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Resumo 
O furor da primavera de 2007 sobre o Nova-iorquino Don Imus, uma celebridade do rádio, e sua 
caracterização racista e degradante de um grupo de mulheres afro-americanas em um time 
universitário de basquete desencadeou uma tempestade de debates e discussões por toda a mídia dos 
EUA. No entanto, pouco dessa discussão se concentrou nas construções mais amplas das mulheres 
negras como não atraentes, indesejáveis e moralmente suspeitas. Essas construções da cultura 
popular conseguem se imiscuir na educação quando mulheres negras, como professoras e mães, 
continuam a enfrentar um conjunto separado e diferente de padrões sobre o que significa ser uma 
boa professora e/ou uma boa mãe. Este artigo usa um conjunto de filmes sobre ensino e professores 
como “textos” que definem e redefinem o que significa ser professora ou mãe e explora as 
implicações dessas construções para o ensino e a formação de professores através de uma 
perspectiva da Teoria Racial Crítica. 
Palavras-chave: Teoria Racial Crítica; mulheres afro-americanas; professoras negras.  

 
Abstract 

The spring 2007 furor over New York City syndicated radio personality Don Imus’ racist and 
demeaning characterization of a group of African American women on a college basketball team set 
off a firestorm of debate and discussion throughout US media. However, little of this discussion 
focused on the broader constructions of Black women as unattractive, undesirable, and morally 
suspect. These constructions from popular culture find their way into education when Black women 
as teachers and mothers continue to face a separate and different set of standards about what it means 
to be a good teacher and/or a good mother. This paper uses a set of films about teaching and teachers 
as ‘texts’ that define and re‐define what it means to be a teacher or a mother and explores the 
implications of these constructions for teaching and teacher education through a critical race theory 
perspective. 
Keywords: Critical Race Theory; African-American women; black women teachers. 
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Don Imus: “Essas são umas garotas duronas da Rutgers.” 
Bernie McGuirk: “Umas putas hardcore.” 
Don Imus: “Tem umas putas de cabelo duro aí...” 
(Kosova 2007) 
 
“Pedimos brancas, não negras”. (comentários de um jogador de lacrosse da Duke, 
acusado de estuprar uma stripper negra) 
(Meadows e Thomas 2007). 
 

No1 meio de uma guerra que custou a vida de mais de 4.000 soldados americanos, 
dezenas de milhares de cidadãos iraquianos, e levou a uma retumbante derrota do Partido 
Republicano de George W. Bush nas eleições parlamentares de novembro de 2006, uma 
conversa aparentemente insignificante entre um radialista “controverso” (“shock-jock”)2 e 
seu produtor/ajudante passou a dominar todas as transmissões públicas dos Estados Unidos. 
O ‘incidente’ de Don Imus, que citei brevemente na epígrafe deste artigo, foi a história de 
uma celebridade do rádio que decidiu tirar sarro de um time de basquete feminino de maioria 
negra3 da altamente respeitada Universidade Rutgers. Ao mesmo tempo em que o comentário 
de Imus dominava as manchetes dos Estados Unidos, três membros brancos e muito 
privilegiados da equipe de lacrosse masculina da Universidade Duke estavam sendo 
exonerados de ter estuprado uma stripper negra em março de 2006. A segunda citação na 
epígrafe é de um dos jogadores de lacrosse que, supostamente zangado com a difamação de 
sua genitália pela stripper, gritou para ela: “Pedimos brancas, não negras”. 

Essas duas histórias - Don Imus e os jogadores de lacrosse da Duke - rodaram lado a 
lado, não apenas na revista Newsweek, mas também em todos os noticiários da televisão 
nacional norte-americana, CNN, Fox News, CBS, NBC, ABC e na revista ‘60 minutos’, da 
CBS. O incidente de Imus persistiu por várias semanas e rapidamente se tornou uma conversa 
nacional sobre a difamação das mulheres negras que foi regularmente promulgada por artistas 
de rap negros. Contudo, a forma como a construção das mulheres negras foi durante séculos 
uma estratégia central para organizar um regime de verdade (Foucault, 1972) em torno de 
padrões de beleza, sexualidade, maternidade e cuidados e educação das crianças ficou 
perdida nessa discussão. 

A história de Imus é importante por causa da facilidade com que uma celebridade 
nacional de rádio pode questionar a feminilidade, a atratividade e os valores de um grupo 
anônimo de mulheres4. A história dos jogadores de lacrosse de Duke é importante porque 
reforça o que Imus articulou sobre as mulheres negras. O fato de que homens brancos 
contrataram strippers negras acaba levantando questões sobre a moralidade das mulheres. 
Curiosamente, com todo o apoio legal que os jovens receberam e sua indignação expressa 
com as falsas acusações, ninguém fez a pergunta óbvia sobre a moralidade de estudantes 
universitários solicitando uma stripper em primeiro lugar5. 

Neste artigo, articulo as maneiras pelas quais a feminilidade negra é rotineiramente 
rebaixada e depreciada e como essa degradação e difamação ajudam a construir uma 
percepção das mulheres negras como impróprias e indignas como professores e mães. O 
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artigo começa com uma breve discussão sobre a imagem das mulheres negras em geral e 
rapidamente muda para suas representações em filmes sobre o ensino. Eu uso uma análise da 
Teoria Racial Crítica para avançar meu argumento. 

A Teoria Racial Crítica (TRC) é mais precisamente um conjunto de teorias sobre 
desigualdade racial e como funciona a raça na sociedade. A TRC emergiu de estudos 
jurídicos críticos (EJC) em meados da década de 1980, emergindo da insatisfação de 
acadêmicos de direito com a forma como a lei continuava a promover a desigualdade social. 
A TRC tomou emprestada a teoria crítica da Escola de Frankfurt e argumentou que a 
linguagem jurídica é um discurso que continua a perpetuar hierarquias - masculino sobre 
feminino, rico sobre pobre, brancos sobre negros e outras pessoas de cor. A TRC foi 
interrompida na década de 1980, quando os juristas de cor (por exemplo, negros, latinos, 
asiáticos) argumentaram que, mesmo com uma postura mais crítica, os brancos ainda 
dominavam o discurso crítico. Os teóricos da crítica racial afirmaram a primazia da raça na 
análise da desigualdade e se subscreveram ao seguinte conjunto de princípios: (1) o racismo 
é normal, não aberrante na sociedade americana; (2) contar histórias é uma forma importante 
de explorar a raça e o racismo na sociedade; (3) os teóricos da TRC criticam o liberalismo e 
(4) enfatizam o realismo racial. 

No restante deste artigo, descrevo o modo como as mulheres negras foram retratadas 
(particularmente, no contexto dos EUA) de fato e ficção, e por que esses retratos consolidam 
noções negativas das mulheres negras na vida profissional, especificamente como 
professoras. 
 
 
Mãezinha, Safira e Jezabel 
 

Feministas negras documentaram as concepções estreitas e negativas que dominam o 
pensamento sobre a feminilidade negra (Yarbrough e Bennett, 2000) e nos lembram que os 
males gêmeos do racismo e do sexismo encontram sua manifestação mais deletéria no que 
muitas vezes acontece às mulheres negras. Os estereótipos das mulheres negras como 
Mãezinhas, Safiras e Jezabels originaram-se da escravidão americana e continuam nesta era 
pós-moderna. 

Mãezinha é uma imagem familiar que distorce a noção de cuidador. Em vez de alguém 
que atende às necessidades de sua família, a brutal realidade da escravidão significava que 
as mulheres negras eram coagidas a cuidar e criar os filhos de seus senhores. Em vez de 
admirar o sacrifício de tais mulheres, a rearticulação popular da Mãezinha a coloca como fria 
e insensível, até mesmo negligente com seus próprios filhos e família e, ao mesmo tempo, 
excessivamente solícita para com os brancos. Sua imagem física é de uma mulher de tez 
escura, enormemente gorda, alegre, feia e sem atrativos, que é assexuada - vivendo apenas 
para servir o mestre, a senhora e seus filhos. A imagem da Mãezinha é imortalizada no 
personagem de ‘Tia Jemima’, a imagem icônica da feminilidade negra que perpetuamente 
sorri na caixa de massa de panquecas. As primeiras imagens de filmes de atrizes como Hattie 
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McDaniels, Louise Beavers e Ethel Waters ajudaram a consolidar essas imagens em nossa 
consciência. 

A segunda imagem persistente das mulheres negras é a de “Safira”. Esta é a imagem das 
mulheres negras como teimosas, mal-intencionadas, autoritárias e odiosas. Esta imagem foi 
cultivada através da atriz Ernestine Ward na série de televisão dos anos 1950 “Amos & 
Andy”. Como Safira, a esposa de King Fish, personagem principal da série, Ward mostrou-
se maldosa e difícil. Safira tornou-se o arquétipo da feminilidade negra e a razão da inimizade 
entre homens e mulheres negros. Safira é a harpia ou a megera que não tem a feminilidade 
necessária para torná-la atraente para qualquer homem. Safira é tão difícil de lidar que cria 
no espectador um nível de simpatia pelo canalha King Fish. 

A terceira imagem persistente das mulheres negras é a imagem de “Jezabel”. Eruditos 
bíblicos reconhecem Jezabel como a rainha traiçoeira que afastou o coração de seu marido, 
o rei Acabe, da adoração do único Deus verdadeiro e do viver justo. Jezabel é sinônimo de 
promiscuidade, de um apetite sexual insaciável e de alguém que usa o sexo para manipular 
os homens. A imagem de Jezabel é a de uma mulher que é fisicamente atraente e sedutora. 
Ela é uma tentadora e conspiradora que não é confiável. Muitas vezes a imagem dela está 
entrelaçada com a do “mulato trágico”. Historicamente, atrizes como Dorothy Dandridge e 
Lena Horne foram escaladas para esse papel. Mais recentemente, a atriz Halle Berry foi 
escalada para este papel. De fato, seu prêmio da academia lhe foi dado por tal papel em “A 
Última Ceia”. Esta foi apenas a segunda vez que uma mulher negra ganhou um prêmio da 
academia desde que Hattie McDaniels levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por seu 
papel como “Mãezinha” em “E o Vento Levou” em 1939. 

A ironia desses estereótipos persistentes sobre as mulheres negras é que eles às vezes 
operam simultaneamente na descrição de qualquer mulher negra. Quem ser e como ser como 
“mulheres” é algo mais complexo para as mulheres negras do que para muitas outras 
mulheres. No entanto, parece que a única coisa que as mulheres negras não podem ser são 
vítimas inocentes. Eles não geram simpatia ou apoio na literatura, arte, cinema ou política 
social. Assim, é possível chamá-las de “putas de cabelo duro”6 e esperar que sejam strippers. 
Mas raramente encontramos representações de mulheres negras como modelo de professoras 
e mães. 
 
 
Mulheres negras não podem ensinar7  
 

Nesta próxima seção, utilizo a estratégia de contação de histórias da TRC para explorar 
as imagens das professoras negras. Eu uso uma variedade de filmes (como veículos de 
contação de histórias) para descrever a depreciação contínua de professoras negras. Essas 
histórias (tanto de fato quanto de ficção) reforçam as concepções literárias e sociológicas das 
mulheres negras, mas estendem essas concepções às mulheres negras como professoras. O 
que faz disso uma estratégia da TRC é que muitas vezes relegamos a mensagem central do 
cineasta às margens e fazemos as questões de raça e gênero centrais para nossa compreensão 
do filme. Embora eu use exemplos dos EUA ao longo deste artigo, trabalhos no Reino Unido 
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(Maylor et al. 2006; Rollock 2006) também oferecem alguns paralelos interessantes nesse 
contexto. 

Uma vez por ano, ofereço um curso de pós-graduação intitulado “Pedagogia 
Culturalmente Relevante”. Duas questões centrais dirigem o curso: “O que queremos dizer 
com ‘bom’ ensino” e “O que é um professor na imaginação do público?” Para colocar a 
segunda pergunta, peço que os alunos leiam uma série de narrativas e vejam um conjunto de 
filmes que apresentam professores e seu trabalho. É claro que as versões cinematográficas 
das mulheres negras fazem pouco para dissipar as imagens das mulheres negras presentes 
nos estereótipos de Hollywood. 

Os estereótipos de Mãezinha, Safira ou Jezabel persistem. No filme Conrack (1974), que 
foi uma adaptação do livro de memórias de Pat Conroy, The Water is Wide (1972), 
encontramos a Sra. Brown. Ela é destituída de coração, mal-intencionada e má, e todas essas 
qualidades repugnantes são direcionadas quase exclusivamente às crianças negras e seus pais. 
Nessa narrativa, é o gentil homem branco, Pat Conroy, que vem em socorro das crianças. A 
Sra. Brown despreza as crianças e suas famílias. Ela acredita que eles são mentalmente 
deficientes e moralmente corruptos. Ao longo da narrativa, vemos ela retratar sua própria 
ignorância e habilidades intelectuais limitadas. Claramente, o leitor deve se identificar com 
Pat Conroy e não com a Sra. Brown. A Sra. Brown é uma combinação de Mãezinha e Safira. 
Ela se preocupa mais com as necessidades e demandas da estrutura de poder branco do que 
com as da comunidade negra. 

Como Safira, a Sra. Brown é mesquinha e mandona. Ela tem muito pouca consideração 
pelas crianças negras e suas famílias. Meus alunos desprezam a Sra. Brown (na versão para 
o cinema ela é chamada de Sra. Scott e foi maravilhosamente interpretada pela falecida 
Madge Sinclair). Minha primeira pergunta aos alunos, depois de ler o texto de Conroy, é “de 
quem é essa história?” Uma vez que chegamos ao ponto de a Sra. Brown/Scott não ser o 
narrador, temos que nos perguntar se temos ou não um narrador confiável. Quando 
examinamos a biografia de Conroy8, temos que questionar se a Sra. Brown/Scott é como ela 
é retratada no texto e no filme. Será que ela é exigente por perceber que as crianças negras 
enfrentam um futuro mais incerto e devem demonstrar algumas competências mínimas para 
garantir um emprego remunerado? Talvez a Sra. Brown/Scott seja o que Kleinfeld (1975) 
chama de “um exigente caloroso”. Talvez ela se pareça com a minha professora do quinto 
ano, a Sra. Benn, que eu descrevo em The Dreamkeepers (Ladson-Billings, 1994). 

Qualquer criança de dez anos descreveria a sra. Benn como “maldosa”. Seus pais a 
descreveriam como “rígida”. Ambos diriam que a Sra. Benn era uma professora sem tolices 
que insistia em que os alunos trabalhassem com afinco e produzissem trabalho de alta 
qualidade. Ela não brincava com os estudantes nem tentava ser sua amiga ou colega. Era uma 
mulher muito séria que via seu trabalho como importante. Havia pouco tempo para brincar 
na sala da Sra. Benn. Seus padrões exigentes ajudaram a inspirar meu crescimento intelectual 
e a entender que a cor da pele não poderia ser a base para decidir que eu não era 
intelectualmente capaz. 

A noção de “outras mães”, de Annette Henry (1995), é um exemplo do tipo de padrões 
amorosos, mas exigentes, que um número de professores negros demonstram em relação à 
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conquista acadêmica de crianças negras. Henry relata que “outras mães” existem em muitas 
comunidades negras. Elas são as mulheres que intervêm quando as mães biológicas são 
incapazes de satisfazer as necessidades de seus filhos. Em alguns casos, elas são relacionados 
às crianças como avós, tias ou irmãs mais velhas. Em outros casos, são membros respeitados 
da comunidade, em quem as mães mais jovens ou menos experientes confiam para ajudá-las 
a compreender a burocracia e a confusão de lidar com instituições como escolas. Quando 
professoras negras atuam como outras mães, elas ficam entre a escola e as famílias para tentar 
intermediar uma educação de qualidade que os alunos que provavelmente não conseguirão 
sem defensores. Muitas vezes, pais negros procuram professoras negras na esperança de que 
sejam mais solidárias com eles e seus filhos. 

Há mais de 20 anos, eu estava ensinando alunos de 10 e 11 anos em uma escola que 
atendia estudantes negros e latinos. Cerca de uma semana depois do início do ano letivo, uma 
mãe afro-americana veio até mim com lágrimas nos olhos, implorando-me para, por favor, 
levar sua filha para a minha sala de aula. Não querendo menosprezar a professora a quem a 
menina foi originalmente designada, perguntei à mãe por que ela queria transferir sua filha. 
‘Eu apenas sei você (sic) uma mulher temente a Deus e é disso que meu bebê precisa.’ Eu 
realmente não queria aceitar outro aluno e não era realmente minha decisão, mas sim da 
diretora. No entanto, eu disse à mãe que ela poderia dizer à diretora que eu aceitaria a garota 
se ela quisesse movê-la. Naquele momento a mãe me agarrou e repetiu: ‘Obrigada, obrigada’. 
Como mãe, pude entender o desespero da mãe e aceitei fazer o que pudesse para aliviar sua 
ansiedade. 

Na primavera daquele ano letivo, a aula da qual a mãe tirou a filha era conhecida em 
toda a escola como uma classe de caos total. A jovem branca que foi designada para a classe 
não conseguiu administrá-la. Os dias se passaram com ela gritando com os alunos e 
elaborando a várias formas de punição (por exemplo, fazendo os alunos escreverem “não vou 
falar” 500 vezes), em vez de fazer qualquer ensinamento substantivo. Num certo ponto, as 
coisas estavam tão fora de controle que a diretora se aproximou de mim sobre ‘trocar’ de sala 
com ela. ‘Sua sala é tão bem comportada e você tem experiência suficiente para acalmar a 
classe dela.’ Recusei-me, explicando ao diretor (que também era inexperiente e nunca havia 
trabalhado com crianças negras e latinas) que, se eu trocasse aulas com a professora, dentro 
de duas semanas minha classe atual seria parecida com a dela e eu voltaria a ter classe melhor 
gerenciada. “Não há nada especial sobre os alunos da minha turma. Todos eles vêm da mesma 
comunidade. Eu sou uma professora mais experiente e, sem minha experiência, meus alunos 
maravilhosamente comportados se deteriorarão e se tornarão o que você está vendo na turma 
dela. Além disso, os pais vão exigir seu emprego!” Acho que minha última declaração fez a 
diferença e ela recuou. 

No decorrer do ano letivo, a nova professor ficou cada vez mais frustrada. Além de 
ensinar, ela também era estudante de pós-graduação na universidade próxima. Em uma de 
suas atividades de pós-graduação, ela escreveu uma coluna para um jornal estudantil. No 
artigo, ela descreveu quão horríveis eram seus alunos e quão ineptos eram seus pais. Ela 
alegou que seus alunos precisavam de “mães judias” para receber o tipo de cuidado amoroso 
e envolvimento dos pais que ela recebera quando criança. Infelizmente, ela não teve o bom 
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senso de usar pseudônimos ao descrever a escola ou seus alunos. Um pai que era zelador da 
universidade pegou uma cópia do jornal e ficou indignado ao ler a descrição da professora 
sobre seu filho e outras crianças da vizinhança. Dentro de 48 horas, os pais de sua sala de 
aula vieram em massa para a escola e, em seguida, para a reunião do conselho escolar, 
exigindo que ela fosse demitida. 

A diretoria da escola removeu a professora da sala de aula e designou-a para um trabalho 
interno no escritório central pelo resto do ano letivo. Ficou claro que ela não receberia uma 
extensão de contrato para o próximo ano. Era tarde demais e não havia dinheiro para contratar 
outro professor ou mesmo um substituto para a professora (já que ela foi removida da sala de 
aula mas não demitida) e a administradora da escola, em sua “sabedoria”, decidiu dividir as 
crianças da sala de aula entre minha classe e as de dois outros professores. Meus colegas (um 
negro e um branco) e eu conseguimos integrar os alunos da classe da professora dispensada 
sem muita interrupção. No final do ano, a mãe que pleiteou a mudança de classe depois duas 
semanas de ano letivo voltou com um pequeno presente e mais uma vez tinha lágrimas nos 
olhos: “Obrigada”, ela gaguejou. “Eu sabia que você era a professora certa para o meu bebê.” 

Eu relato essa história, não para mostrar minha própria perspicácia como professor 
(cometi alguns erros sérios de ensino em minha carreira docente), mas para apontar o modo 
como muitos pais negros procuram desesperadamente professores que expressem qualquer 
interesse genuíno pela realização de seus filhos. Esses pais não veem os professores negros 
como ogros e não presumem que só porque uma professora é negra ela tem no coração os 
melhores interesses das crianças negras. Os pais negros estão dispostos a olhar atentamente 
para os professores e, quando o professor que procuram também é negro, eles se consideram 
afortunados. 

Em outro filme que uso no meu curso de pós-graduação em pedagogia culturalmente 
relevante, Cecily Tyson assume o papel da fundadora de escola Marva Collins. Collins é 
retratado como uma professora unortodoxa, rígida, que não permite que os alunos façam 
recreio (ou intervalos), educação física, arte ou música. O currículo em sua escola particular 
é preenchido com os clássicos - Chaucer, Mark Twain, Thoreau. A instrução de leitura 
começa com fonética e há uma forte dose de memorização e recitação. Eu argumento que o 
apelo de ‘The Marva Collins Story’ é a forma estrita com que ela lida com os alunos e sua 
insistência em que os alunos exibam boas maneiras. Ao contrário de Pat Conroy, que é 
considerado um bom professor por causa de seu comportamento informal e descontraído com 
os alunos, Collins é elogiada por não tolerar nenhuma brincadeira e por tornar seus alunos 
proficientes no cânone ocidental. No entanto, um exame mais detalhado da pedagogia de 
Collins (Hollins, 1982) revela um estilo de ensino mais consistente com os estilos culturais 
afro-americanos. Collins depende muito da interação “chamada e resposta” com seus alunos. 
Esse estilo de interação é comum em toda a cultura negra dos EUA e é facilmente aparente 
nas igrejas negras estadunidenses9. Collins também estabeleceu expectativas muito altas para 
seus alunos e os elogiou profusamente. No entanto, o elogio de Collins não era um simples 
elogio. Repetidamente, ela lembrava aos alunos como eles eram espertos e o quanto era 
importante que eles acreditassem no que podiam alcançar. Collins era uma professora “mão-
na-massa” que erguia os queixos dos alunos para que a olhassem nos olhos. Ela costumava 
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lembrá-los regularmente de usar as mentes “brilhantes” que tinham e de ter confiança em sua 
abordagem ao aprendizado. Embora Collins estivesse sendo louvada publicamente como um 
guru que podia “fazer as crianças negras aprenderem”, no esquema de identidades estreitas 
disponíveis às mulheres negras ela ainda preenchia o papel de Mãezinha. 

Um exemplo mais recente de professora negra superstar é Harriet Ball (Chaddock, 
1999), professora nas escolas de Houston e Austin, Texas, que usou estratégias criativas 
extraídas da cultura afro-americana, como canções, cantos, danças e raps para engajar os 
alunos. O trabalho de Ball foi aproveitado por dois jovens empreendedores brancos que 
usaram sua abordagem para criar as Academias do Programa Knowledge Is Power (KIPP) 
que estão se mudando para a maioria dos distritos escolares urbanos como escolas ‘com fins 
lucrativos’. Hoje, Harriet Ball tem seu próprio negócio de consultoria e viaja pelo país dando 
workshops para professores, mas sua renda certamente não se aproxima das 57 escolas KIPP 
em 17 estados e no Distrito de Columbia. Harriet Ball é uma espécie de reflexão tardia para 
o KIPP. 

Em uma série de imagens mais complicada, a American Broadcasting Corporation 
(ABC), em seu noticiário noturno “Nightline”, mostra a prática em sala de aula de uma jovem 
professora negra chamada Srta. Jones. A série foi intitulada “Master Teacher” (“Mestre 
Professor”) e sua premissa era a de que uma professora negra dedicada, lutando para ensinar 
os negros pobres, não poderia fazer nada para superar a patologia da vida negra na América. 
Em uma série de quatro episódios, assistimos quando Srta. Jones negocia com pais ineptos, 
enfrentando a miséria das casas dos estudantes, e chama as autoridades para reportar a 
“negligência educacional” dos alunos cujos pais os mantinham em casa depois da escola. 
Também vemos um padrão de exclusão sempre que um aluno parece desafiador demais para 
a Srta. Jones. Ela queria que Keith (um menino negro) fosse removido por causa de seu 
comportamento. Ela queria que Equasia (uma garota negra) fosse enviada para educação 
especial porque tinha dificuldades para ler. Ela forçava e espicaçava os alunos para conseguir 
que passassem nos exames estaduais que muitos deles tinham falhado no ano anterior. 

Enquanto os estudantes assistem aos episódios, eu os aviso para pensar sobre o público 
de “Nightline” e qual história o produtor está tentando contar. Os alunos reconhecem 
rapidamente que estão sendo levados a se identificar com a Srta. Jones. Afinal, a Srta. Jones 
é a filha jovem e bonita de um pregador proeminente. Ela se importa tanto com seus alunos 
que está disposta a lutar contra todos em seu benefício - seu administrador, seus colegas, seus 
pais e as próprias crianças. Mais de uma vez na série, vemos a senhorita Jones chorando por 
seus alunos e sacrificando seu tempo e recursos pessoais por eles. Entre os estereótipos das 
mulheres negras, Miss Jones é um mulato trágico. Os alunos e seus problemas rapidamente 
retrocedem e nos concentramos na senhorita Jones e em sua situação. 

Essas imagens de professoras negras contrastam nitidamente com as das professoras 
brancas. No filme “Escritores da Liberdade”, vemos na professora Erin Gruwell uma jovem 
branca idealista e determinada que convence um grupo de estudantes negros e latinos 
descontentes (e um branco) a começar a escrever narrativas poderosas de suas vidas. Sozinha, 
essa jovem branca é capaz de direcionar os alunos para o aprendizado. Mais uma vez, a 
narrativa do professor como salvador (muito parecido com Pat Conroy, Robert Donat no 
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filme “Adeus, Mr. Chips”, Robin Williams em “Sociedade dos Poetas Mortos” e Sidney 
Poitier em “Ao Mestre, com Carinho”) emerge. Em uma paródia deste gênero, e de 
“Escritores da Liberdade” em particular, o programa satírico norte-americano ‘Mad TV’ fez 
uma esquete intitulada ‘Nice White Lady’. Na esquete, uma atriz que interpreta Erin Gruwell 
declara que é capaz de fazer todas as coisas com os alunos que nenhum dos outros professores 
pode fazer, porque ela é uma “boa dama branca”. Claramente, os autores da esquete 
reconhecem esse tema em filmes sobre estudantes negros e latinos. Foi interpretada por 
Meryl Streep em “Melodia do Coração” e Michelle Pfeiffer em “Mentes Perigosas” - a jovem 
professora branca que se encontra em uma sala de aula cheia de estudantes negros 
desrespeitosos e indisciplinados e, de alguma forma, os resgata sozinha. 

Com exceção do retrato da vida real de Marva Collins, não conseguimos encontrar 
nenhum filme popular em que uma professora negra foi mostrada em uma luz positiva. 
Também não vemos mães negras que apóiam o aprendizado de seus próprios filhos. Em 
‘Conrack’, que é a adaptação para o cinema de The Water is Wide, discutida anteriormente, 
os pais são vistos como ignorantes e atrasados. Em verdade, os pais são colocados como o 
problema, uma vez que não entendem o suficiente sobre educação para ajudar 
adequadamente seus filhos. Em “Melodia do Coração” há uma mãe negra que não quer que 
seu filho toque a “música branca” que a professora Meryl Streep está introduzindo, então ela 
certamente representa outro exemplo da mulher negra ignorante. Ela é Safira. Neste mesmo 
filme, a atriz Angela Bassett retrata a diretora auoritária e é uma re-inscrição do papel de 
Mãezinha. No filme “Prova de Fogo”, Angela Bassett aparece desta vez como a mãe que 
começa não apoiando particularmente os talentos especiais de sua filha, mas se torna 
favorável a eles por causa do estímulo do diretor branco. 

É fácil ressaltar que, em geral, essas são obras ficcionais e os artistas têm permissão para 
criar um interesse dramático ao exagerar as personalidades das personagens. No entanto, 
quando os papéis das mulheres negras (como professoras e mães) caem continuamente nessas 
caracterizações limitadas e estereotipadas, tornam-se reinscritas nas mentes do grande 
público e encontram seu caminho em nossas percepções e ações. 

Se acreditamos que as mulheres negras são arrogantes, enganosas, carentes de valores 
morais ou incompetentes, qual a probabilidade de confiarmos a elas o ensino de crianças, 
especialmente crianças de famílias brancas de classe média? Se acreditarmos nessas coisas 
feias e dolorosas sobre as mulheres negras, quão confiantes estamos sobre sua capacidade de 
criar filhos que possam se beneficiar da escola? 
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O imperativo empírico 
 

Embora eu tenha usado a estratégia da TRC de contar histórias através de representações 
cinematográficas populares para ilustrar o modo como histórias que incluem professoras e 
mães negras continuam a basear-se em estereótipos que permeiam a cultura maior, é 
importante examinar a base de evidências para poder fazer decisões políticas e institucionais 
relativas ao ensino e aprendizagem. Continuo a recorrer aos princípios da TRC nesta seção, 
centrando a raça e o gênero, privilegiando as vozes das professoras negras e oferecendo suas 
histórias como críticas ao liberalismo. Minha análise da “bondade” dessas professoras não 
está ligada a noções rígidas de metodologia, mas sim em sistemas de motivação e crença, 
expressos em suas palavras e ações. 

Em 1989, iniciei um estudo de três anos sobre professores eficazes de estudantes afro-
americanos (Ladson-Billings, 1994). Embora três das oito professoras do estudo fossem 
brancas10, as cinco professoras negras contrastam com as representações que aparecem em 
filmes e narrativas fictícias. Essas professoras se engajaram no que chamei de “pedagogia 
culturalmente relevante” (Ladson-Billings, 1994, 1995). Não eram bichos-papões que 
repreendiam ou ameaçavam crianças. Elas certamente não eram incompetentes. Em vez 
disso, o que se via em suas salas de aula era uma busca persistente e consistente por 
excelência, junto com a crença de que os alunos poderiam atingir altos padrões acadêmicos, 
sociais e culturais. 

As professoras do meu estudo acreditavam que era sua responsabilidade garantir que os 
alunos se beneficiassem da experiência escolar. Elas também acreditavam que os alunos 
deveriam estar preparados para assumir responsabilidades comunitárias e sociais mais 
amplas. E as professoras acreditavam que não era necessário que os alunos olhassem sempre 
para fora de sua cultura para exemplos de excelência em todas as esferas. As professoras não 
menosprezavam outros grupos culturais; elas apenas insistiam que os estudantes começassem 
a olhar para a riqueza de recursos culturais que faziam parte de suas próprias histórias e 
origens. 

Da mesma forma, Michele Foster (1998) e Irvine (2003) fornecem ampla documentação 
do trabalho positivo das professoras negras. As detalhadas histórias de vida de professoras 
negras de Foster representam uma das primeiras tentativas de fornecer exemplos totalmente 
desenvolvidos e profundamente matizados de professoras negras que trabalharam com 
crianças negras em diferentes fases da história moderna. Ela documenta as experiências de 
professoras negras que trabalharam em salas de aula segregadas, aquelas que trabalharam em 
salas de aula logo após a dessegregação e aquelas que trabalham nas salas de aula da era pós-
direitos civis. Mais uma vez, o que ela oferece está em contraste direto com as caricaturas 
que filmes e obras de ficção oferecem. 

Irvine (2003) também nos dá um vislumbre do que professoras negras que mantêm altos 
padrões acadêmicos fazem em suas salas de aula. Nenhum de seus trabalhos envolve denegrir 
os estudantes, suas famílias ou suas comunidades. Muitas das professoras lembram os leitores 
da noção de Kleinfeld (1975) de “exigentes calorosos”, em que são gentis, cuidadosas e 
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carinhosas com os alunos, ao mesmo tempo em que exigem que cumpram altos e rigorosos 
padrões acadêmicos. 

Lipman (1995) descreveu “exigentes calorosos” similares quando estava no meio de um 
estudo de reestruturação escolar. As professoras negras eram regularmente marginalizadas e 
suas vozes eram silenciadas nas discussões da escola sobre a melhoria do desempenho entre 
os estudantes negros. Um dos professores negros do sexo masculino foi ridicularizado por 
usar uma camisa e gravata todos os dias, mantendo um tapete de boas-vindas do lado de fora 
da porta da sala de aula e varrendo-o todas as manhãs pouco antes da chegada dos alunos. 
Ele disse a Lipman que queria que os alunos soubessem que a sala de aula era a sua casa 
longe de casa e que tinha que ser mantida e cuidada exatamente como suas casas reais. 
Lipman concluiu que grande parte dos esforços de reforma da escola estavam condenados ao 
fracasso, porque eles excluíram a contribuição do professor que realmente sabia o que fazer 
com os alunos que mais sofriam. 

A dificuldade em substanciar o excelente trabalho dos professores negros vem na disputa 
do que conta como ‘bom’ ensino. Alguns argumentariam que o único padrão para determinar 
o que conta como um bom ensino é como os estudantes se comportam em medidas padrão 
(Rivkin, Hanusheck e Kain, 2005), enquanto outros defendem padrões mais complexos e 
globais (Shulman, 1987). Nenhuma das estratégias serviu bem aos professores negros. 
Usando o padrão mais restritivo (ou seja, os resultados dos testes padronizados), os 
professores negros se encontram nas escolas e comunidades onde os alunos já sofrem com 
disparidades de desempenho (e outras). Sua capacidade de elevar os alunos a um nível de 
desempenho escolar é comprometida pelo fato de os alunos começarem muito mais atrasados 
do que seus colegas brancos de classe média. 

No entanto, o modelo mais expansivo de julgar o ensino pode não ser a resposta. Esses 
modelos geralmente estão ligados às noções de classe média do que significa ser um bom 
professor. Assim, professores que conduzem suas salas de aula de modo informal, onde os 
alunos recebem muita autonomia e escolha sobre o que fazer e como fazer, obtêm 
recompensas desse sistema de avaliação. Pode-se argumentar que essa abordagem reflete um 
tipo de viés “liberal”, em que as visões da infância sugerem que as crianças são mais bem 
servidas pelas condições de sala de aula, onde lhes é permitido direcionar seu próprio 
aprendizado. 

Nos Estados Unidos, os modelos de centros de avaliação parecem favorecer o modelo 
mais expansivo e os professores negros têm lutado para passar essas avaliações. Professores 
negros são criticados por serem “muito formais”, “muito rígidos”, “diretivos demais” ou 
“centrados demais no professor” (Delpit, 1986). Estudiosos afro-americanos da pedagogia 
negra interpretaram a prática dos professores negros como “sem tolices”, “em controle” e 
“responsável”, e esse tipo de ensino parece consistente com os desejos dos pais negros que 
querem que seus filhos respeitem os adultos e sigam o exemplo de professores fortes e 
confiantes que demonstram que estão no controle da sala de aula. Esses estilos contrastantes 
criam conflitos sobre o que entendemos por bom ensino e podem deixar os professores negros 
confusos sobre o que se espera deles. 
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Um exemplo de “má interpretação” aconteceu quando eu designei um dos meus 
candidatos brancos à educação de professores para uma sala de aula do ensino médio com 
uma professora afro-americana. Em poucos dias recebi e-mails frenéticos da estudante sobre 
porque ela tinha que sair daquela sala de aula. Quando finalmente pude contatá-la via 
telefone, ela insistiu que precisava ser transferida da sala de aula do professora. Sua razão 
para querer sair foi “aquela professora é muito má”. “Ela é má com você?” Perguntei. “‘Não, 
mas ela é malvada com as crianças e todo mundo (ou seja, os outros professores, todos 
brancos) concorda.” “Então o fato de você sair da sala de aula dela vai impedi-la de ser má?” 
Perguntei. Houve uma longa pausa no telefone. “Bem, eu acho que não, mas eu só preciso 
sair dessa sala de aula.” “Então, sua preocupação não é realmente com as crianças e como 
elas estão sendo tratadas, mas sim consigo mesma”, observei. Mais uma vez houve silêncio 
no telefone. “Mas eu realmente quero sair dessa sala de aula.” 

Eu não cedi, principalmente porque eu achava que a real motivação da estudante para 
querer mudar é que ela não queria trabalhar com uma professora negra que conduzisse sua 
sala de aula de maneira consistente com os valores culturais negros. Fiz muitas visitas a essa 
escola e a maioria dos professores brancos estava lutando para administrar uma população 
de jovens adolescentes racial e culturalmente diversos. A escola estava regularmente no 
noticiário por incidentes de brigas e ameaças contra professores. No entanto, a professora 
que designei para essa jovem nunca teve problemas com a disciplina estudantil. Ela deixou 
claras suas expectativas e ficou claro para os alunos que eles iriam trabalhar duro, mostrar 
respeito por ela e seus colegas, e que ninguém estava isento dessas expectativas. Ela também 
foi a professora que os alunos mais relataram regularmente “ter certeza” de que aprenderam. 

 
 

Conclusão 
 

Comecei este artigo com uma descrição de dois incidentes nos EUA que desencadearam 
um grande debate sobre a maneira como a raça e gênero se cruzam para construir as mulheres 
negras como mais do que “outras”. De fato, sua caracterização é como um “outro 
desprezado” que é perigoso para a sociedade - moralmente, culturalmente, politicamente e 
economicamente. As ondas de rádio nos EUA estão cheias de extremos em ambos os lados. 
O conceito de liberdade de expressão é sagrado nos EUA e está ligado às liberdades 
constitucionais oferecidas a seus cidadãos. Mas os radicais “controversos” (“shock jocks”) 
do rádio e da imprensa popular exerceram esse direito de maneiras que parecem criar uma 
atmosfera de ódio e intimidação em relação ao que é permissível em relação às mulheres 
negras. 

Confesso que meu interesse neste tópico é profundamente pessoal. Eu sou uma 
professora negra. A forma como as mulheres negras são regularmente retratadas tem impacto 
sobre mim como mãe e avó de crianças e jovens negros que precisam combater esses 
estereótipos e distorções. Eu me preocupo quando essas imagens migram para as percepções 
de professores negros (e outros profissionais). A visão sobre professores negros é complexa. 
Historicamente, ensinar (junto com a pregação) era uma das poucas profissões ‘respeitáveis’ 
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em que os negros podiam entrar. Meu viés como etnógrafa da educação escolar é de que 
precisamos de estudos em que os pesquisadores passem mais tempo - pelo menos um (e 
preferencialmente de dois a três) anos letivos nas salas de aula de professores negros com 
reputação de serem eficazes com alunos negros. Esse período prolongado de tempo fornece 
aos pesquisadores a oportunidade de ver as estratégias nuançadas, sutis e tácitas que esses 
professores empregam para garantir que os alunos estejam aprendendo. 

É claro que trabalhar dessa maneira pressupõe uma visão particular de ensino. Em vez 
de ver o trabalho do professor como um empreendimento técnico-racional, isso sugere que o 
ensino é mais contingente e complexo. Ensinar não é parte de um sistema complicado; é parte 
de um sistema complexo. O sistema complicado (como o de um automóvel) pode ter muitas, 
muitas partes, mas cada parte é identificável e seu uso é especificado. Quando algo dá errado, 
o mecânico é capaz de rastreá-lo racionalmente para um defeito específico e esse mau 
funcionamento ocorrerá sempre que a mesma peça do sistema for afetada. No entanto, em 
um sistema complexo, você pode ter muitas ou poucas partes, mas não está claro como as 
várias partes afetam o todo. O sistema complexo é mais uma ecologia. Um aquário, por 
exemplo, é um sistema ecológico. Mesmo se você tiver um aquário doméstico relativamente 
pequeno, seu sistema ecológico pode ser bastante complexo. Adicionar ou tirar qualquer 
coisa - peixes, plantas, água, rochas, alimentos, sistemas de filtragem ou bombas em 
particular - pode criar resultados amplamente diferentes e esses resultados podem ser 
diferentes a cada vez que você os altera. 

A típica sala de aula moderna também é um sistema ecológico. Importa quantos alunos 
estão presentes, qual proporção é de um determinado grupo racial ou étnico, qual a primeira 
língua dos estudantes e quais foram suas experiências anteriores de escolaridade. Além 
dessas diferenças “superficiais”, temos as diferenças de origem individual que cada aluno 
traz para a sala de aula. Estudantes com circunstâncias familiares desafiadoras (por exemplo, 
ausência dos pais, encarceramento, problemas financeiros, desemprego, problemas de saúde, 
etc.) não têm o luxo de deixar essas circunstâncias completamente fora da sala de aula. Essas 
circunstâncias moldam suas perspectivas e visões de mundo. Elas dizem quem eles são e 
quem provavelmente serão. 

Assim, os professores se destacam na vida das crianças negras. Um professor negro 
(independentemente do sexo) pode funcionar como uma espécie de “outra mãe” (Hill Collins 
2000)11 que carrega o fardo de não apenas garantir que os alunos tenham um bom 
desempenho na escola, mas que eles saiam como pessoas inteiras, confiantes no 
conhecimento e que eles têm mentes capazes de realizar tarefas escolares e que desenvolvem 
compromissos com entidades sociais e culturais maiores. Educar desta maneira sugere que 
os professores estão trabalhando para uma educação que se mova em direção à libertação de 
indivíduos e comunidades. 

Juntamente com o viés metodológico da observação participativa de longo prazo de que 
a etnografia da escolaridade exige, eu também trago uma lente da Teoria Racial Crítica (TRC) 
para o meu trabalho. Nele eu sugiro, como Bell (1992) e Delgado e Stefancic (1999), entre 
outros12, que a raça continua a ser importante e sub-teorizada. O argumento de Bell (1992) 
de que o racismo é uma característica permanente da cultura americana é categoricamente 
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rejeitado pelos conservadores e não se encaixa bem com os liberais que querem acreditar na 
perfectibilidade da América. Alguns consideram a TRC apenas mais uma forma de niilismo, 
mas os estudiosos da TRC a reconhecem como uma poderosa heurística para explicar a 
persistência do racismo e a forma como a raça continua a definir as chances de vida. 

Assim, faço um círculo completo na minha análise. A caracterização de mulheres negras 
como “putas de cabelo duro” por jogadores de basquete universitários não está fora do 
personagem em uma sociedade que é totalmente racializada. Também não é um salto enorme 
ver como tais caracterizações fazem o seu caminho para a psique branca quando se trata de 
mulheres negras em outros campos, incluindo o ensino. O trabalho de um etnógrafo de 
escolaridade da TRC é tanto documentar os incidentes de racismo quanto simultaneamente 
desenterrar evidências para refutar imagens estereotipadas e representações de professores e 
estudantes negros. A ideia não é valorizar ou distorcer a evidência, mas sim nos ajudar a nos 
aproximar da verdade. Esse é o papel da pesquisa nas sociedades livres. Um estudioso que 
assume essa responsabilidade tem todo o direito de perguntar: “Quem você está chamando 
de cabelo duro?”. 

 
 

Notas 

1  Artigo traduzido de: Gloria Ladson‐Billings (2009) ‘Who you callin’ nappy‐headed?’ A critical race theory look at the 
construction of Black women, Race Ethnicity and Education, 12:1, 87-99, DOI: 10.1080/13613320802651012. 
Publicado com autorização de Taylor and Francis – Routledge e da autora. 

2  O termo 'shock jock' nos EUA refere-se a celebridades de rádio que atraem a audiência dizendo coisas rudes, irreverentes 
e ofensivas sobre figuras e políticas públicas. Tais personalidades são por vezes cortejadas por políticos porque alcançam 
um grande público ouvinte. 

3  Em geral, usarei o termo 'negro' para me referir à identidade racial de pessoas de ascendência africana. Em alguns casos, 
ao me referir especificamente aos negros que são cidadãos americanos, também uso o termo 'afro-americano'. 

4  Apesar da fama relativa de alguns atletas universitários, a maioria das mulheres atletas universitárias é desconhecida, 
exceto para os fãs mais dedicados. A equipe da Rutgers foi um claro azarão no jogo do campeonato contra o Tennessee. 

5  Como mãe de crianças do sexo masculino que frequentavam a faculdade, não posso imaginar que seria bom para meus 
filhos contratar uma stripper como forma de entretenimento. 

6  O termo "puta" é um coloquialismo de rua para "prostituta". Tornou-se uma maneira comum de se referir às mulheres, 
em geral, em uma variedade de expressões do hip-hop e da cultura popular (por exemplo, música, vídeos, filmes, 
expressões de gíria). 

7  Em toda esta seção e na subsequente, vou me referir às professoras negras. É mais preciso descrevê-los como professoras 
negras nos EUA. Em alguns casos, a professora pode ser de origem caribenha ou canadense, mas a maioria é nascida e 
educada nos EUA. Elas incluem professoras em vários níveis (primário e secundário) e contextos (urbanos, suburbanos 
e rurais). Estas não são generalizações, mas sim particularidades de situações específicas, tanto de fato quanto de ficção. 

8  Pat Conroy é o autor de vários livros autobiográficos, Lords of Discipline (1980), The Great Santini (1976) e Beach 
Music (1995) - todos sobre as relações disfuncionais entre ele e outros membros da família. 

9  Não sugiro que exista uma cultura ou igreja monolítica negra norte-americana, e sim aspectos da experiência negra que 
parecem se manifestar no tempo e no espaço, como a noção de continuidade cultural entre a diáspora africana de Bascom 
e Herskovitz (1968). Turner (1974) descreveu um fenômeno semelhante nos estilos linguísticos negros. 
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10  É importante ressaltar que alguns dos professores do meu estudo eram brancos. Eles foram igualmente eficazes e, 

portanto, não podemos argumentar que apenas professores negros podem ensinar crianças negras. Em vez disso, meu 
argumento é que os professores negros, apesar de seu status profissional, podem sofrer a mesma estigmatização e 
derrogação que as mulheres negras em geral e que seu posicionamento de classe não os torna automaticamente imunes 
aos estereótipos culturais mais amplos de "Mãezinha", "Jezabel", etc. 

11  Eu uso o termo “outra mãe” de Patricia Hill Collins (2000) para descrever o cuidado comunitário que muitos membros 
de comunidades negras podem demonstrar à crianças negras não relacionadas em escolas, comunidades, igrejas e outros 
ambientes. 

12  O campo da teoria crítica da raça está repleto de luminares eruditos, incluindo os acadêmicos do direito Kimberle 
Crenshaw, Cheryl Harris, Neil Gotanda, Gary Peller e Ian Haney Lopez. Mais recentemente, estudiosos da educação 
nos EUA, como William Tate, Laurence Parker, Tara Yasso, Daniel Solarzano e eu nos apropriamos dessa lente teórica 
para explicar a desigualdade escolar. No Reino Unido, David Gillborn começou um trabalho interessante no campo. 
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