 
promovido pela Associação de Pesquisadores Negros e a Fundação Carlos Chagas. 
 



 
IRIS VERENA OLIVEIRA 
 
 

 
636 

 
Rosa Maria Rosa parecia ter um problema. A moça murchava toda quando mãos 

estendidas vinham à procura dela. Nunca correspondia ao gesto de busca da outra 
pessoa. Não se entregava. Mantinha os braços cruzados como grades de ferro sobre 

o próprio corpo, com as mãos fechadas, postava-se ereta. 
(EVARISTO, 2014) 

 
A atuação do estado na criação de Secretarias, adoção da política de cotas e aprovação 

de leis que obrigavam o ensino de história da África, cultura afro-brasileira e, 
posteriormente, indígena, foi comemorada pelo Movimento Negro, como conquista da 
militância. No relatório sobre as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, 
os conselheiros Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Carlos Roberto Jamil Cury, Francisca 
Novantino Pinto de Ângelo e Marília Ancona-Lopez entendem que as recomendações 
curriculares atendem “à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de 
ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de 
sua história, cultura, identidade.” (BRASIL, 2004a, p. 2) A atuação do estado em torno das 
políticas curriculares é justificada: 

 
Nesta perspectiva, propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a 
formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de 
seu pertencimento étnico-racial - descendentes de africanos, povos indígenas, 
descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma 
nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e 
sua identidade valorizada. (BRASIL, 2004a, p. 2) 

 
A garantia de direitos e valorização da identidade estaria associada à formação de 

cidadãos com acesso a conteúdos que destacassem a descendência africana, cultura e 
história afro-brasileira. Portanto, as condições de vida dos estudantes, assim como o 
contexto em que estão inseridos, teriam relação direta com as escolhas curriculares das 
instituições de ensino, que, por sua vez, seguiriam as prescrições do Estado. 

Nilma Lino Gomes1 considera que em relação a proposição e implementação dessas 
políticas públicas a autonomia do Estado não seria completa, devido a pressão estabelecida 
por movimentos sociais emancipatórios (GOMES, 2017). Ao destacar a atuação desses 
grupos, a autora defende o direito à diversidade: 

 
Os movimentos sociais de caráter emancipatório e os coletivos sociais diversos 
exigem do Estado e dos governos que eles direcionem parte das suas políticas 
não somente para um determinado setor ou grupo étnico, racial e social 
específico, simplesmente pelo fato de serem considerados e se considerarem 
diferentes. Eles demandam que o direito à diversidade seja parte intrínseca do 
conjunto das políticas públicas, quer sejam elas universais ou específicas. 
(GOMES, 2017, p. 12) 
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Nos primeiros anos do século XXI, grupos relacionados ao Movimento Negro, com 

inserção no poder executivo através de Secretárias Especiais como a SEPPIR, 
SECAD/SECADI, protagonizaram o debate que resultou na aprovação de medidas legais e 
políticas públicas de cunho antirracista, cuja defesa envolvia a concordância com a 
intervenção estatal nas políticas curriculares. (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2004b; BRASIL, 
2003). A adoção da política de cotas nas universidades brasileiras e a criação dessas 
Secretarias envolveu a política de redistribuição, uma vez que o estado assumia a 
necessidade de combater o racismo, tendo em vista o histórico de negação e simulação da 
discriminação racial no Brasil. 

Para marcar as ações dos governos dos presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff2 em torno das disputas identitárias a autora enumera as políticas públicas voltadas 
para igualdade racial e de gênero nas gestões, sugerindo relativo avanço, quando 
comparadas as ações dos governos anteriores. Ao tratar dos efeitos das políticas, Gomes 
afirma: 

 
Por mais que o Estado invista em políticas públicas de maneira universal para 
toda a população, negros, quilombolas, indígenas, mulheres, população LGBT, 
pessoas do campo, pessoas com deficiência, crianças, jovens, idosos, e 
principalmente os pobres ainda se encontram em situação de maior desvantagem 
devido ao trato desigual dado à sua diferença. (GOMES, 2017, p. 15) 
 

Mesmo defendendo a ação do Estado, a autora evidencia os limites dessas ações e 
aponta para a concepção de diferença, que se opõe aos mesmos e produz os diferentes, 
debate que será retomado posteriormente nesse artigo. O reconhecimento das lutas que 
precisariam ser travadas estabelece uma relação direta entre superação das desigualdades e 
reconhecimento à diversidade. Ou seja, ter acesso a uma escola que abriga o diferente e 
trata de temas que definem o outro, como mesmo, seria um passo importante na superação 
da opressão. Destacando o que ainda precisa ser feito, dá a seguinte ênfase: “Ainda nos 
falta institucionalizar políticas para a diversidade que sejam construídas com os sujeitos 
diversos e não somente para os sujeitos diversos.” (GOMES, 2017, p. 14). 

O posicionamento de Nilma Lino Gomes demarca a participação dos movimentos 
sociais e a necessidade de aliar as preocupações sobre currículo e as condições materiais de 
existência dos estudantes, o que seria de fundamental importância na descolonização dos 
currículos. Mudanças que segundo ela, exigiria alteração de práticas em sala de aula. 
(GOMES, 2012) 

 
Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito já 
denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do 
caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, 
currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras 
reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos (GOMES, 
2012, p. 102). 
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A despeito de almejar um futuro em que a construção do aparato legal antirracista 

ocorra “com os sujeitos diversos e não somente para os sujeitos diversos” sua 
argumentação sobre a descolonização do currículo não problematiza, nos textos analisados, 
as elaborações cotidianas nas práticas curriculares pelos docentes. O caráter regulatório das 
políticas públicas é reconhecido como se os seus resultados justificassem as ações: 

 
Uma ruptura cuja ampliação tem se dado, com limites e avanços, por força da 
lei. E uma lei que não é somente mais uma norma: é resultado de ação política e 
da luta de um povo cuja história, sujeitos e protagonistas ainda são pouco 
conhecidos (GOMES, 2012, p. 102-3).  
 

A legislação antirracista que envolveu políticas afirmativas como cotas para acesso de 
estudantes negros e indígenas em universidades públicas, assim como as Leis 10.639/03 e 
11.645/08 seguem aparentemente numa perspectiva diferente do posicionamento de autores 
como Michael Young, sobre conhecimento escolar. Para Young, as escolas devem capacitar 
“ou podem capacitar jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode 
ser adquirido em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho” 
(YOUNG, 2007, p. 1294). 

Se contrapondo ao conhecimento fundado na experiência como base do conhecimento 
escolar, Young defende a escola como espaço para resgatar um conhecimento pré-existente, 
que não dependeria do contexto (CARVALHO; SÁ; SALES, 2016, p. 12). Assim, “O 
currículo tem que levar em consideração o conhecimento local e cotidiano que os alunos 
trazem para a escola, mas esse conhecimento nunca poderá ser uma base para o 
currículo”(YOUNG, 2007, 1299). 

Na defesa do conhecimento poderoso, Young entende que o currículo baseado na 
experiência não alteraria a condição dos estudantes, ou seja, não promoveria a justiça 
social. Por outro lado, a legislação antirracista aprovada no início do século XXI, questiona 
o saber do sujeito universal e reivindica a formação de educando a partir de referências 
supostamente ligadas a trajetória, história e cultura da população negra. Entretanto, ao fazê-
lo, o significante negro é essencializado e generalizado. 

Diante disso, a proposição desse texto é trazer à tona a produção das intelectuais negras 
sobre educação e questões étnico-raciais atentando para o lugar atribuído à diferença em 
suas concepções de conhecimento e currículo. Ao tempo em que apresenta situações que 
correspondem a outras narrativas de negritude, não contempladas pelo texto legal e 
distintas das experiências das autoras, evidenciando os limites das discussões alicerçadas na 
identidade. 

 
A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos d´água. Águas de Mamãe Oxum. 

(Evaristo, 2014) 
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Na tese de doutorado intitulada “A construção do Outro como Não-Ser como 
fundamento do Ser”, Sueli Carneiro3 aplica os conceitos de dispositivo e biopoder, 
elaborados por Michel Foucault, para tratar de questões raciais, além de ampliar a discussão 
de epistemicídio, cunhada por Boaventura Sousa Santos. No debate sobre os efeitos do 
racismo na educação brasileira, a autora dialoga com testemunhos de intelectuais negros, 
cujas trajetórias de vida constituiriam resistência aos dispositivos analisados.  

Ao tratar do epistemicídio, Carneiro problematiza questões sobre acesso e permanência 
dos negros no sistema educacional. 

 
Para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos 
subjugados, um processo persistente de indigência cultural: pela negação ao 
acesso a educação, sobretudo de qualidade; pela inferiorização intelectual; pelos 
diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor do 
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material 
e/ou comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação 
correntes no processo educativo (CARNEIRO, 2005, p. 97) 

 
Ao longo das discussões, são explicitadas as dificuldades enfrentadas no sistema 

educacional pelos negros, assim como a importância da escolarização formal nos projetos 
de ascensão social, que lidos retrospectivamente atribuem a escola uma grande importância. 
Nos quatro relatos apresentados na tese de Carneiro, a relação com a leitura, assim como as 
experiências escolares são ressaltadas. Na trajetória desses interlocutores, destacam-se os 
momentos em que a compreensão sobre o racismo foi sendo construída, invariavelmente 
em situações dolorosas.  

No enfretamento à violência do racismo, aparecem polaridades racializadas e 
desenhadas em torno de valores culturais e privilégios: 

 
Podemos afirmar que o dispositivo de racialidade também será uma dualidade 
entre o positivo e o negativo, tendo a cor da pele o fator de identificação do 
normal, e a brancura será a sua representação. Constitui-se assim uma ontologia 
do ser e uma ontologia da diferença, posto que o sujeito é, para Foucault, efeito 
de práticas discursivas (CARNEIRO, 2005, p. 42). 
 

Nos polos estabelecidos, termos intermediários como “pardo” são pensados como 
agregadores de quem teve sua “identidade étnica e racial destroçadas pelo racismo” 
(CARNEIRO, 2005, p. 64). Se por um lado, questionam-se as limitações impostas pelo 
racismo, a luta antirracista, nesses termos, também apresenta os seus limites, já que a 
condição de existência consciente, apresentaria apenas um caminho; o de assumir posturas 
de valorização à negritude. 

Nesse jogo, dizem que não somos portadoras de valores civilizatórios; dizemos que 
sim. Defendem a exclusão social dos negros; defendemos a inclusão. Relacionam as marcas 
da negritude a elementos negativos; construímos caminhos para a sua positivação. 
Camuflam a identidade racial; ressaltamos! E o que deixamos de pautar, enquanto 
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seguimos no jogo das oposições? Só existem dois caminhos possíveis? É necessário manter 
os binarismos da metafisica clássica: camuflar a identidade racial ou ressaltá-la?  

O embate por essa via produziu efeitos bastante dolorosos, que são explicitados nos 
relatos coletados por Sueli Carneiro, de pessoas que cresceram acreditando que precisavam 
ser duas vezes melhores, destacando sua competência. Questões que atingem muitas 
mulheres e, especialmente, as mulheres negras, no que hoje vem sendo denominada 
síndrome do impostor, cujas características envolvem o constante autoquestionamento 
sobre suas realizações, acompanhada da sensação de ocupar espaços para os quais não 
teriam a preparação necessária4. 

Entre os impactos dessa leitura dicotômica nas discussões sobre conhecimento e 
currículo está a construção de uma legislação a partir de uma negritude imaginada, que faz 
muito sentido para pessoas com trajetórias nos segmentos do Movimento Negro, em 
associações culturais e religiosas de matriz africana e que não contemplam histórias de vida 
de pessoas, cujas construções de subjetividade envolveram aspectos não valorizados pelas 
intelectuais negras. Quantas experiências de mulheres negras são excluídas desse olhar 
polarizado?  

As discussões realizadas por Vanda Machado5 na experiência de professores que 
atuavam na Escola Eugênia Anna dos Santos, localizada no terreiro de candomblé Ilê Axé 
Opô Afonjá, em Salvador-Bahia, apresentam contribuições importantes acerca dessa 
negritude construída nos textos acadêmicos e que compõe a legislação antirracista, voltada 
para escolas brasileiras. Sua tese foi defendida em 2006 e tem como título “Àqueles que 
têm na pele a cor da noite: Ensinâncias e Aprendências com o pensamento africano recriado 
na diáspora”. 

Ao longo da tese, a autora desenha os caminhos da pesquisa a partir das aprendizagens 
no terreiro, cuja vinculação religiosa lhe permitiu acesso aos ensinamentos e rituais. A 
proposta da formação “era encantar os docentes para esta mediação. Instigá-los para buscar, 
procurar, pesquisar e compreender com as crianças os referenciais culturais da 
comunidade” (MACHADO, 2006, p. 104). 

Como o título já indica, existe uma preocupação constante em evidenciar os vínculos 
entre África e Brasil, apresentando as situações vividas no terreiro, como experiências da 
diáspora. 

 
Das comunidades negras, das confrarias e mais precisamente dos quilombos e 
dos terreiros, esparramou-se o legado ancestral vivência de raiz, força insurgente 
para re-existência do pensamento africano na diáspora. Dos terreiros, recebemos 
como legado ancestral um jeito próprio de ser e estar no mundo. Um jeito de ser 
e viver a vida fundamentada na essência, nas profundezas da humanidade e um 
jeito de perceber o mundo que remonta a origem da nossa existência. Essência 
que transcende a mera condição psicológica do sujeito e o constitui em sua 
diferença. (MACHADO, 2006, p. 68) 
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Toda a formação voltada para os professores da Escola Eugênia Anna foi pensada a 
partir da compreensão de mundo presente no terreiro, que fazia parte do universo da autora 
e das crianças que frequentavam o espaço, mas era desconhecido pelos docentes. A 
narrativa sobre a formação de professores apresenta também um cunho autobiográfico e a 
autora narra momentos em que o contato com aquela comunidade religiosa lhe afetou: 

 
Naquela noite vivi um tempo desafiante das leis da normalidade. Com o tempo, 
a minha estranheza pela ignorância do ritual não me impedia de entender que eu 
estava participando de uma festa do meu inconsciente e do avivamento da minha 
ancestralidade negra. Eu estava participando de uma narrativa saída das 
profundezas da memória do lugar e afetava o meu jeito de ser e estar naquele 
espaço sagrado. (MACHADO, 2006, p. 28) 
 

Para compreender a dimensão do trabalho realizado por Vanda Machado, é preciso 
situar o leitor sobre o terreiro Axé Opô Afonjá, fundado em 1910, e que se constituiu como 
campo de pesquisa de destacados pensadores da antropologia das religiões de matriz 
africana, estando entre esses Edison Carneiro, Ruth Landes, Pierre Fatumbi Verger, 
Deoscóredes Maximiliano dos Santos (Mestre Didi) e Juana Elbein Santos. Atentos às 
práticas religiosas daquela casa de santo, estudiosos evidenciaram os vínculos entre África 
e Brasil e na bibliografia produzida. É bastante comum encontrar a legitimação de rituais e 
crenças brasileiras pelas narrativas e trajetórias de grupos religiosos do Benin, Nigéria e 
outros países ligados à diáspora dos povos nagôs, ao tempo em que as invenções brasileiras 
não recebem a mesma atenção. 

Nos depoimentos ouvidos pelos pesquisadores, as práticas religiosas cultuadas em 
terreiros como o Axé Opô Afonjá foram narradas como mais tradicionais e tal compreensão 
foi incorporada nos estudos, legitimando critérios estabelecidos pela crença e referendando 
hierarquias entre grupos religiosos, que envolviam tensões entre casas de santos de 
diferentes origens. Nesse sentido, os estudos realizados na Bahia até meados do século XX 
desvalorizavam, por exemplo, as casas de santo ligadas ao culto de caboclos, deuses 
brasileiros, considerados inferiores pela ortodoxia nagô. (OLIVEIRA, 2017a) 

Sendo assim, quando a autora afirma que “no Afonjá vive-se um mundo africano 
tradicional onde tudo existe em potência.” (MACHADO, 2006, p. 36), ela reivindica a 
vinculação entre as práticas do Afonjá e as que ocorrem na Nigéria, como legitimação das 
escolhas daquele terreiro. Entretanto, qual é a experiência das professoras da Escola 
Eugenia Anna dos Santos que viveram a formação? Na construção do projeto político 
pedagógico Irê Ayó, as perguntas feitas pela autora evidenciam alguns pressupostos: 

 
Espelhados no pensamento africano, como educar para co-existência, autonomia 
e solidariedade? Como reconstruir uma educação inspirada também no brio 
afrodescendente com a tessitura da cultura e ancestralidade como sentido na 
vida? Como vamos abordar a verdadeira participação do negro na formação da 
nação brasileira? Qual o repertório de crenças e valores, sentimentos e ideias que 
dão o contorno da nossa identidade ancestral e da nossa memória coletiva? Qual 
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é o cognitivo da sociedade em relação ao afrodescendente, no que diz respeito à 
cultura e à religião? Como reverter os argumentos coisificantes da história que 
nos foi contada, e revelar a identidade ancestrálica que alarga a consciência e 
autoriza a reinvenção da nossa própria história? (...) Como desvelar a alma negra 
na sua completa dignidade ocultada pelo colonizador? Alma empanada pelo 
racismo e pela intolerância ou a solidariedade com efeito do poder que se 
manifesta no cotidiano impedindo a nossa indignação? (MACHADO, 2006, p. 
62-3) 

As questões partem do princípio que existe uma “verdadeira participação do negro” 
para ser narrada, de que existe uma “identidade ancestrálica” em nossa “memória coletiva” 
que poderia ser a base da atuação dos professores e uma “alma negra” dada, a ser desvelada 
pelo trabalho pedagógico. Nessa compreensão do terreiro, como uma reinvenção africana 
no Brasil, são poucas as brechas que permitem atentar para as invenções construídas na 
Bahia e para o cotidiano da Escola Eugênia Anna, marcado também pelas trajetórias das 
professoras que lá atuam.  

A formação dos professores foi organizada em prosas, denominadas por Vanda 
Machado, como Prosas de Nagô. A escolha faz referência ao aprendizado nos terreiros, que 
não costuma acontecer com horário previamente marcado. Em meio às situações cotidianas, 
os “mais velhos” vão apresentando narrativas sobre os deuses, que justificam interdições e 
obrigações para os filhos de santo. A escolha do termo “nagô”, assim como a constante 
referência aos orixás, em detrimento dos inquices, voduns (deuses de matriz africana, 
ligados aos povos angola e jejê), e caboclos são indicativos da restritiva compreensão de 
negritude.  

O meu olhar para as prosas voltou-se para a reação das professoras, diante do que 
estava sendo apresentado. Os fragmentos a seguir indicam os estranhamentos dos docentes 
diante das discussões realizadas: 

 
Professora – (Aponta soletrando) O que? I iiirê Aaaayó? O que é isto gente? 
Será que vamos ter que falar em africano? Meu Deus... Que língua é esta? É a 
língua que o povo daqui fica cantando e falando aí pelo terreiro? (...) 
Professora – Já sei, então é a supervisora! Ora iêiê ô!, Vamos saudar Oxum. Ora 
iêiêie (Risos, risos).” (MACHADO, 2006, p. 106) 
 

Da forma como as falas são transcritas não temos como saber se as críticas são 
realizadas pela mesma professora, mas fica claro que o trabalho proposto não foi aceito sem 
hesitações, que as piadas e risos explicitam. Ao longo da descrição, as críticas desaparecem 
no texto, o que leva o leitor a compreender que os docentes foram sendo convencidos pela 
equipe formadora. Os depoimentos ganham o tom de curiosidade “Professora – É verdade... 
Quem diria?... E nós que aprendemos tudo diferente? Mas fale... Fale mais desta 
história....” (MACHADO, 2006, p. 114) As proposições da formação diziam respeito a 
atuação dos professores e a sua forma de se relacionar com o espaço sagrado do terreiro, 
como acontece quando uma docente chega na escola vestida de preto, numa sexta-feira, e 
ouve a seguinte observação de Mãe Stella, sacerdotisa da casa. 
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Mas desde criança ouvi um adágio popular que diz: "em Roma como os 
romanos." Você não precisa ficar igual a gente. Entretanto, trabalhando numa 
escola como a nossa, dentro de uma comunidade de terreiro, vestir preto, sexta-
feira é, no mínimo, destoante com o nosso ambiente. Qualquer cor que a senhora 
vista está aprovada, menos preto ou vermelho. (MACHADO, 2006, p. 102-3) 
 

Ao final da tese, compreendemos que alterações foram realizadas na prática docente, 
mas não temos a informação, por exemplo, se algum docente optou por ensinar em outra 
unidade escolar, numa oposição as questões pontuadas pela formadora.  

A construção do projeto pedagógico Irê Ayó repercutiu na rede municipal de ensino de 
Salvador e também na rede estadual. Foi uma proposta inovadora, em relação à 
compreensão das formas de vida que envolviam o entorno da escola e o cotidiano dos 
estudantes, alicerçado numa compreensão da diáspora, legitimado pelo vínculo com o 
continente africano. Entretanto, as experiências que não correspondiam ao ideal de 
negritude, aquele que veste branco às sextas-feiras, foram excluídas. Ou seja, o padrão é 
alterado e mantém-se a compreensão do outro como alguém que deve ser anulado, apagado. 
(SKLIAR, 2003) 

Na esteira dessa reflexão sobre as possibilidades que as construções identitárias têm 
deixado de fora, volto minha atenção para o livro “A Representação Social do Negro no 
Livro Didático: o que mudou? Por que mudou?”, resultado das pesquisas realizadas por 
Ana Célia da Silva6, investigando a representação do negro nos livros didáticos de língua 
portuguesa. 

Na pesquisa iniciada na década de 1980, Ana Célia da Silva indicou como o material 
didático reproduzia estereótipos e preconceitos, com base em entrevistas realizadas com 
professoras que utilizavam o material em sala de aula. A autora destacou que “grande parte 
dos professores não percebe a discriminação contida nos livros sob a forma de 
estereótipos.” (SILVA, 2011, p. 21) 

Ao longo do livro, Ana Célia da Silva aborda as dificuldades de acesso à escola, 
entendida como um espaço de transformação social. A autora evidencia atuação do 
movimento negro, dos pesquisadores no combate ao racismo no espaço escolar e na defesa 
da “humanização da representação dos personagens negros nos livros didáticos”. (SILVA, 
2011, p. 77) 

Ao comparar os livros didáticos das décadas de 1980 e 1990, a autora apresenta 
transformações na representação dos negros, indicando a menor frequência do aspecto 
caricatural, bem como a diminuição de imagens de negros em funções consideradas 
subalternas, ainda que os personagens negros continuem como minoria nas ilustrações. Ana 
Célia Silva considera que os critérios de seleção dos conhecimentos ensinados na escola, 
assim como o silêncio dos professores diante de situações de discriminação continuam 
sendo um desafio no âmbito escolar.  
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A partir do sucesso das experiências de educação pluricultural implementada 
pelos movimentos sociais no Brasil, das suas exigências quanto ao cumprimento 
das leis sobre o que diz respeito a uma educação voltada para atender às 
necessidades dos diversos grupos étnico-culturais-raciais que compõem a 
sociedade e da adoção de algumas medidas por parte do Estado visando atendê-
las, esperamos que, em breve tempo, a intenção política do governo seja no 
sentido de implementar medidas eficazes para transformar o sistema de ensino, 
adotando currículos pluriculturais que permitam a intercultura nas escolas 
brasileiras e proporcionem a construção da identidade étnico-racial, da 
autoestima e autoconceito das crianças e jovens afro-brasileiros. (SILVA, 2011, 
p. 104) 
 

Na denúncia ao currículo eurocêntrico, a autora apresenta a proposta de construção do 
currículo pluricultural e marca a necessidade de qualificação dos professores para o 
enfrentamento ao racismo. A defesa da tese que gerou esse livro ocorreu meses antes da 
aprovação da lei 10.639/03, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura 
afro-brasileira. A crítica apresentada pela autora à legislação voltou-se para ausência da 
obrigatoriedade no ensino superior e o silêncio em relação à formação de professores. 
Diante disso, o papel do estado na regulação do currículo é defendido, a partir das 
experiências com educação pluricultural implementada pelos movimentos sociais. 
Experiências de formação junto ao Movimento Negro Unificado (MNU) marcaram a 
trajetória da autora, assim como sua atuação junto aos professores de escola pública do 
Curuzu, no bairro da Liberdade, local de maioria negra, onde surgiu o bloco Ilê Aiyê, bloco 
afro fundado no Brasil, em 1974. 

É importante ressaltar que as proposições das autoras citadas têm relação direta com 
suas experiências no movimento negro organizado, em terreiros de candomblé de tradição 
nagô ou em bairros marcados pela atuação de instituições como o Ilê Aiyê. É a partir desse 
lugar que a compreensão de negritude é construída, entretanto a defesa dela nos 
instrumentos legais não considera outras trajetórias da população negra. Nessa perspectiva, 
“a mesmidade das coisas proíbe, elimina, a diferença.” (SKLIAR, 2003, p. 39).  
 
 

Quando Davenga conheceu Ana em uma roda de samba ela estava ali, faceira, 
dançando macio. Davenga gostou dos movimentos de corpo da mulher. Ela fazia 

um movimento bonito e ligeiro de bunda. Estava tão distraída na dança que nem 
percebeu Davenga olhando insistentemente para ela (...) Desde aquele dia Ana ficou 

para sempre no barraco e na vida de Davenga. (...) Resolveu então que a partir 
daquele momento se chamaria Ana Davenga. Ela queria a marca do homem dela no 

seu corpo e no seu nome  
(EVARISTO, 2014) 

 
Quais os impactos das construções da negritude, pelo viés da identidade racial, 

presente na regulação estatal do currículo, diretamente vinculada a produção das 



ESCREVIVÊNCIAS E LIMITES DA IDENTIDADE [...] 
 

 
645 

intelectuais negras, em contextos nos quais a metanarrativa de invenção do lugar não 
assume o vínculo com a trajetória de populações negras? Nos contextos vivenciados pelas 
intelectuais negras citadas, as construções identitárias foram marcadas pela vinculação com 
o continente africano e suas construções na diáspora. Experiências que contemplam de 
forma explícita a negritude referida na legislação dirigida às escolas. E quando o entorno da 
escola não é contemplado por essas experiências? 

Passarei a me referir aos efeitos da política antirracista na área da educação, a partir da 
experiência de formação de professores em Nordestina, município localizado na região 
Nordeste da Bahia, no Território de Identidade do Sisal. O referido Território apresenta 18 
comunidades quilombolas certificadas na Fundação Cultural Palmares, com grande número 
no município estudado. 

A despeito do grande número de comunidades quilombolas no Território do Sisal, essa 
informação é praticamente desconhecida pelos moradores dessa região do estado. 
Entretanto, as narrativas de memorialistas do Território construíram outras ficções 
relacionadas ao passado daquela população, nelas se destaca o passado longínquo dos 
índios Tocós, imagens tradicionalmente vinculadas ao sertão e mais recentemente a 
importância das atividades ligadas ao cultivo e manufatura do Sisal, fibra cultivada e 
exportada em grande escala na região. Portanto, as 18 comunidades certificadas como 
quilombolas na Fundação Cultural Palmares estão situadas em um Território, cuja 
população não reivindica pertencimento étnico vinculado à negritude7. 

Além disso, é importante atentar para outro aspecto em relação as comunidades 
quilombolas estudadas. Longe da caracterização comumente encontrada nos textos 
acadêmicos, que associam esses espaços à resistência e luta das populações negras, a leitura 
sobre esse termo na pequena cidade do interior da Bahia apresenta outras conotações. Toda 
aquela região é conhecida popularmente como Poças, nome de uma das comunidades 
quilombolas. Situações de violência são frequentemente associadas a Poças. Em conversa 
com jovens na comunidade, eles relataram que costumam informar outro endereço, pois 
afirmar que mora em Poças dificulta o acesso ao crédito financeiro e à oferta de emprego. 

No que diz respeito especificamente à escola, que atende aos estudantes das 
comunidades que circundam a instituição, o diretor informou que os docentes costumam ser 
transferidos para a escola como “castigo”. Ele mesmo teria vindo após uma eleição 
municipal, em que o candidato apoiado por ele saiu derrotado no pleito.  

Estudantes e professores que vivem o cotidiano da instituição escolar pesquisada são 
contemplados pela compreensão de negritude, posta na legislação? A negação do termo 
quilombola em uma localidade que ele é associado, apenas a aspectos pejorativos só pode 
ser lida como falta de consciência? Cobrar o cumprimento pelos professores da aplicação 
das Diretrizes da Educação Escolar Quilombola não implicaria em desconsiderar as suas 
trajetórias e as das comunidades? 

Frequentemente, as justificativas para a ausência das experiências dos estudantes 
quilombolas no ambiente escolar são relacionadas a ausência de material didático e 
paradidático, a despeito do vasto material disponibilizado sobre a temática na internet, além 
da distribuição gratuita de coleções, com esta temática para escolas quilombolas pelo 
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Ministério da Educação. Além disso, comumente atribui-se o silêncio sobre essa temática à 
falta de formação dos docentes, entretanto, esse argumento, por vezes, está relacionado à 
compreensão de formação numa perspectiva cumulativa, em que os docentes teriam acesso 
a informações que seriam incorporadas ao currículo escolar, numa leitura do currículo 
como conjunto de conteúdo. Para Nilma Lino Gomes, o silenciamento é compreendido 
como manifestação do racismo: 

 
Não se pode confundir esse silêncio com o desconhecimento sobre o assunto ou 
a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no contexto do racismo ambíguo 
brasileiro e do mito da democracia racial e sua expressão na realidade social e 
escolar. O silêncio diz de algo que se sabe, mas não se quer falar ou é impedido 
de falar. (GOMES, 2012, p. 105) 
 

Ao oferecer um curso para os professores da Secretaria Municipal de Educação, 
intitulado: “Grupo de Experiência: Educação e Relações Étnico-Raciais”, os GE’s8, 
organizados em encontros mensais, com atenção voltada para aqueles que atuavam em 
escolas quilombolas, um dos objetivos foi ouvir o que os docentes tinham a dizer sobre 
racismo, práticas curriculares e cotidiano escolar. A formação de professores em exercício 
tem o objetivo de afetar os professores das escolas quilombolas, por entender que, apesar da 
intensa divulgação da legislação voltada para o combate ao racismo, bem como do grande 
número de publicações acadêmicas, didáticas, paradidáticas, em mídia impressa e digital, 
estudantes ainda se questionam se “ser quilombola é ser bicho”, relato que emergiu numa 
reunião com familiares do corpo discente. Por isso, a sedução dos professores para 
encontrar caminhos com eles e não por eles apresenta-se como uma trilha promissora, pela 
qual sigo defendendo a importância de espaços formativos pela invenção de si. 
(OLIVEIRA, 2017b) 

Nesse contexto, tanto a defesa de que as escolas servem para “capacitar jovens a 
adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido em casa ou em 
sua comunidade” (YOUNG, 2007, p. 1294), como a acusação de que os professores não 
atendem as Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Quilombola apontam para a 
mesma direção prescritiva, quanto a atuação dos professores. O julgamento do que não 
acontece no ambiente escolar, tem sido bastante frequente na grande mídia, assim como em 
diversos espaços, numa compreensão de que todos podem opinar acerca do ofício do 
professor. 

Nos GE’s o diálogo com os docentes tem privilegiado a construção de suas trajetórias, 
narradas coletivamente nos encontros. Nessas ocasiões, destaca-se a caracterização feita 
pelos docentes de seus alunos. Os professores estabelecem distinções entre eles e os 
estudantes, a partir do fenótipo, trazendo à tona marcadores como: a cor pele, formato do 
nariz e/ou tipo de cabelo. Era bastante comum que, ao se referir aos estudantes, utilizassem 
a expressão: “eles... os negros”. Em outros momentos, diziam: “minha mãe era negra”, “eu 
tenho uma sobrinha negra”. Nessas narrativas, o negro era sempre o outro e, mesmo ao 
admitir a existência de negros entre os membros da família, poucos se viam como negros. 
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Quando questionam a negação dos estudantes em relação ao seu pertencimento étnico, 
os professores apontam os limites das atividades realizadas coletivamente na escola, em 
datas comemorativas, como no Dia da Consciência Negra. A partir dos registros 
fotográficos das atividades arquivados na instituição, observei as comemorações relativas 
ao “20 de Novembro”, desde a fundação da escola. Com base nisso, retomo a pergunta feita 
por Stuart Hall: “Que ‘negro’ é esse na cultura negra?” Questionando de outro modo, o 
samba de roda e o maculelê, que despontam na instituição nesse dia, apresentam alguma 
relação com as trajetórias da população de Tanque Bonito, Poças, Laje dos Negros e Lagoa 
dos Bois? Ou partem de concepção pronta de negritude, num movimento essencializante 
que naturaliza a diferença? (HALL, 2006, p. 327) 

Nos momentos em que uma ideia pronta do que é ser negro aterrissa na escola, 
percebe-se o esforço do corpo docente em cumprir a legislação. Por outro lado, ao longo de 
todo ano letivo, quando aqueles corpos negros tensionam no ambiente escolar jogos de 
significação que envolvem suas experiências na comunidade, a potência desse cotidiano 
não ganha visibilidade. Ou seja, a precipitação de um sentido de negritude no dia 20 de 
novembro reduz as construções da diferença adiados em outros momentos. (DERRIDA, 
2010) 

No diálogo com os professores, percebo que a preocupação com o aspecto regulador da 
legislação impossibilita a compreensão de que questões étnico-raciais são enfrentadas 
cotidianamente. Durante os encontros formativos, evidenciar a potência desse cotidiano, em 
que as reduções identitárias não ocorrem, tem sido um dos principais desafios. 

Nesse movimento, valorizam-se as narrativas construídas a partir das experiências do 
saber da experiência. Na perspectiva de Larrosa, a aprendizagem se dá “por aquilo que nos 
acontece”, o “modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece”. 
(LARROSA, 2002, p. 27) Nesse sentido, também os silenciamentos estão relacionados com 
aquilo que “nos acontece”. Sendo assim, questiono as justificativas atribuídas à ausência do 
debate sobre questões raciais na escola ou a recusa para a implementação das leis que 
obrigam o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira, assim como as falas sobre 
o “desconhecimento” em relação às Diretrizes Curriculares para Educação Quilombola. 

Entendo que a negritude dos blocos afro soteropolitanos, das escolas de samba cariocas 
e o Movimento Negro organizado, que se destaca em algumas regiões no país, não compõe 
o repertório de experiências das comunidades quilombolas de Nordestina. Nelas, o número 
de igrejas evangélicas neopentecostais é expressivo, a experiência religiosa dos mais velhos 
está alicerçada no catolicismo popular e a relação com a terra apresenta importantes 
contornos na forma como se definem. Por isso, o ser negro e ser quilombola, como 
compreendem os moradores de Nordestina, apresentam contornos peculiares. É importante 
que “professores e alunos teçam alternativas práticas com os fios que as redes das quais 
fazem parte, dentro e fora da escola, lhe fornecem” (FERRAÇO; NUNES, 2013, p.84) 

Ao definir a negritude que temos expectativa de encontrar na escola, negamos práticas 
curriculares prenhes do cotidiano das comunidades. O que estamos deixando de ver pelo 
nosso esforço em mostrar o que falta? E o que já acontece? (CARVALHO, 1992) A 
dificuldade em enxergar/tratar as práticas que já permeiam o cotidiano escolar estaria 
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relacionado à entrada desses saberes na escola por outras vias, que não os instrumentos 
normativos planejados previamente pelo protocolo escolar? Em outras palavras, as 
dificuldades estariam em sistematizar o que não consta na lista dos conteúdos, no livro 
didático ou o que não ficaria registrado no diário de classe? 

Nos desequilíbrios possibilitados pelos grupos de experiência, as construções de si 
trouxeram à tona narrativas sobre os outros, que ganharam contorno pelas oposições: “nós 
que moramos na sede”, “eles os negros”, “embora eu faça parte dessa miscigenação de 
raças, mas essa cultura negra talvez não esteja tão intensificada nas minhas veias como 
aquele povo”, disseram os professores. Essa leitura que os docentes fazem dos seus alunos 
e a construção que fazem de si mantêm relação direta com suas escolhas nas práticas 
curriculares.  

Assim, o outro desenha-se como aquele que não sou eu e que naturalizado, 
essencializado e aparentemente celebrado no uso das roupas coloridas ou turbantes em um 
dia festivo, momento em que, no registro da tolerância e celebração à diversidade, 
estabeleço um lugar para ele, a partir das minhas ficções sobre o que corre nas suas veias. É 
dessa forma que a legislação tem impactado a Escola Quilombola estudada, por outro lado, 
momentos potentes têm sido vivenciados cotidianamente e, como fogem ao estabelecido, 
nem sempre são registrados nos documentos escolares. 

Ao promover espaços de formação onde invenções de si e dos outros são expostas e 
confrontadas pelos pares, possibilita-se a explicitação dos mecanismos do racismo nas 
construções que fazemos. Nesses momentos, as relações entre universidade e escola não 
ocorrem fundadas na arrogância de quem aponta o dedo, mas na possibilidade de 
construção de diálogo, onde não existem garantias, uma vez que o objetivo não é 
convencer/converter o outro, mas possibilitar o acesso a discussões que emergem de suas 
experiências. 

O cenário formativo voltado para as discussões sobre educação e relações étnico-
raciais evidenciou que o acesso a informações ou desconhecimento da legislação não 
convence como justificativas para a distância entre as experiências dos estudantes 
quilombolas em suas comunidades e as proposições do ambiente escolar e, especialmente, 
para as queixas dos estudantes quanto ao tratamento recebido nas escolas, em que são 
tratados os “meninos das Poças”.  

Os grupos de experiência realizados em Nordestina permitem pensar a relação entre 
currículo e conhecimento, a partir das disputas de sentido que ocorrem no cotidiano escolar. 
Ao entender que esses espaços são contaminados pelo seu entorno, pelos corpos e 
experiências de professores e estudantes. Partindo desse ponto, assumo que as práticas 
curriculares envolvendo o cotidiano dos quilombolas já estão presentes naquela escola, 
mas, para vê-las, é preciso abandonar expectativas de negritude e ressaltar as subversões no 
ambiente escolar, e não os seus instrumentos normativos. No exercício com a diferença no 
cotidiano escolar, pululam questões de autoestima, formação, condições de trabalho e 
currículo vinculadas às experiências performadas pelos professores. 

Para tanto, foi necessário abdicar de algumas certezas e pressupostos, abrindo espaço 
para o que já acontece, com o intuito de ver a riqueza desse cotidiano, que pode ser 
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potencializado com a sensibilização dos professores para enfrentar questões que permeiam 
seus espaços de trabalho e que tem uma relação direta com as significações que disputam. 
Os GE’s, possibilitam des-locar saberes em um exercício de desconstrução que considera 
os trânsitos, realinhamentos e deslocamentos, aproximando-se de uma “forma ubíqua de 
viver a localidade da cultura”, em que as brechas atuem na tradução cultural. (BHABHA, 
2010)  

Em outras palavras, a pesquisa tem mostrado que a inserção dos saberes locais na 
escola organizada como um leque de curiosidades ou apêndices tem convivido com o 
tratamento das temáticas, cujos efeitos de significados disputam sentidos na comunidade, 
ao tempo em que dialogam (certamente de forma conflituosa) com saberes hegemonizados 
por políticas curriculares, evidenciando as tensões que envolvem a produção do 
conhecimento. Um diálogo permeado pelas formas como professores, gestores, mães e 
alunos significam contingencialmente a comunidade em que vivem e as relações que 
estabelecem com o espaço escolar, assim como as projeções sobre suas carreiras e o lugar 
que ocupam ou que gostariam de ocupar em meio a seu grupo social. 

Diante disso, o desafio que se desenha é o de valorizar as invenções curriculares 
presentes no cotidiano da escola, destacando a autoria dos praticantes, ao tempo em que 
provoca fazeres negociados na diferença. Nesse movimento, o intuito é valorizar 
acontecimentos (événement) do cotidiano escolar, no sentido derridiano de acontecimento 
como evento, como “o que acontece”, que traz no seu bojo o imprevisível. Entendendo que, 
no repertório das práticas curriculares presentes na memória dos professores, é possível 
identificar ações de combate ao racismo e valorização da trajetória das populações 
quilombolas, encaradas como atividades corriqueiras e sem grandes destaques, ao tempo 
que ganham visibilidade projetos, dinâmicas, feiras e festas que, por vezes, importam 
concepções de negritude estranhas à comunidade, mas correspondentes as generalizações 
essencializadas como identidade negra. 

A formação de professores lastreada por suas escrevivências é acionada aqui, numa 
perspectiva distinta do conhecimento poderoso, de caráter generalizante e universal, mesmo 
que este inclua conteúdos ligados a cultura e história afro-brasileira/africana. O intuito da 
valorização das experiências de docentes não é o resgate de uma suposta “herança 
ancestral”. Longe disso, os relatos de formação de professores, através dos GE’s, apontam 
para invenções de si, acionadas nas práticas curriculares no acontecer da escola, escapando 
cotidianamente das prescrições curriculares, mesmo aquelas que podem ser lidas como 
conquistas do Movimento Negro. 
 
 

Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos 
ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os 

meninos iriam gostar de melão? 
(EVARISTO, 2014) 
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Esse artigo foi organizado em torno de excertos da produção da escritora Conceição 
Evaristo9. Em 2016, ela recebeu o prêmio Jabuti, na categoria Contos e Crônicas, por 
“Olhos d’Água”. Evaristo defende o conceito de escrevivência, que explicita na 
apresentação do livro “Becos da Memória”: 

 
Entre o acontecimento e a narração do fato, há um espaço em profundidade, é ali 
que explode a invenção. Nesse sentido venho afirmando: nada que está narrado 
em Becos da memória é verdade, nada que está narrado em Becos da Memória é 
mentira. Ali busquei escrever a ficção como se estivesse escrevendo a realidade 
vivida, a verdade. Na base, no fundamento da narrativa de Becos está uma 
vivência, que foi minha e dos meus. Escrever Becos foi perseguir uma 
escrevivência. (EVARISTO, 2017) 
 

Nessa perspectiva, Maria-Nova, Ana Davenga, Dolores Feliciana, Maria, Natalina e 
tantas outras personagens de Evaristo encarnam dores, angústias, experiências de mulheres 
negras, entendendo que “a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ‘ninar 
os da casa grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. As narrativas apontam 
para mulheres negras no plural; seja a Maria-Nova que decide em sala de aula que 
escreverá histórias diferentes da que encontra nos livros didáticos (EVARISTO, 2017); 
Rosa Maria Rosa que se contrapõe a ideia da hipersexualização do feminino negro e não 
permite que seu corpo seja tocado; Ana Davenga que encarna a sensualidade e evidencia 
devoção ao homem que lhe nomeia, assim como Ana, que em sua alegria subserviente 
carrega o peso das frutas e ossos restantes para os seus filhos, antes do seu linchamento. 
(EVARISTO, 2014) 

É importante demarcar que as mulheres, cujas escrevivências relampejam nesse texto 
são mulheres negras. Entretanto, essa definição é limitante se suas experiências forem lidas 
por lentes estereotipadas e também se tomadas como expressões de resistência. A literatura 
de Conceição Evaristo indica a importância de atentar para narrativas da escrevivência em 
sua complexidade. Diante dela, proponho que as relações entre currículo e conhecimento 
sejam pautadas pela experiência, lida aqui não como possibilidade de acesso à realidade, e 
sim por práticas que podem emergir em performances nos caminhos formativos. (SCOTT, 
1999) 

Ao destacar o relato de si nas práticas curriculares, o leio na perspectiva de que: 
 

(...) o relato que dou de mim mesma no discurso nunca expressa ou carrega 
totalmente esse si-mesmo vivente. Minhas palavras são levadas enquanto as 
digo, interrompidas pelo tempo de um discurso que não é o mesmo tempo da 
minha vida. Essa ‘interrupção’ recusa a ideia de que o relato que dou é 
fundamentado apenas em mim, pois as estruturas indiferentes que permitem meu 
viver pertencem a uma sociabilidade que me excede. (BUTLER, 2017, p. 51) 
 

Assim, as narrativas situam-se em suas condições de possibilidade e mediadas pela 
interpelação que constitui o relato, relacionadas com a temporalidade de quem relata e 
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também como normas que lhe antecederam. Reconhecendo que “há algo em mim que não 
posso dar relato”, o que constitui a responsabilidade ética dessa narrativa. (BUTLER, 2017, 
p. 55) 

Nesse sentido, as dores e afetos tratados por Conceição Evaristo em sua obra seriam 
reduzidos e fixados se lidos na ótica da identidade e da diversidade. Entretanto, afirmar isso 
se tornou bastante difícil, no contexto de lutas identitárias, em que os discursos da 
diversidade acompanham demandas por igualdade. Nesse debate, o termo diferença 
também costuma ser acionado: 

 
Uma diferença que pressupõe o partilhamento de traços comuns entre aquilo que 
será diferenciado. Trata-se de uma perspectiva em que se percebe facilmente o 
caráter essencial em que se sustenta a distinção. Ela é dependente de uma 
identidade que os sujeitos dos grupos diferenciados possuem. (...) Qualquer 
identidade – por exemplo, de raça, gênero e sexualidade – explicita apenas a 
diferença em relação aos outros que são parte do mesmo processo. (MACEDO, 
2014, p. 87) 
 

Como destacou Elizabeth Macedo, o foco na diferença, entendida como diferença 
entre, cria os diferentes, cuja caracterização e limites são pré-estabelecidos numa estrutura 
centrada e vinculada a perspectivas universalizantes, que operam estabelecendo oposições, 
na promessa da igualdade. 

A formação de professores pela experiência, assim como a narrativa literária fundada 
na escrevivência, escancaram os limites da concepção de negritude, fundada na identidade. 
Diante disso, não pretendo propor o alargamento desse conceito para atender as 
peculiaridades de um caso. Assumo a impossibilidade de nomear o outro sem reduzi-lo, 
(DERRIDA, 2010) o que impossibilita a concepção identitária, tendo em vista que as 
significações são contingenciais: 

 
Na medida em que tais sistemas são abertos e descentrados, as possibilidades de 
representação e significação permanecem infinitas e eternamente diferidas. As 
representações remetem a outras representações e os significados se tornam para 
sempre adiados. Os lugares em que os sujeitos se posicionam para dar sentido às 
suas experiências são, eles também, incessantemente cambiantes. (MACEDO, 
2014, p. 93) 
 

Assim, a produção de documentos curriculares ou organização de políticas públicas 
organizadas por Secretarias como a SECAD/SECADI estão conectadas “com o sentido de 
inclusão como afirmação das diferenças, cuja reiteração vai ocorrendo por meio de ações 
afirmativas, inserção e reconhecimento da diversidade.” (TOMÉ, 2016, p. 154) Ao atuar 
com o lema Educação para Todos (alterado posteriormente para Todos pela Educação) e ao 
mesmo tempo buscar atender um conteúdo particularista, as políticas públicas promovidas 
pela SECADI promovem a diferença estancada, que constitui diferentes.  
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As questões étnico-raciais, tanto no âmbito das políticas públicas, quanto na produção 
acadêmica das intelectuais negras aqui debatidas situam-se no campo identitário, enquanto 
a presunção da diferença estancada. O que se propõe, na esteira do pensamento pós-
estrutural, é provocar fissuras, assumir que “o currículo por vir é uma impossibilidade que 
sustenta a sua possibilidade, uma abertura para o indecidível”, assumindo o indecidível na 
perspectiva de Derrida, para quem “um impasse diante da ambivalência, para um caminho à 
renovação de todo e qualquer discurso, inclusive o pedagógico.” (TOMÉ, 2016, p. 297) 

Ao tomar a escrevivência como possibilidade para pensar a relação entre conhecimento 
e currículo no âmbito da produção das intelectuais negras, a intenção é destacar as fissuras, 
brechas, vazios e o impensável. (DERRIDA, 2010) A implementação de leis como a 
10.639/03 propõe a igualdade, ao possibilitar o acesso aos conteúdos ligados à história afro-
brasileira e africana, entretanto, ao fazê-lo a lei encerra sentidos de negritude em sua 
precipitação. Ao apostar nas invenções de si, no âmbito da formação de professores, aposto 
na compreensão da cultura como rede de significações instáveis e cambiantes e no papel da 
escola na produção de modos de significação, fundada na narrativa de si.  

Ao atentar para o pensamento de Michael Young sobre currículo e conhecimento, 
pode-se supor que ele se afasta das argumentações das intelectuais negras, uma vez que ele 
defende que a escola é o lugar para aprender o que “não pode ser adquirido em casa ou em 
sua comunidade” ou pela afirmação de que: 

 
O currículo deve excluir o conhecimento cotidiano dos estudantes, ao passo que 
esse conhecimento é um recurso para o trabalho pedagógico dos professores. Os 
estudantes não vão à escola para aprender o que já sabem. (YOUNG, 2007, p. 
614) 
 

Entretanto, quando atentamos para a distinção entre “conhecimento dos poderosos” e 
“conhecimento poderoso”, no qual o “conhecimento de alto status”, não diria nada sobre o 
“conhecimento em si” (YOUNG, 2007, p. 1294), percebemos que as disputas pela 
implementação de leis como a 10.639/03, envolvem lutas para acessar esse lugar, onde os 
conhecimentos são sistematizados. As discordâncias envolvem o questionamento sobre 
qual conhecimento deve ser valorizado no ambiente escolar. As intelectuais negras 
tencionam essa premissa, ao propor a inclusão de questões que são caras a população negra, 
no âmbito desse conhecimento poderoso.  

Assim, diante da diferenciação estabelecida por Young entre conhecimento e 
conhecimento escolar questiona-se porque conhecimentos que têm importante papel no 
empoderamento da população negra, não foram sistematizados como conhecimento escolar. 
Nessa acepção, os conhecimentos, que seguraram a cabeça da população negra nos terreiros 
de candomblé, durante séculos de opressão, assim como aqueles que livraram da estatística 
do extermínio da juventude negra, os que dançavam e cantavam nas escolas de samba e 
blocos afro, também deveriam compor o rol do conhecimento poderoso. 

Nesse sentido, a proposição de Young não se opõe as reinvindicações das intelectuais 
negras, que também comungam quanto ao papel do estado, como regulador das políticas de 
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inclusão. (YOUNG, 2011) Ao defender a escrevivência na formação de professores e no 
desenho das práticas curriculares aponto para recusa em relação a esse papel regulatório do 
Estado.  

 
Porque, como ideias reguladoras, como horizonte determinável a que a educação 
dará acesso, elas vêm restringindo os sentidos de educação àquilo que pode ser 
por elas “trocado”. Porque elas vêm expulsando da educação toda diferença e 
toda singularidade que não são, por natureza, antecipáveis e sem as quais 
educação, justiça e democracia não fazem sentido. Porque educação, justiça e 
democracia requerem alteridade para serem vividas como tal. (MACEDO, 2016, 
p. 62) 
 

Além da manutenção do caráter regulatório do Estado, o enfretamento da relação entre 
currículo e conhecimento não ocorre radicalmente na perspectiva da inclusão de conteúdos, 
pela generalização do que se entende como “negro”. A alternativa encontrada diante das 
denúncias de epistemicídio, da ausência de referências culturais das populações negras no 
ambiente escolar e da representação estereotipada no livro didático é a afirmação da 
negritude. Uma negritude no singular, anunciada e limitada por algumas experiências, que 
são generalizadas e relacionadas a elementos fenotípicos, recaindo no essencialismo. 

 
Esse mito da consistência cultural supõe que todos os negros vivem a negritude 
do mesmo modo, que os muçulmanos experimentam uma única forma cultural, 
que as mulheres vivem o gênero de forma idêntica. Em poucas palavras, que 
cada sujeito adquire identidades plenas a partir de únicas marcas de 
identificação, como se por acaso as culturas se estruturassem independentemente 
de relações de poder e hierarquia. (DUSCHATZKY e SKLIAR, 2011, p. 127) 
 

A compreensão de negritude que generaliza experiências específicas, como a que 
reivindica o predomínio da tradição Ketu10, na Bahia, por exemplo, defende a inclusão 
desses conteúdos no âmbito escolar, pela importância em si desse conhecimento, que 
contemplaria as demandas de estudantes negros em todo o país, tal qual o conhecimento 
poderoso defendido por Young. (YOUNG, 2015) Portanto, a defesa de um currículo afro-
centrado não questiona com radicalidade as relações entre currículo e conhecimento, 
disputando no ingresso no rol do conhecimento poderoso, o que atenderia a proposição 
emancipatória, mantendo o papel do estado como regulador.  
 
 
“Raça Negra e Educação 30 anos depois: e agora do que mais precisamos 
falar?” 
 

Retomo as discussões vivenciadas no âmbito do seminário promovido pela Fundação 
Carlos Chagas, para comemorar os 30 anos do número 63, da Revista Cadernos de 
Pesquisa. Com um número expressivo de artigos, o dossiê expunha a preocupação com o 



 
IRIS VERENA OLIVEIRA 
 
 

 
654 

acesso da população negra às escolas, a relação entre escolaridade e o mercado de trabalho, 
questões raciais e currículo, representação do negro no livro didático, além de apresentar 
algumas experiências inovadoras no tratamento de questões étnico-raciais em espaços 
formais e não formais. Identidade aparece como categoria central nos argumentos 
apresentados pelos autores, que denunciam o preconceito racial e apostam na escolarização 
da população negra, assim como na atuação dos movimentos sociais como espaços 
formativos por excelência. 

Os debates aqui pontuados em relação à produção no século XXI, à leitura de 
intelectuais negras sobre questões étnico-raciais, na perspectiva pós-estrutural e pós-
colonial da discussão sobre currículo e conhecimento possibilitaram apontar alguns 
caminhos. Destaco, primeiramente, os limites do uso do conceito de identidade por 
compreender seu caráter redutor, que define, tanto no âmbito legal, quanto das políticas 
públicas. O negro nomeado deixa escapar uma série de sentidos e possibilidades, o todos, 
que a diversidade anuncia incluir.  

Ao coordenar o projeto pedagógico Irê Ayó, Vanda Machado desenhou sentidos para 
negritude entre os estudantes da comunidade de terreiro, que compreendiam o mundo a 
partir das invenções da África, na Bahia. Naquele universo em que as folhas são 
consideradas sagradas e relacionadas aos rituais de culto aos orixás, escaparam os sentidos 
atribuídos por outras tradições religiosas afro-brasileiras, que não se reduzem a tradição 
Ketu. Entre as bordas cunhadas pela autora, ficaram de fora sentidos de negritude ligados 
àqueles, para quem a sexta-feira não é o dia de vestir branco e, dentre estes, se situavam 
algumas professoras da Escola Eugenia Anna dos Santos. 

Na discussão sobre epistemicídio desenvolvida por Sueli Carneiro e no debate sobre a 
representação do negro no livro didático, enfrentada por Ana Célia da Silva, chama atenção 
a polarização dos polos branco-negro e a insistência na necessidade de conscientizar a 
população negra sobre o racismo. Essa conscientização passaria pela valorização de 
características físicas e culturais que estariam ligadas à população negra, num caminho de 
fixação, que flerta com o essencialismo. Ao avaliar as políticas públicas, denominadas 
“políticas públicas para a diversidade”, Nilma Lino Gomes vincula tais ações a garantia de 
direitos para a superação das desigualdades sociais, compreensão que atribui enorme peso 
aos professores, tarefa que não parece próxima de seu cumprimento e que exigirá ações que 
extrapolam o espaço escolar. Portanto, não justifica as iniciativas regulatórias e prescritivas 
do Estado em relação ao currículo.  

Ao destacar os limites relacionados ao tratamento da questão pelo viés limitante da 
identidade, não minimizo a importância dessas produções na área de educação e o seu papel 
crucial nas políticas de redistribuição, conquistadas com protagonismo dos movimentos 
sociais. Entretanto, indico o seu papel de reforço à normatividade que aparentemente 
combate, expressa no controle da atuação docente. Nessa perspectiva, o compromisso 
político assumido é o de atentar para a repetição produtiva e deslocada, que na 
liminaridade, na fronteira, produz a diferença de si. 

Considerando o desafio proposto pelo Seminário, de estabelecer uma agenda para 
novas gerações, entendo que as discussões em torno da luta antirracista no ambiente escolar 
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têm atribuído aos professores frustrações, por promessas que não serão alcançadas. Diante 
disso, proponho pensar o fim do racismo e condições de vida menos desiguais no campo do 
por-vir.  

As acusações dirigidas aos professores giram em torno do não atendimento ao prescrito 
na legislação, da dificuldade de compreensão e falta de ação diante de casos de racismo na 
escola e até mesmo por não se aproximarem o suficiente do contexto dos alunos. Em 
momentos de clemência, surgem justificativas como a falta de formação adequada, aqui 
entendida como acúmulo de conteúdos, falta de material didático. Em outros momentos, as 
acusações denunciam o desinteresse dos professores. É interessante observar como essa 
discussão se organiza a partir da ausência, num entendimento do vazio como falta.  

Defendo que assumir a escola, como espaço formativo constituído por experiências de 
si é mais potente, no sentido responsabilização na luta antirracista, do que tratar a escola 
como repositório de conteúdos, que estabelece pressupostos, a partir dos quais propõe a 
conscientização. A escola como um espaço que nomeia o outro pela mesmidade, lhe 
proibindo a diferença é igualmente violenta, independente do padrão estabelecido. Como 
evidenciou Macedo (2014), a diferença tratada como diferença entre delimita a 
compreensão de negritude, deixando de fora outras possibilidades de ser. Por isso, entendo 
que, a agenda para os próximos anos, precisa pautar a desconstrução dos discursos 
fundados na identidade e na diferença entre, mesmo reconhecendo o seu importante papel 
na disputa por alguns direitos. 

A proposição a partir do conceito de escrevivência intenta pautar invenções de si, 
assumindo os modos de significação que atuam como indesejado nas políticas de 
identidade. Indesejado porque foge ao estabelecido legalmente, escapa a “mesmidade” que 
nomeia, ao adiar sentidos, estabelecendo-se no limiar que permite o impensável, o que não 
pode ser previsto nas políticas curriculares. Esse conhecimento mobilizado a partir de redes 
de significações instáveis não poderá ser poderoso a priori, uma vez que não existe em si, 
apenas nas cadeias de sentido estabelecidas na relação com aqueles que disputam 
compreensões de mundo, tornando o que se é... (NIETZSCHE, 2013) 

Nesse tornar-se, não há espaços para o professor que emancipa ou conscientiza, tendo 
em vista que todos os envolvidos compõem o jogo e contaminam o espaço escolar: sendo. 
Essa irrupção da diferença implode sujeito universalizante a quem se destina educação para 
todos, sem transitar no binarismo que aprisiona no texto da diversidade na escola. 
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Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB (2013-2014). Foi Ministra da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -SEPPIR - (2015) e do Ministério das Mulheres, da Igualdade 
Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos (2015-2016) do governo da presidenta legitimamente eleita, Dilma 
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Rousseff. É membro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA), Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN).Tem interesse nas seguintes áreas de 
investigação: diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade 
étnico-racial, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais, movimentos sociais e educação, com ênfase especial 
na atuação do movimento negro brasileiro.” 
2.Nilma Gomes atuou como ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e do 
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos no segundo mandato da presidente Dilma 
Rousseff iniciado em 2015 e interrompido com o golpe de Estado em 2016.  
3 “Possui doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é coordenadora executiva do 
Geledes Instituto da Mulher Negra. Tem experiência em pesquisa e atuação nas áreas de raça, gênero e direitos humanos.” 
4 Vídeo: “Sou uma farsa?”. Canal: Papo DePretas – Gabi Oliveira. https://www.youtube.com/watch?v=YByqHDQbVIo 
5  “Vanda Machado possui doutorado e mestrado pela Universidade Federal da Bahia. Graduada em História, criou o 
Projeto Político Pedagógico Irê Ayó na Escola Eugenia Anna dos Santos no Ilê Axé Opô Afonjá, propiciando o 
reconhecimento da escola como Referência Nacional pelo MEC. Tendo sua trajetória acadêmica dedicada a Educação 
Etnicorraciais, currículo e cultura vêm realizando consultorias, palestras e conferências em vários Estados no Brasil, 
também em Bruxelas, Nigéria, Cuba, Portugal e Buenos Aires. Membro da RENAFRO, participou como roteirista do 
vídeo: O Cuidar nos Terreiros e Saúde. Coordenou o Projeto Irê Ayó em comunidades quilombolas na parceria 
SECULT/Fundação Palmares. Criou e coordenou o Projeto Capoeira Educação para a Paz - Formação para Capoeirista 
Educadores (Lei 10.639/03) no Forte de Santo Antônio Além do Carmo IPAC/SECULT Tem livros, textos e artigos 
publicados em revistas especializadas.” 
6 “Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia (1968), Mestrado em Educação pela Universidade 
Federal da Bahia (1988) e Doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2001). Fez curso de 
Especialização em Introdução aos Estudos Africanos em 1986 pelo Centro de Estudos Afro Orientais/UFBA, com duração 
de 640 horas. Atualmente é professor Adjunto da Universidade do Estado da Bahia. no Departamento de Educação, 
Campus I e no Mestrado em Educação e Contemporaneidade. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Currículos Específicos para Níveis e Tipos de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: estereótipos em 
relação ao negro no livro didático de Língua Portuguesa das séries iniciais, desconstrução, representação social do negro 
nos livros didáticos de Língua Portuguesa das séries iniciais, e educação das relações étnicos raciais. Eleita Membro 
Titular do Conselho Estadual de Cultura, referendada pela Assembleia Legislativa em 18 de outubro de 2007, para 
compor a Câmara de Política Sócio Cultural, publicado no D. O. de 18 de outubro de 2007”. 
7 A iniciativa para o reconhecimento dessas comunidades quilombolas na Fundação Palmares ocorreu por iniciativa do 
executivo municipal. 
8 Os Grupos de Experiência ocorrem mensalmente, ao longo do ano letivo foram realizados 10 encontros, com a 
participação de 25 professores, que atuam na rede municipal, sendo que a maioria compõe o corpo docente da escola, que 
atende as comunidades quilombolas. O desenho metodológico da investigação foi construído coletivamente no Grupo de 
Pesquisa FEL/Cnpq. O projeto de pesquisa e extensão foi financiado pela Universidade do Estado da Bahia (Edital 
PROAPEX/ PROEX, Edital Afirmativa/PROAF, NUPE/Departamento de Educação-Campus XIV) e pela Prefeitura 
Municipal de Nordestina. Coordeno a equipe de pesquisa e conto com a atuação dos seguintes estudantes: Bárbara 
Anunciação, Bruno Freitas, Grazielle Barbosa, Jamara Santos, Juliana Mutti, Kah Mestre, Milena Sant’ana, Raiele Mota, 
Roni Almeida, Rosiler Santos e Taiuze Lima. 
9 “Doutora em Letras (Literatura Comparada) - UFF - Universidade Federal Fluminense (2011). Mestre em Letras - PUC - 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1996). Graduada em Letras - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1990). Atua nas áreas de Literatura e Educação, com ênfase, em gênero e etnia. Assessora e consultora em assuntos afro-
brasileiros para pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Poetisa, romancista e ensaísta. Parte de sua produção poética 
aparece em Cadernos Negros, publicação do Grupo Quilombo hoje, de São Paulo. Autora de “Ponciá Vicêncio", 
“Antologia poética”, “Poemas da recordação e outros movimentos”, “Antologia de Contos”; “Insubmissas lágrimas de 
mulheres”. O romance Ponciá Vicêncio tem sido indicado como obra de leitura em vestibulares de universidades 
brasileiras. Em 2007, foi traduzido para a língua inglesa e está em processo de tradução para a língua francesa.” 
10 Tradição trazida para Bahia pelos povos Iorubas, cujo culto dos orixás constituíram uma das matrizes do candomblé 
baiano. 
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