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Resumo 
O presente artigo tem por objetivos responder à questão: como a educação se coloca como demanda, 
formal e informal, para mulheres negras do sul do Brasil? E, de forma transversal, destacar 
elementos que permitem observar como esse desenrolar configura epistemologias outras que 
convergem para o que compreendemos como um assentamento epistêmico. Para isso, observamos 
as ações coletivas de mulheres negras localizadas no extremo sul das Américas e suas interfaces 
com a educação no pós-abolição. O artigo está dividido em quatro tópicos perpassados pela 
historicidade: afirmação da existência, enunciação feminina negra desde o sul, atuação de 
professoras negras e a construção da identidade coletiva. Dentre as fontes selecionadas estão as 
escritas sobre vivências, textos acadêmicos, leis e entrevistas. Escrevemos não apenas sobre essas 
mulheres, mas com elas, enquanto mulheres negras. Destacamos ainda que este texto é fruto dos 
processos de pesquisa, atuação e produção acadêmica das duas autoras: uma Doutora em História, 
que pesquisa o associativismo negro na região de fronteira Brasil-Uruguai em um pós-abolição mais 
recuado (fins do XIX até meados do XX); e uma Mestra em Educação, com estudos focados na 
docência de mulheres negras relacionada às políticas públicas no Rio Grande do Sul (fim do século 
XX e início do século XXI). Ambas ativas do Grupo de Estudos Atinuké – sobre o pensamento de 
mulheres negras. 
Palavras-chave: educação; mulheres negras; pensamentos; Sul do Sul; pós-abolição. 

Abstract 
This article aims to answer the following question: how does education become a demand, either 
formal or informal, for black women in the South of Brazil? Additionally, it aims, with a transversal 
approach, to highlight components that allow us to investigate how this unfolding shapes alternative 
epistemologies that converge to what we comprehend as an epistemic settlement. In order to do so, 
we observed collective actions/constructions of black women located in the extreme south of the 
Americas and their interfaces with education during post-abolition. This article is divided in four 
topics that are pervaded by historicity: affirmation of existence, black female enunciation from the 
South, black female teachers’ action, and the construction of a collective identity. Writings about 
personal experiences, academic papers, laws, and interviews are among the sources selected for this 
research. We write not only about these women, but also with them, as black women ourselves. We 
should also stress that this text stems from the research processes, practices, and academic 
production of both the authors: a Doctor in History, who researches black associations in Brazil-
Uruguay border region during an earlier post-abolition moment (late XIX–middle XX century); and 
a Master in Education, with studies focused on the teaching practice of black women and its relation 
to the public policies in the Rio Grande do Sul state (late XX and early XXI century). Both are active 
members of the Atinuké Study Group – on the thought of black women.  
Keywords: education; black women; South of South; post-abolition; thoughts. 
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A insistente afirmação da existência  

 
 

Existem fatos que não podem ser omitidos para que o negro seja respeitado. Ao 
contrário, irá parecer que no sul não existiu a força do negro na colonização e irá 
evidenciar-se sempre um Rio Grande, totalmente branco, resultando em movimentos 
cada vez mais discriminatórios. Tudo isto é a força da História e se a História tem 
este poder, façamo-la sem omissões (SILVEIRA, 1995, p.131).  

 
Esta escrita é uma articulação de ações coletivas de mulheres negras do extremo sul das 

Américas e suas interfaces com a educação. Nestas construções, as intersecções de gênero e 
espaço estruturam-se mediadas pela raça, conferindo forma e conteúdo ao que identificamos 
como pensamento de mulheres negras ao sul do Sul. Mulheres negras que articulam ação e 
reflexão, parte e ainda dentro de um amplo espectro de movimentação social, voltadas para 
a coletividade, não excludente, cujo principal amálgama e, consequentemente, inserção, é a 
educação e algumas de suas interfaces. Dentre as quais o destaque para a alteração do 
currículo, com a promulgação da Lei 10.639/2003 que alterou o artigo 26-A da LBEN e sua 
configuração final nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na qual as 
mulheres tiveram participação fundamental. 

 Ao apresentar construções coletivas de mulheres negras, indagamos: como a 
educação se coloca como demanda, formal e informal, para as mulheres negras do sul do 
Brasil? As respostas partem da abordagem acerca dos pensamentos críticos e teóricos de 
mulheres que adentraram na seara intelectual acadêmica nas últimas décadas dos séculos XX 
e XXI, para, por meio dessas experiências, olhar para o processo histórico de luta por 
educação formal e informal no pós-abolição. Desta forma, esta escrita é resultante dos 
processos de pesquisa empreendidos para a tese de doutoramento em História, de Fernanda 
Oliveira da Silva, intitulada “As lutas políticas nos clubes negros: culturas negras, 
racialização e cidadania na fronteira Brasil-Uruguai no pós-abolição (1870 – 1960)”1, e da 
dissertação de mestrado em Educação, de Priscila Nunes Pereira, sob o título “Negras, 
professoras e cotistas: saberes construídos na luta pelo exercício da docência”2.  

 Ao mencionar o espectro da movimentação de mulheres negras, referimos a 
historicidade inerente ao processo, pois importa compreender como um olhar mais atento 
auxilia na compreensão de interpelações localizadas ao sul dentro de uma perspectiva 
histórica. Estas interpelações emergem de corpos generificados e racializados, cuja 
complexidade da experiência em diáspora moldou/molda e criou/cria contribuições para uma 
educação de fato inclusiva.  

A epígrafe que dá início a esse artigo é de autoria da pedagoga e escritora negra pelotense 
Maria Helena Vargas da Silveira. A autora, que nasceu em 1940, apresenta aspectos acerca 
do lugar de produção de parcela do pensamento em questão, dando corpo às epistemologias 
outras que referimos no resumo do artigo e que acompanharão outras reflexões desde o sul. 
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Lugar este que refere um espaço geográfico e social e sintetiza características fundamentais 
do pensamento de mulheres negras ao sul do Sul, a saber uma produção de um espaço que 
invisibiliza a história e a presença da população negra. Neste artigo, a pergunta norteadora 
está desdobrada em quatro tópicos, e a historicidade estará sempre presente, destacando a 
afirmação da existência de população negra e de enunciação feminina negra desde o sul, a 
análise de uma atuação localizada de professoras negras que congregam elementos dos 
pensamentos que construíram e os seus reflexos na prática docente, e, por fim, um olhar 
voltado para a construção da identidade coletiva, visto que esses pensamentos têm por 
característica a circularidade que se complementa na outra/no outro, seu/sua igual. Na 
sequência observamos a enunciação feminina negra desde o sul.  

 
Eu SOU ventania negra do sul 

 
Sou a bombacha de santo, 
Sou o churrasco de Ogum. 
Entre os filhos desta terra 
Naturalmente sou um. 
Sou o trabalho e a luta, 
Suor e sangue de quem 
Nas entranhas desta terra 
Nutre raízes também. 
Trecho do poema SOU de Oliveira Silveira (2012). 
 
Lanceiros negros que foram linha de frente 
Mente e pele negra e sangue de valente 
Sangue corajoso de mulheres de peito 
Que não fogem a luta, não fica no desespero 
Essa é minha gente brava brasileira 
Churrasco, chimarrão e nossas fronteiras [...] 
Sou dos pampas, sou do sul 
Sou gaúcha, sou gaudéria, tenho o céu azul 
A minha rima vai do norte ao Rio Grande do Sul. 
Trecho da música Tradição de Negra Jaque (2015)   

  
Do sou do poeta Oliveira Silveira ao sou da cantora Negra Jaque existe a insistente 

afirmação do existir singular do povo negro no Rio Grande do Sul (RS). Contrariando todos 
os processos de apagamento sobre a presença negra no estado, nós estamos aqui, nós 
existimos e eu sou, porque nós somos. Destacamos que “de vez em quando devemos gritar 
isso o mais distante que o vento puder levar nossas vozes” (Danticat, 2003, p.27), já que uma 
série de mitos giram em torno da construção da identidade oficial gaúcha. Um dos mitos, 
enfatizado pelo sistema educacional – por intermédio do ensino da História do RS, 
igualmente disseminado pelo senso comum –, ressalta que a formação do estado deu-se a 
partir dos descendentes de colonos alemães, italianos e açorianos em detrimento dos 
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africanos, seus descendentes e indígenas. E permanece até os dias de hoje a imagem de que 
o Rio Grande do Sul é a “Europa brasileira”, como se, somente, o capital cultural e humano 
europeu estivessem aqui presentes.3 

Um não-lugar não somente por dados quantitativos da presença de negras e negros no 
estado, mas pelo processo de invisibilidade que o mito da ausência de negros no Rio Grande 
do Sul provoca em toda a população. Nesta territorialidade vivemos um duplo mito 
contraditório: da democracia racial brasileira e da ausência de negras/os no estado. 

Quanto a números demográficos, segundo o IBGE (2010), o Rio Grande do Sul conta 
com 1,3 milhões de negras e negros. Conforme dados do “Dossiê Mulheres Negras: retrato 
das condições de vida das mulheres negras no Brasil”, 17,8% das mulheres residentes no 
estado são negras (Marcondes et al, 2013, p.20). Números considerados baixos se 
comparados com outras regiões do país, no entanto significativamente altos e que contrapõem 
o mito da ausência negra no estado. 

O silêncio, quase absoluto, sob a participação efetiva e decisiva da população negra na 
construção do estado vem sendo contraposto desde a chegada dos primeiros negros. 
Principalmente pelas mulheres que, atuando de diversas formas, transformam ausências em 
presenças, que rompem com a centralidade cultural eurocêntrica, afirmam politicamente a 
matriz africana do Rio Grande do Sul e trazem o questionamento sobre a formação histórica 
unitária da região sul. É o que se manifesta na crítica apresentada pela pedagoga pelotense 
Maria Helena Vargas da Silveira, no livro “Negrada” (1995).   

O que a pensadora militante apresenta em seu texto é o direito à memória, à verdade e à 
justiça. Direitos estes demandados pelas mulheres negras gaúchas há tempos e que 
reelaboram a identidade sulina e as suas próprias identidades. Em depoimento à equipe do 
Núcleo de Pesquisas das Etnias Africanas, do Museu Antropológico do Rio Grande do Sul, 
para a pesquisa “Mulheres Afro-Gaúchas”, Maria Helena Vargas Silveira expõe o seu próprio 
reconfigurar de ser mulher negra gaúcha dentro de um projeto coletivo: 

 
[...] A mulher negra é otimista e esperançosa. Ela faz algumas buscas, mas ainda...aos 
poucos, ela tá se desvencilhando desses modelos da mulher alemã ou da italiana [...] 
E hoje em dia, ela tá definindo muito mais os seus espaços de negritude, de suas 
forças, de seu querer, do seu fazer [...] Eu vou me descobrindo a cada momento como 
mulher negra gaúcha. Assumi agora Helena do Sul. Minha posição firme de gaúcha 
(SILVEIRA apud MACHADO et al., 2006, p. 254). 

 
Estes processos identitários temporários e estratégicos também são desenvolvidos a 

partir das diversas organizações de mulheres negras do Rio Grande do Sul. Das históricas 
organizações, temos a Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras –, fundada em 1987, 
e a ACMUN – Associação Cultural de Mulheres Negras –, fundada em 1994. Atualmente, 
além dessas duas importantes entidades, a juventude negra feminina mobiliza-se em outros 
tantos grupos e coletivos, aqui destacamos o grupo Atinuké4. Mulheres e organizações que 
produzem “outro ‘sul’ para as relações de gênero e étnico-raciais” (NUNES, 2014, p.179) e 
que se juntam nas diversas formas de coletividade para fazer vento! Nesses espaços destaca-
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se a ênfase na construção de lugares seguros, que, por sua vez, pavimentam a expressão de 
suas/nossas formas de ler o mundo e dialogar com ele sem que isso, necessariamente, 
reafirme um lugar de exclusão, invisibilidade ou margem. Tais possibilidades impulsionam 
e dão sustentabilidade para que essas mulheres possam atuar novamente em suas famílias, 
num diálogo constante, nos espaços formais de educação e nos de trabalho, que, muitas vezes, 
são também os de educação. Formula-se assim, formas de educação que revisitam o não-
lugar desde a lente do pertencimento, ou seja, uma episteme outra que oriente 
contranarrativas à ciência eurocêntrica, por sua vez, enunciada, sobretudo, desde o norte 
global. Essas disputas narrativas conformam histórias mais plurais que se pautam pela 
existência coletiva desde esse lugar social de mulheres negras. O que reafirma aquilo que se 
observa a partir de outros espaços de associativismo negro, incluindo os mais antigos, como 
os clubes sociais negros e as páginas da imprensa negra.  

O fazer vento neste outro sul refere-se ao texto “Ser mulher, sul mulher: ‘a gente tem 
que sempre fazer vento!’” (2004), da professora da Faculdade de Educação, da Universidade 
Federal de Pelotas, Georgina Helena Lima Nunes. Segundo a autora, a expressão “nós temos 
que fazer vento” é constantemente dita pela líder quilombola da Comunidade do Passo do 
Lourenço e Arredores da cidade de Canguçu, Tia Vica. Ainda conforme a professora, esta 
frase:  

 
[...] não se restringia a um correr no tempo e espaço do quilombo, mas, sim, de uma 
atitude de movimento muito típica das mulheres negras, que ressignificam histórias 
de subjugação, de sobrevivência, de antinomias à liberdade (NUNES, 2004, p.182).  

 
Georgina Nunes (2004) reflete sobre as estratégias e proposições que mulheres negras 

quilombolas elaboram para o enfrentamento ao racismo e sexismo na região sul do país, 
estabelecendo uma análise discursiva da clássica canção gaúcha “Vento Negro”, composta 
por José Fogaça, na década de 1970. Assim, do discurso negativo sobre o vento negro do sul, 
Georgina Nunes desloca-se entre os ventos produzidos pelas mulheres negras quilombolas e 
finaliza saudando a senhora dos ventos e dos raios, Iansã. Inspiradas por estes movimentos, 
não podemos fazer diferente. 

Foram as mulheres afro-gaúchas, as ventanias negras do sul, que nos trouxeram até aqui, 
que transformaram o não-lugar em lugar, em um outro sul. Mulheres negras inseridas no 
mundo acadêmico e para além dele, mas, ainda assim, de um sul que se pretende 
exclusivamente europeu, e que forjam a construção de uma história em que mulheres negras 
estejam não somente como propositoras de ações, mas também enquanto formadoras da 
cultura e intelectualidade do sul do país. Ventanias que sopram constantemente, significando 
a percepção de que “eu existo. E cansarão de ignorar minha existência porque permanecerei 
através das gerações” (SILVEIRA, 1995, p.19), que movimentam e fazem emergir presenças 
e produzem ventos em seus textos escritos e vivenciados em seus corpos de mulheres negras 
ativas politicamente na sociedade. Entramos no giro destas ventanias negras para aprender a 
nos movimentar. E é a esse movimento que voltamos no próximo ponto, a fim de 
compreender a historicidade do legado forjado/vivido por tantas outras mulheres negras 
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nesse espaço ao longo do pós-abolição. Na sequência apresentamos um apanhado histórico 
sobre a organização feminina negra no pós-abolição, privilegiando o associativismo – 
principalmente jornais da imprensa negra e clubes negros – em Porto Alegre e na região de 
fronteira, Pelotas, Bagé e Jaguarão, atentando para aquilo que era denominado como busca 
pela instrução. Eparrei, Iansã! Ubuntu, mulheres! 

 
 

A força da história feminina negra ao sul do Sul 
 

Segundo a educadora Nilma Lino Gomes, devido à política educacional brasileira 
responder de forma lenta e nem sempre corretamente à demanda histórica do racismo no 
Brasil, o Movimento Negro tem elaborado “com seus próprios recursos e articulações, 
projetos educativos de valorização da cultura, da história e dos saberes construídos pela 
comunidade negra” (GOMES, 2017, p.49). Estas ações se deram, principalmente, no cerne 
das organizações negras desde as irmandades religiosas, e no Rio Grande do Sul não foi 
diferente. Estudos, como os da historiadora Lúcia Regina Brito Pereira (2007), demonstram 
que vem de longa data a demanda por educação e organização da população negra para 
educar os seus no Rio Grande do Sul. 

No texto “Educação dos Negros e das Negras”, que compõe a obra “Negro em preto e 
branco: história fotográfica da população negra de Porto Alegre”, organizado pela fotógrafa 
e historiadora Irene dos Santos, a educadora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que foi  
conselheira relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura, instituída pelo Conselho Nacional de 
Educação, no ano de 2014, apresenta o caráter coletivo da promoção à educação pela 
população negra em Porto Alegre: 

 
[...] tios, primos, amigos se unem aos pais e irmãos do estudante, seja moça ou rapaz, 
jovem ou nem tanto, para dar o apoio afetivo, intelectual, material. Grupos do 
Movimento Negro incentivam e criam condições com a oferta, entre outras, de 
reforço escolar, de curso pré-vestibular. A família e a comunidade, cada uma a seu 
jeito, se vêem responsáveis pelo sucesso dos que se empenham nos estudos. Cada 
estudante que vence, a família se realiza, a comunidade também. Educar-se, para nós 
negros, não é caminho de realização individual. Toda a comunidade que 
representamos e da qual fazemos parte, se afirma, torna-se mais forte com a nossa 
realização (SILVA, 2005, p.72). 

 
Neste sentido podemos verificar que a ascensão social, pelo viés da educação, longe de 

ser somente uma demanda individual, constituiu-se entre os grupos negros como uma 
conquista imbuída de sentidos coletivos, estando as mulheres à frente dessas demandas. Uma 
das formas de organização do Movimento Negro foi a imprensa negra, a qual atuou na 
denúncia das condições precárias da população negra, mas também teve papel educativo, 
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informando e politizando os grupos negros. Em Porto Alegre, o jornal O Exemplo circulou 
entre 1892 e 1930 e sua principal reivindicação foi a instrução do povo negro. 

Da mesma forma, o jornal A Alvorada (1907-1965), do município de Pelotas, reunia 
membros de diferentes associações da cidade. Em 7 de setembro de 1934, divulgou a 
Campanha Pró-Educação da Frente Negra Pelotense (FNP) e manifestou os ideais de 
unificação da raça negra em torno do ideal da instrução. Destacamos o trecho do artigo de 
Rodolpho Xavier, porta-voz da FNP, no jornal A Alvorada de 28 de fevereiro de 1932: 

 
Apelamos destas colunas aos intelectuais decentes da raça, pois que, aqui os há e 
competentíssimos, para a fundação de um Centro de Cultura igual aos da Frente 
Negra de S. Paulo, abstraindo discussões de raças e de preconceitos, tendo em vista 
exclusivamente o levantamento moral e intelectual da raça por meio de reuniões e 
preleções, de aulas noturnas e tudo quanto possa cultivar a inteligência da mocidade. 
Apelamos dessas colunas para os diretores de sociedades recreativas, de cordões e 
de esportes da raça negra de Pelotas, de Jaguarão e Cacimbinhas a concretizar este 
apelo dentro de suas sedes e possibilidades pelo ideal – Instrução e Cultura – 
promovendo conferencias, em datas respectivas, que digam respeito a Lei de 28 de 
setembro, a de 13 de maio, a Campanha Abolicionista e aos Vultos representativos 
da raça nas armas, nas letras e nas artes e bem assim dos fatos principais da história-
pátria. 

 
Este trecho demonstra que uma das principais estratégias da FNP foi a busca pela oferta 

de instrução aos negros, semelhante ao pleiteado pela Frente Negra Brasileira, fundada em 
1931, e que motivou a organização de diversas associações e clubes no país. 

Sobre as estratégias educacionais desenvolvidas por afrodescendentes e organizações 
negras de Porto Alegre, a tese de Lúcia Regina Brito Pereira, com o recorte temporal entre 
1872 e 2002, defende que tais estratégias: “nos autorizam a afirmar que afrodescendentes e 
organizações negras foram pioneiros, no Rio Grande do Sul, na realização de Ações 
Afirmativas” (PEREIRA, 2007, p. 16). 

Importante frisar que, além das organizações – Irmandade do Rosário, Floresta Aurora, 
Associação Satélite Prontidão, Clube Náutico Marcílio Dias e Maria Mulher, Organização 
de Mulheres Negras –, Pereira (2007, p. 17) investigou trajetórias individuais de “pessoas 
não integrantes dos movimentos sociais instituídos, mas que, ao longo de sua vida, 
trabalharam no intuito de construir um patrimônio cultural que ultrapassa as suas 
necessidades individuais”. 

Jacira Silva aponta para o papel das mulheres negras no incentivo e promoção de 
processos educativos e instrutivos nas comunidades negras do estado a partir das ações de 
Luciana Lealdina de Araújo, conhecida como Mãe Preta, nas cidades de Pelotas e de Bagé, 
elemento que também foi investigado na dissertação de mestrado de Fernanda Oliveira da 
Silva (2011). Destacamos, entre essas associações, a criação do Asilo de Órfãs São Benedito, 
em 1901, o qual abrigava principalmente meninas negras, mas que, de acordo com os 
estatutos aprovados em 1902, não fazia distinção de cor. Ele surgiu por iniciativa de uma 
mulher negra, Luciana Lealdina de Araújo, e era voltado a meninas com idade entre 2 e 21 
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anos5, esta instituição funciona na atualidade. A presença de negros em suas diretorias 
manteve-se, pelo menos, até meados do século XX, assim como entre a grande parte das 
crianças atendidas. Esta característica foi evidenciada no discurso de seu cinquentenário, 
feito pelo deputado classista, originário de Rio Grande, Dr. Carlos Santos, que, por sua vez, 
foi uma grande liderança da comunidade negra gaúcha e, à época do cinquentenário, era o 
orador oficial do Asilo6. Em relação à fundadora, foi interessante notar o destaque conferido 
a sua iniciativa, como apreendemos em um artigo veiculado no jornal negro A Alvorada, na 
coluna que destacava à comunidade pelotense fatos acontecidos no passado, com o evidente 
intuito de servir de exemplo à coletividade: 

 
A brilhante escritora d. Julia Lopes de Almeida, quando aqui esteve, disse, ao 
contemplar o Asilo S. Benedito: 
- “É a primeira vez que vejo no Brasil realizada uma obra de benemerência por uma 
mulher da mais humilde condição, pobre e de cor... Luciana, essa preta pobre, só 
pelo influxo da sua energia conseguiu inspirar a criação e a manutenção em cidades 
do Rio Grande, de verdadeiros templos de instrução e caridade, como o Asilo S. 
Benedito, fundado em fevereiro de 1901” (A Alvorada, 21/01/1952, p. 1). 

   
Ainda durante a primeira década de existência do Asilo São Benedito, em Pelotas, sua 

fundadora partiu para Bagé a fim de realizar o mesmo intuito; em 1909, criou o Orfanato São 
Benedito. Em reprodução da ata de fundação do orfanato, de 1º de setembro de 1909, Luciana 
– “Mãe Luciana” – é apresentada como “uma pobre e modesta mulher de cor, natural da 
cidade de Porto Alegre”. A instituição era ligada à Paróquia de São Sebastião de Bagé, mas, 
já em ata, informava que estava “entregue à fiscalização e direção interna sob a vigilância de 
sua benemérita iniciadora dona LUCIANA LEALDINA DE ARAÚJO”. Na sequência consta 
que “como recompensa à sua nobre iniciativa e trabalho, foi-lhe por mim [Vigário de Bagé, 
Monsenhor Costabile Hipólito] conferido o título de BENEMÉRITA FUNDADORA”7 
(ROTERMUND, 1981, p. 79-80).  

No final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o magistério passou por 
uma ampla valorização em parte pela ideia de modernização e progresso do Estado brasileiro 
nesse período. Guacira Louro (1986), descrevendo a especificidade da situação das mulheres 
em Porto Alegre nas primeiras décadas do século XX, afirma que processo semelhante 
aconteceu na capital, e este contexto foi determinante para que as moças de classe média 
saíssem do confinamento dos lares e assumissem seu lugar no ambiente público por meio da 
docência.  

Até o final do século XIX, o lar era por excelência o espaço de atuação de uma 
determinada classe de mulheres. Estas tinham como função ser mães, cuidar, educar e 
guardar a moral da família. Esses condicionamentos faziam do magistério a carreira perfeita 
para estas mulheres terem a oportunidade de saírem do espaço privado e atuarem no espaço 
público, mesmo a docência vinculada a uma missão, vocação feminina que exigia paciência 
e devoção, “esta concepção da mulher atuar na área da educação como forma de doação ao 
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cumprir sua missão, ajudará futuramente e em conjunto com outros fatores a desvalorizar a 
profissão docente” (Rosa, 2011, p.8). 

Esta mulher, que tinha como responsabilidade somente o cuidado da família e estava 
confinada ao lar, era branca de classe média/alta. Para as mulheres negras, sabemos que o 
ambiente de trabalho sempre esteve presente. Enquanto mulheres brancas comemoravam e, 
de certa forma, vivenciavam um tipo de liberdade ao saírem do ambiente privado do lar e 
ingressarem no mercado de trabalho, mulheres negras há séculos atuavam nos dois campos: 

 
Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como 
escravas nas lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... 
Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 
deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de um contingente de mulheres 
com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e de senhores de 
engenho tarados. São suficientemente conhecidas as condições históricas nas 
Américas que construíram a relação de coisificação dos negros em geral e das 
mulheres negras em particular. Sabemos, também, que em todo esse contexto de 
conquista e dominação, a apropriação social das mulheres do grupo derrotado é um 
dos momentos emblemáticos de afirmação de superioridade do vencedor. Hoje, 
empregadas domésticas de mulheres liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo 
exportação (CARNEIRO, 2002, p. 49). 

 
Mesmo no período em que se iniciou o fenômeno de feminização do magistério e 

algumas mulheres tenham vencido impedimentos de gênero, sexualidade e classe para 
ingressar na carreira docente, este acesso não se deu de maneira igual para todas. As mulheres 
negras, além de enfrentarem os impedimentos de gênero, sexualidade e classe, ainda se 
defrontaram com obstáculos racistas para ingressar nas escolas normais de formação, pois 
segundo Silva (2003, p.27), no período da década de 20 do século XX, as professoras 
deveriam ser “física e psicologicamente sadias”, características atribuídas às mulheres 
brancas. 

Cabe destacar que, para muitas mulheres negras gaúchas, o lugar reservado na sociedade 
era o do cuidado. O ofício de lavadeira é entendido aqui como aquele que ocupa a base 
hierárquica dentro do cuidado, seguido pelos serviços auxiliares, como engomadeira e 
passadeira, após estavam as lides estritamente domésticas, ou seja, no âmbito das casas, como 
limpeza, cozinheira e empregadas responsáveis pela organização dos outros serviçais,8 só 
após o trabalho de limpeza em espaços privados por meio de cargos públicos, especialmente 
em escolas, estando o professorado legado pela formação normal no topo da hierarquia. 
Lembrando que para ser professora bastava completar os estudos complementares. Por esse 
ângulo, a formação a nível ginasial, alcançada com o curso normal, era um fator de 
diferenciação simbólico entre as educadoras negras. E, já relacionado à idade avançada, 
estava o cuidado de crianças da família, como netas e netos, os quais então tinham contato 
com as experiências das avós lavadeiras, muito embora este cuidado não fosse passível de 
retorno financeiro. 
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A intelectual Lélia Gonzalez (1988), ao desenvolver sua perspectiva acerca da 
experiência das mulheres negras na América Latina, afirmou que as noções de raça e gênero 
operam no imaginário ideológico de forma a assegurar diferenças racializadas e sexualizadas, 
bem aproximada daquilo que Angela Davis (2016) e Patrícia Hill Collins (2012) propuseram 
ao interpretar a realidade norte-americana. Não obstante, advogamos que é possível pensar 
em termos de uma divisão dentro dos grupos negros, que se sustenta a partir da racialização 
e da generificação. O que, por sua vez, não significa negar sexualidade, mas interpretar a 
partir daquilo que eclode nas construções coletivas e discursos mediados que chegam até a 
atualidade, os quais se desenvolveram dentro de historicidades que ora localizam-se na 
experiência do vivido, acessada por meio da imprensa negra, atas de reuniões de clubes e 
fotografias, ora encontram-se num olhar para um passado vivido por si mesmo, 
compartilhado pelos familiares ou a partir de escrevivências suas e/ou com as suas famílias, 
acessadas nos depoimentos e relatos publicados em livros.  

No período de início de feminização do magistério, esta era vista como uma profissão 
de prestígio para as mulheres. Com isso as escolas de formações de professores, chamadas 
escolas normais, “se enchem de moças”. Em algumas localidades, “se tornaram prestigiadas 
instituições de ensino, e acrescentaram, ao curso de formação de professor primário, cursos 
de especialização, captando uma clientela socialmente privilegiada” (Louro, 2001, p.455). A 
esse respeito, Jacira Silva discorre sobre a escola normal do Colégio Assis Brasil, na cidade 
de Pelotas, considerado de elite, pois a seleção dava-se por exame de admissão e indicação 
das famílias influentes da cidade. Porém, como alertado anteriormente, o caminho para as 
mulheres negras foi repleto de impedimentos, é um pouco desse histórico que acompanhamos 
na sequência.  

Parafraseando a educadora Maria Helena Vargas da Silveira, algumas das filhas das 
lavadeiras transformaram a sua inserção no mercado de trabalho a partir da instrução 
possibilitada por meio do ofício exercido por suas mães. Eram reconhecidas pelas diretorias 
dos clubes como as professoras da raça, o que lhes conferia respeitabilidade e o que permitiu 
que uma nova geração de mulheres negras ampliasse suas possibilidades de inserção no 
mercado de trabalho sem esquecer da coletividade da qual faziam parte.  

Não obstante, ser professora negra no processo que sintetizamos aqui significava ainda 
ser exceção, bem como ainda o era em termos de alunado. O que justifica a manutenção da 
bandeira da educação pelos movimentos sociais negros ao longo do século XX, sobretudo a 
partir dos anos 1970, quando há uma reorganização social, fruto também das modificações 
políticas do Brasil que, de um regime de exceção, retornava de forma gradual à democracia. 
É nesse limiar que acessamos, com mais profundidade, como essa consciência gestada 
coletivamente ao longo do pós-abolição teve suas ressonâncias na atuação em sala de aula de 
professoras negras, e que também compõe o significado do pensamento de mulheres negras 
ao sul do Sul. Tendo isso em vista, no próximo tópico, avançamos na historicidade do 
processo para compreender as implicações desse pensamento no currículo e na atuação 
docente, gestados desde uma coletividade negra que se fazia visível.   

 
Ressonâncias negras na cidade de Porto Alegre 
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Dentro das alterações político-legais da educação, as políticas de ações afirmativas 

promulgadas nos últimos anos podem ser consideradas decisivas para as mudanças na 
carreira docente. Assim, de caráter inédito no país, no ano de 2003, a cidade de Porto Alegre 
torna-se a primeira capital do país a implementar políticas de ações afirmativas no campo do 
trabalho em todos concursos municipais. Cabe lembrar que, neste período, as universidades 
públicas estavam começando os debates sobre as cotas em seus vestibulares. A instituição 
dessa política foi fruto das discussões elaboradas durante a conferência de Durban, em 2001, 
pois militantes do Movimento Negro instalam este tema por dentro da institucionalidade do 
município seguindo os princípios dos acordos internacionais assinados pelo Estado 
brasileiro. Porém, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul – em desacordo com estes 
princípios fixados pelos tratados internacionais –, no ano de 2006, considera inconstitucional 
a política de cotas raciais nos concursos públicos de Porto Alegre. 

A partir disso, um grupo de 6 professoras negras cotistas, fizeram vento e iniciaram um 
processo de mobilização para a manutenção das suas nomeações e da política de cotas nos 
concursos municipais. Ativaram redes, tanto na institucionalidade (SMED) quanto nos 
movimentos sociais (SIMPA); conheceram e se tornaram Movimento Negro. 

A partir dos seus ingressos, algumas professoras optaram e/ou não viram necessidade de 
se colocarem politicamente enquanto cotistas no contexto em que suas nomeações e a política 
estavam ameaçadas, já as professoras aqui apresentadas avaliaram e escolheram desenvolver 
uma estratégia de afirmação, divulgação e publicitação da política de cotas.  

 
[...] não me passava pela cabeça acatar ou aceitar, não podia existir essa 
possibilidade, né, e o que a gente fez, mais do que...eu acho assim a questão de 
publicizar tudo, porque a gente tinha de rede social, na época, o Orkut, no Orkut a 
gente pegou e botou bronca, a gente saiu no Correio do Povo, a gente saiu na Zero 
Hora, a gente só não tinha a TV do nosso lado (risos), mas de todas as maneiras que 
a gente pode tornar público, a gente tornou. Então, assim, bom se eles querem fazer 
isso eles, vão fazer, mas vão fazer com todo mundo olhando. 
[...] no meu caso, eu nunca omiti, nunca encobri que era cotista, mas também não saí 
com um outdoor dizendo “eu sou professora cotista”, mas teve gente, e até hoje tem 
gente, que gostaria de esconder isso dos colegas, se tu for ver no Município, tem 
professor que é cotista e que se tu pergunta é uma coisa que é um segredo e, para 
nós, se alguém daquele grupo queria ter escondido não tinha mais a possibilidade 
(SCHNEIDER, 2017)9. 

 
Com esta estratégia, colocaram no debate amplo da cidade as políticas de ações 

afirmativas, encaminhando uma discussão política, jurídica, social e educacional da situação 
do negro no Brasil. O publicizar tudo e “botar bronca” compreende o entendimento das 
professoras acerca do que era inconstitucional. Esta era a concepção de justiça que o TCE/RS 
apresentou por meio daquela ação judicial e, por isso, a sociedade deveria saber deste injusto 
processo. 
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O processo de interdição executado pelo TCE/RS surge, nas narrativas das professoras, 
como a vivência de um “tapão na cara” (SILVA C.,2017). Por um lado, aquele dar-se conta 
da negação fundada na racialidade; por outro lado, emerge a ideia de que o doloroso episódio 
acendeu um “palito de fósforo” (FRANCO, 2017) na experiência de vida dessas mulheres. E 
essa faísca, ou fogo, possibilitou uma ressignificação da própria experiência. 

A atuação coletiva destas mulheres no afrontamento à ação judicial do TCE/RS foi o 
“chamado mais positivo” (BIKO, 1990) de um processo de conscientização e de tornar-se. 
As professoras Caroline, Carla, Jaqueline, Denise e Luciane, inclusive, seguiram na atuação 
coletiva após aquele processo, em diversas formações docentes sobre a questão racial e na 
constituição do grupo Canjerê no ano de 2014. É necessário ressaltar a importantíssima 
contribuição dos cursos de formação sobre relações étnico-raciais que estas cinco professoras 
participaram, já que foi na finalização do curso UNIAFRO10 que surgiu a ideia para a 
formação do grupo Canjerê:  

 
[...] esse contato começou lá nas cotas, né? Enquanto grupo a gente se conheceu lá, 
porque eu conhecia uma daqui outra de lá, mas nós juntas foi lá. Quando surgiu o 
curso da UNIAFRO, a gente também se falou e indicou uma para outra, por isso que 
estávamos todas [...] Então, teve influência deste grupo no Canjerê, no curso da 
UNIAFRO em si. O Canjerê surgiu bem assim, a gente fez o curso e aí, ao fazer o 
curso, a gente se deu conta que podia contribuir mostrando como fazer, que a gente 
viu que muita gente tinha ideias legais, mas não tinha o chão de sala de aula, e tantas 
práticas ao longo do tempo para aplicar aqueles conceitos, para discutir aquilo com 
crianças pequenas (SCHNEIDER, 2017).  

 
Os cursos e a relação com o Movimento Negro, no processo de resistência, evocaram o 

que Gomes (2017) chama de saberes emancipatórios, que se forjam em movimentos 
individuais e coletivos. A rede de solidariedade formada entre cinco das seis professoras 
colaboradoras da pesquisa estendeu-se para além daquele processo e fortaleceu as ações 
educativas delas a partir das trocas de atividades, procedimentos didáticos-pedagógicos 
relacionados à reeducação das relações raciais. E, anos depois, a formação de um coletivo 
que, até hoje, desenvolve – sem apoio institucional – o curso de formação para professoras/es 
intitulado “Ações educativas para uma nova ambiência racial na escola: relato de boas 
práticas”.  

As professoras afirmam que, a partir daquele contexto da luta pela permanência das 
cotas, das formações, da atuação em grupo no Canjerê compreenderam a responsabilidade e 
o compromisso social de ser professora no município de Porto Alegre.  

 
[...] bom, eu tenho uma responsabilidade, né, que vai muito além do ensinar, ser 
professora em Porto Alegre, a gente sabe que lida com as camadas populares com 
quem menos tem e a gente sabe que quem menos tem... a gente sabe, quem menos 
tem e quem a gente vai encontrar lá, que vão ser os cotistas do futuro e a gente 
precisa... ajudar muito assim... ensinar muito, vai além do ensinar, o ensinar 
matéria... é ensinar cidadania, ensinar seus direitos, ensinar o que eles podem, até 
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onde eles podem ir né, eu não estou lá só para ensinar só o como escrever, sim, eu 
preciso ensinar o como escrever, eu preciso ensinar o como contar, mas eu preciso 
ensinar o além, né, eu tenho essa responsabilidade [...]A gente tem que ter 
responsabilidade para, sim, ensinar o conteúdo porque eles vão precisar disso 
também, a gente tem que ter responsabilidade de conseguir entender esses alunos 
que precisam ser incluídos que muitas vezes a gente não tem preparo para conseguir 
dar conta disso. É uma responsabilidade, porque eu vejo as minhas alunas negras 
me têm como uma referência, então, eu tenho que ser uma boa professora...eu não 
posso né...não ir trabalhar...isso ninguém pode, mas por elas me terem como uma 
referência, eu tenho que ter uma postura. E eu também tenho que ter uma postura 
assim, no sentido de eu não posso estar lá só por estar! Eu não posso estar lá dando 
aula de português, de matemática etc. e não tocar na questão da identidade racial 
negra, não posso. Isso é minha obrigação, porque eu sou negra e porque eu sou 
cotista, eu tenho essa obrigação, não pode ser diferente. Claro, eu entendo que às 
vezes vai dar para fazer isso de uma forma mais duradoura, às vezes vai ser uma 
coisa mais breve, mas eu tenho sempre que tocar nisso (SILVA, D., 2017, grifos 
nossos).  

 
Podemos verificar na fala da duas professoras o quanto a palavra “responsabilidade” faz 

parte das suas percepções sobre ser professora negra cotista na rede municipal de ensino de 
Porto Alegre. Somente neste trecho da narrativa de Carla, a palavra “responsabilidade” foi 
dita seis vezes e expõe a necessidade de “ensinar muito”, “se dedicar mais” aos diversos 
perfis de alunas/os que esta rede de ensino recebe, somado a isso a preocupação de ensinar 
sobre cidadania, direitos e um reconhecimento das diversas discriminações que as/os 
alunas/os podem experienciar. Carolina quando questionada sobre o que significa ser 
professora negra, respondeu:  

 
Como algo que faz parte da tua identidade, não tem como não ser, entende, não é 
que não seja...não tem como não ser, tu é, né? Assim como a outra professora lá, usa 
óculos, a outra...é uma característica tua, faz parte da tua identidade e tu tem que 
levar isso para a tua sala de aula assim como os alunos vêm com todas as 
identidades deles também...não é um grande evento, mas também não é nada, é da 
vida (risos), não tinha que ser pelo menos agora, né. Agora na Prefeitura tem bastante 
professoras negras, nem todas se assumem, mas tem bastante gente...está mudando 
(SCHNEIDER, 2017, grifos nossos).  

 
Essas mulheres negras, cotistas, professoras levam suas identidades para dentro da sala 

de aula, pois compreendem que o trabalho docente faz-se a partir da intersecção da vida 
pessoal, social e profissional (NÓVOA, 1992). As falas emitidas com veemência sobre a 
responsabilidade de seus trabalhos docentes remetem ao que Tardiff e Lessard chamam de 
um Trabalho Investido, “[...] querendo dar a entender, com essa expressão, que um professor 
não pode, apenas, ‘fazer seu trabalho’, mas que deve engajar-se e investir a si mesmo no que 
é como pessoa nesse trabalho” (TARDIFF; LESSARD, 2002, p. 268).  
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Considerando esta perspectiva, entendemos que as professoras investem, em suas 
práticas pedagógicas, na defesa de um projeto político de educação alicerçado na reeducação 
das relações étnico-raciais, ou mesmo, a partir do desenvolvimento de uma consciência 
negra educativa, estas professoras estão produzindo uma pedagogia antirracista. Nos termos 
de Cavalleiro (2001, p. 149-157):  

 
A educação anti-racista reconhece o ambiente escolar como um espaço privilegiado 
para a realização de um trabalho que possibilite o conhecimento respeitoso das 
diferenças raciais, bem como dos indivíduos pertencentes a grupos discriminados. 
[...] A educação anti-racista é pensada como um recurso para melhorar a qualidade 
do ensino e preparar todos os alunos e alunas para a prática da cidadania. [...] visa à 
erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados. Nela, 
estereótipos e idéias preconcebidas, estejam onde estiverem (meios de comunicação, 
material didático, e de apoio, corpo discente, docente etc.), precisam ser duramente 
criticados e banidos. É um caminho que conduz à valorização da igualdade nas 
relações [...]. É indispensável para a sua realização a criação de condições que 
possibilitem a convivência positiva entre todos (CAVALLEIRO, 2001, p. 149-157).  

 
É uma posição radical amorosa ao fazer suas alunas e alunos agentes de sua própria 

recuperação. As professoras fazem o que Paulo Freire enuncia acerca da contribuição do 
educador à sociedade brasileira: uma educação crítica e critizadora que seja capaz de ampliar 
e alargar “a capacidade de captar os desafios do presente” (FREIRE, 2014, p.113). Esta 
compreensão de educação fica evidente na fala da professora Luciane (SILVA, L., 2018):  

 
[...] se tu não entende que convivência é conteúdo, tu acha que pode deixar as 
crianças uma atrás da outra, porque tu não precisa ensinar elas a conviver, e isso é 
um problema na escola, muitos professores acham que convivência não é conteúdo. 
Tu tem que ensinar as crianças a conviverem umas com as outras...de conviver, de 
aceitar, de ouvir, tudo é convivência [...] então, no final do ano isso é conteúdo das 
crianças, tem que ser ensinado ao longo da vida escolar delas, por todos 
professores...é isso que tem que inserir na cabecinha das pessoas.  

 
Convivência como conteúdo é o fundamento das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de uma reeducação das tensas 
relações sociais brasileiras forjadas no racismo e nas diversas discriminações.  

 
O Outro é o Mundo! Esse é o fundamento ontológico de uma epistemologia 
antirracista que tem na ancestralidade africana sua forma cultural privilegiada. Esse 
também é o fundamento de uma educação antirracista alicerçada na cultura de matriz 
africana recriada no Brasil e na América Latina [...] (OLIVEIRA, 2012, p.45).  

 
Alicerçado na ancestralidade africana, este projeto de educação parte da convivência 

sadia e positiva entre as diferenças e semelhanças em que negras/os e brancas/os se 
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beneficiam ao aprenderem a interagir e negociar objetivos comuns que garantam, a todos, ter 
igualmente respeitados os seus direitos, valorizadas suas identidades e, assim, participem da 
consolidação da democracia brasileira (BRASIL, 2004). Neste jogo de espelhos que a 
convivência possibilita, o outro não pode ser visto como superior e nem o outro pode se ver 
como soberano. Nessa complementariedade torna-se necessário que pessoas negras façam a 
primeira ação do jogo de espelhos: olhar-se de modo afetivo para desconstruir as imagens 
deturpadas que a branquitude construiu sobre a negritude.  

Destas estratégias emergiu a cosmovisão africana gestada pela Ancestralidade 
(OLIVEIRA, 2012). Nesta produção singular da cosmovisão africana desde o Brasil ou 
cosmovisão afro-brasileira ou, mesmo poderíamos chamar, cosmovisão amefricana11, a 
Ancestralidade é fundadora, mantenedora e produtora de sentidos e mundos cujo princípio 
ético é o comunitarismo, o que Edson Oliveira afirma enfaticamente: “Não fosse isso, 
teríamos desaparecido, enquanto experiência de resistência, permanência e consistência da 
face da Terra!” (OLIVEIRA, 2012, p. 44). É a partir da Ancestralidade que grupos negros 
em diáspora forjaram ações de produção de identidades múltiplas:  

 
Este movimento tem tido como um dos passos importantes a auto-afirmação – 
individual e grupal – como descendentes e exilados do continente africano, herdeiros 
e herdeiras de culturas e histórias redescobertas e redefinidas como ricas e pujantes, 
capazes de recuperar e originar novas tradições e histórias. Para, a partir daí, 
desenvolver um conjunto variado de recursos simbólicos, culturais e políticos de 
produção e positivação de identidades que permitam a sobrevivência e o 
enraizamento, significando a abertura de espaços de liberdade na sociedade racista e 
enraizamento da população negra (WERNECK, 2007, p.6). 

 
O pensamento pedagógico das referidas professoras, proferidos durante as entrevistas, 

remetem ao texto de bell hooks no seu livro “Ensinando a Transgredir” (2013), em que a 
autora apresenta, a partir de sua experiência como aluna, uma visão positiva sobre as escolas 
segregadas nos Estados Unidos. Segundo bell hooks, as professoras negras daquelas escolas 
tinham um compromisso fundamentalmente político com a luta antirracista, tinham ligação 
direta com a comunidade e família das/os alunas/os, zelavam, potencializavam, cuidavam, 
amparavam e desenvolviam uma pedagogia revolucionária ao preparar crianças e jovens 
negras/os a elaborarem estratégias de resistência ao mundo de colonização branca racista. 
Com a integração racial nas escolas, bell hooks afirma que aprendeu a diferença entre a 
“educação como prática de liberdade”, que era desenvolvida nas escolas negras, e a 
“educação que só trabalha para reforçar a dominação” nas escolas integradas em que as 
crianças e jovens negros passaram a enfrentar uma educação branca racista (hooks, 2013, p. 
11-12).  

Ao transgredir a visão negativa, que é comum sobre as escolas segregadas, bell hooks 
nos apresenta, com suas reflexões, o quanto o trabalho docente imbuído de comprometimento 
político pode fazer a diferença na construção de uma educação humanitária. No Brasil, apesar 
de não vivenciarmos oficialmente na legalidade a segregação racial nas escolas, no cotidiano 
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as desigualdades educacionais refletem-se majoritariamente na população negra12, a 
“discriminação racial se faz presente como fator de seletividade na instituição escolar e o 
silêncio é um dos rituais pedagógicos por meio do qual ela se expressa” (GOMES, 2008, p. 
523).  

Por isso, torna-se fundamental um trabalho de acolhimento específico com alunas/os 
negras/os para que não sigamos escolhendo e promovendo uma educação que reforça a 
dominação e a subalternidade. No ofício docente, “tomar partido”, “assumir um lado”, 
mesmo sendo seu trabalho fundamentalmente coletivo, faz-se necessário, pois suas ações 
têm, também, efeitos individuais. Na educação brasileira, crianças e jovens negros não são a 
escolha de dedicação, afeto e acolhimento nas escolas. Esse assumir um lado, no caso da/o 
professora/or branca/o, em geral, não comprometido com uma educação libertadora, significa 
escolher o silêncio frente a situações de subalternizações diárias que alunas/os negras/os 
vivenciam no cotidiano escolar.  

Se tais elementos impactam por um lado na afirmação política de professoras negras ao 
sul do sul, que contemplam as formas de pensar e executar a docência, por outro também 
impactam na identidade dessas mulheres, individual e coletivamente, bem como na educação 
de uma forma. Elemento este que apontamos no último tópico desse artigo.  
 
 
A identidade de uma coletividade que existe e que retorna para a sala de aula 
 

Defender um projeto de educação que visa à liberdade e que combate opressões exige 
questionar por que, historicamente, neste país, a população negra é aquela parte que fica 
“para trás” e para isso, na ação concreta, como afirmou a professora Luciane (SILVA 
L.,2018), é preciso “se colocar na defesa dessas crianças”. Se a educação escolar, segundo a 
LDBEN, “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996), o entendimento 
da professora Carla (Silva C., 2017), ao afirmar que “as crianças negras nas escolas de 
periferia devem saber que são negras e que este aprendizado deve ser feito na escola”, está 
plenamente de acordo com o objetivo da educação, pois conscientes das desigualdades 
fundantes da sociedade brasileira, os alunos negros poderão desenvolver estratégias de 
sobrevivência às situações concretas de racismo e todas/os as/os agentes envolvidos no 
processo de aprendizagem, negros ou não, a partir dessa conscientização da realidade social, 
poderão desenvolver uma postura de inconformismo que vise à construção de uma sociedade 
realmente democrática e justa – que é o objetivo maior da educação das relações étnico-
raciais (BRASIL, 2004).  

Desta forma, estas mulheres, assim como o Movimento Negro, atuaram sobre toda a 
sociedade como um agente que ajuda a conscientizar o inconsciente (FANON, 2008), elas, 
enquanto professoras da rede pública, possibilitam a suas alunas e alunos negros a 
consciência de outras perspectivas de existir:  
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[...] é desafiante, mas é um papel necessário, eu gosto desse lugar, mas tem bastante 
trabalho ainda a fazer e eu acho que temos que continuar, não podemos parar e muita 
consciência, né, porque nós, negros, estamos precisando, sim, de incentivo, 
precisamos saber que podemos chegar lá. Eu acho que ainda é um desafio, mas a 
gente está rompendo, está conseguindo (FRANCO, 2017, grifos nossos).  

 
Voltamos aqui a um ponto fundamental que marcou a fala dessas professoras: a 

identidade. Conforme elas expuseram de forma não linear e totalmente relacional suas 
identidades, podemos perceber o quanto estas mulheres elaboraram lugares de existência 
contestatórios e afirmativos por meio de identidades não essencializadoras. Estas educadoras 
evocam suas experiências familiares, escolares, formativas, raciais e sexistas para a 
construção de um entendimento próprio do conceito de educação e para a construção de seu 
fazer docente, ou seja, produzem a partir de suas experiências uma novidade pedagógica em 
que políticas de consciência, identidades e convivência são os seus fundamentos.  

Mulheres que recusam binarismos, recusam posições fixas. Mulheres que são soma, que 
transformam o negativo em positivo e forjam potências educativas libertadoras a partir de 
suas experiências e posições identitárias. Educadoras que, assim como Hall (2000, p.326), 
negam o “ou” e assumem o “e”: Negra e mulher e professora e cotista etc. Que mobilizam 
cada uma dessas identidades ou todas elas em momentos necessários como forma de 
estratégia política de luta. Negociando identidades de forma individual e/ou coletiva, a 
consciência negra educativa parece ser a raiz que se desenvolve e se fortalece a partir da ação 
contínua de negociação. São elas, enquanto agentes de si, que decidem quando, como, onde, 
com quem, relacionar, omitir e expor os significados que elaboram cotidianamente sobre suas 
identidades.  

 
Então, ser professor...ser professor já é algo incrível, né, agora, ser uma professora 
negra cotista numa sociedade racista, numa escola arcaica e tentar mudar, virar e 
acolher aquelas crianças para mim é quase um ato revolucionário diário, cotidiano 
de fazer revolução dentro daquele ambiente, então, é um ato cotidiano 
revolucionário, é também de eu me resgatar em cada uma daquelas crianças, também 
é refazer a minha trajetória (SILVA, L., 2018).  

 
Se refazer, reelaborar-se, resgatar-se dos efeitos psicológicos, biológicos, econômicos e 

sociais da experiência desumanizante do racismo, por meio do investimento político e afetivo 
na educação das novas gerações, é uma estratégia de abertura de caminhos, brechas, fissuras 
em uma sociedade racista para que a construção e a reconfiguração da identidade racial negra 
emerjam para além da dor:  

 
[...] a negritude ou identidade negra se refere à história comum que o olhar do mundo 
ocidental “branco” reuniu sobre o nome de “negros”. A negritude não se refere 
somente à cultura dos portadores de pele negra, que, aliás, são todos culturalmente 
diferentes. Na realidade, o que esses grupos humanos têm fundamentalmente em 
comum não é a negritude, mas sim o fato de terem sido na história vítimas das piores 
tentativas de desumanização e terem sido culturas não apenas objeto de políticas 
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assimétricas de destruição, mais do que isso, ter sido simplesmente negada a 
existência dessas culturas (MUNANGA, 2010, grifos nossos, p. 12).  

 
A partir deste ponto em comum pessoas e grupos, ao longo dos tempos, unidos a partir 

da dor do racismo tentam se refazer cotidianamente e curar suas feridas, daí emergem 
epistemologias outras. Sobre esse aspecto, teóricas do feminismo negro e decolonial afirmam 
que mulheres negras, na diáspora africana, devido às experiências compartilhadas de viver 
em sociedades sexistas e racistas, elaboram um potencial político específico e convertem algo 
íntimo em público, compreendendo que ponto de vista é sempre uma construção 
experimentada a partir de experiências que são recorrentemente próximas, mas nunca iguais 
(COLLINS, 2012; CRENSHAW, 2002). Não se trata apenas de uma questão de vivência de 
uma experiência de sofrimento, mas também do processo que construiu um legado 
intelectual, um “ponto de vista especial” (hooks, 2015, p. 208) de respostas às situações de 
sofrimentos.  

Assim, conjugando as aprendizagens desenvolvidas com as colaboradoras da pesquisa à 
bagagem teórica e experiências pessoais, acreditamos que se pode acrescentar uma palavra-
força à definição do conceito de identidade de Stuart Hall: identidade como um assentamento 
das “diferentes identificações ou posições que utilizamos ou não, ocasionadas por um 
conjunto de circunstancias e experiências únicas vividas por cada sujeito” (HALL, 1997, 
p.26).  

Palavra-força porque estamos falando de assentamento a partir dos princípios do axé13. 
Segundo a “Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana”, de autoria de Nei Lopes, 
assentamento é um “conjunto de objetos simbólicos que, reunidos e convenientemente 
tratados, concentram o axé do orixá de determinada pessoa ou coletividade. Seu principal 
elemento é o otá” (LOPES, 2014, p.77) que, ainda segundo o autor, é a “pedra onde se assenta 
a força mística, o axé do orixá (p. 503).  

Respaldadas nos princípios de Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, bell hooks, 
Kabengele Munanga, Stuart Hall e Nei Lopes, compreendemos que, a partir destas 
experiências únicas, as professoras negras colaboradoras da pesquisa fazem revoluções 
diárias, como afirmou a professora Luciane. E assentadas na herança da luta e episteme do 
Movimento Negro e da ancestralidade negra diaspórica movem, transformam e afrontam a 
colonialidade racista da institucionalidade e do saber pedagógico no município de Porto 
Alegre ao mobilizarem uma consciência negra educativa que possibilita às/aos alunas/os a 
liberdade e a autonomia de elaborarem capacidades e estratégias de ação (ou passividade) a 
respeito da verdadeira origem do conflito, isto é, as estruturas sociais (FANON, 2008).  

Desta forma, a partir da transgressão dos efeitos negativos dos incômodos, das dores, 
das feridas da exclusão racial e resistência a ela, estas professoras rompem com as identidades 
subjetivas e profissionais essencializantes e com a complementariedade teoria-prática e, 
efetivamente, reconfiguram a si e a educação como lugares de liberdade. Esta é a 
epistemologia outra e/ou saber emancipatório assentado por elas.  

Cabe às novas produções acadêmicas, que objetivam sair da percepção limitadora de 
“dar voz” para a perspectiva de “dar ouvidos”, buscar os saberes e as estratégias que emanam 
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das lutas. Estratégias como ação, atitude, transgressões que pessoas elaboram em 
circunstâncias de opressão e subalternidade para (re) existirem dentro dos limites sociais-
históricos de raça, gênero e classe. Ou seja, analisar agenciamentos elaborados em cada 
contexto sócio-histórico é conhecer e transformar em processo educativo o modo como 
pessoas constroem o vivível em situações em que parece não haver mais um modus vivendi. 
Quando a academia, quando as elites econômicas pensam não haver mais formas de vida, 
emergem resistências, (re) existências e conhecimentos que só quem experiencia esses 
fenômenos consegue elaborar.  

O fortalecimento e empoderamento da autoestima de mulheres negras, cotistas e 
educadoras proporcionam também a construção afirmativa de todas as crianças, pois, 
enquanto professoras, o potencial de ser espelho é elevado ao ponto de se tornarem 
referências, já que a trajetória dessas mulheres negras, seu estar negro-feminino assentado na 
ancestralidade educativa negra já é, em si, uma forma de reeducar olhares e percepções sobre 
as relações raciais na rede municipal de ensino de Porto Alegre, se tornando, assim, 
referências importantes para todas as crianças e adolescentes, independente do pertencimento 
étnico-racial.  

Foi possível perceber que ser/estar cotista e ter participado do contexto de luta pela 
permanência das cotas, dos cursos de formação e estar em rede foram fatores fundamentais 
na trajetória profissional dessas professoras, impactando diretamente na ressignificação de si 
e na prática pedagógica de combate, não só à discriminação racial, mas a todo tipo de 
discriminação. Estas experiências e estratégias apontam para um novo modelo de relações na 
educação municipal, ao reunirem as práticas e objetos simbólicos deste lugar de 
marginalidade, trataram e transgrediram seus efeitos para se tornarem lugares, esferas e/ou 
otá, principal elemento irradiador do axé assentado no ser/estar negra, mulher, professora e 
cotista. 
 
  
Considerações finais: O diálogo dos tempos que permitiu observar uma 
mesma história em várias histórias 
 

O processo histórico de afirmação de existência de uma coletividade negra pensado por 
mulheres negras ao sul do Sul, que descrevemos ao longo do artigo, congrega processos 
inventivos que contribuem para um repensar da educação, que podemos perceber como 
(re)existências, ou seja, além de criar formas de resistências/enfrentamentos contra as 
violências do racismo em cada contexto histórico regional do país, a população negra forjou 
outras formas de existências e de concepções de educação.  

Essas concepções foram abordadas tomando por base especialmente o diálogo com 
outras pensadoras negras, as quais apontaram para o caráter coletivo dessa experiência, 
dentre as quais destacamos as elaborações de Georgina Helena Nunes, Nilma Lino Gomes, 
Lúcia Regina Brito Pereira, Irene Santos, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Sueli 
Carneiro, Lélia González, Eliane Cavalleiro e bell hooks. Tais nomes reverberam uma 
produção que compõe parte do significado do pensamento de mulheres negras ao sul do sul, 
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ora desde um sul que é global, mas, sobretudo, desde um sul que é territorial. Parte que se 
faz todo ao dialogar com as perspectivas enunciadas pelas professoras negras de Porto Alegre 
e mesmo pelas produções das autoras que aqui também se colocam como aquelas que 
escrevem a partir de uma coletividade que reflete, desde sempre, sobre a centralidade das 
experiências oriundas de corpos negros que lutam, pensam, enunciam e sofrem as dores de 
um racismo que, se em parte dita nossas experiências, não foi capaz de condicioná-las e 
retirar nossa esperança tão bem sintetizada pela dedicação ao campo da educação.  

Assim, evidenciamos como resultado/característica uma linhagem de construção de 
pensamento que perpassa construções coletivas, desde as familiares até as tecidas em 
coletividades extensas, como clubes negros e associações, chega aos nossos dias, com os 
coletivos de mulheres negras no extremo sul do Atlântico e se pauta pela circularidade que 
se complementa nas suas e nos seus iguais. E, se entrecruzam com a formulação e 
aplicabilidade de políticas públicas de acesso à cidadania relacionadas à inclusão da história 
da experiência negra nos currículos de ensino formal no Brasil. Logo, as produções e ações 
estão focadas no pensamento e ação das mulheres negras do sul no pós-abolição, refletindo 
assim uma escrita coletiva e parte de um legado maior. 

Aqui torna-se fundamental destacar que o que nos permite abordar temporalidades 
distintas é a experiência da vida na diáspora, evidentemente vivenciada em uma longa 
duração, cujo fio condutor é a existência forjada na luta a despeito dos impedimentos. Não 
obstante, é por meio dessa experiência que identificamos alguns dos elementos enunciativos 
que denotam aquilo que denominamos como pensamentos de mulheres negras: diálogo 
constante com o racismo e o sexismo; existências pautadas em coletividades, transformando 
a dor em potência que reflete nas práticas e redes coletivas; importância conferida à educação 
reconfigurada como possibilidade de construção do significado pleno de liberdade e a 
transformação de um território e cultura de não-lugar (lugar exclusivamente de brancos e 
descendentes de europeus) em lugar de existências, rompendo assim com identidades e 
culturas hegemônicas, que, por sua vez, congregam os pensamentos de mulheres negras ao 
sul do Sul. 

Para finalizar, seguindo um dos ensinamentos que eclodem desses pensamentos, a saber, 
que os eles são circulares e complementares, evidenciamos que as experiências aqui 
elencadas corroboram o entendimento da existência de uma estrutura social que condiciona 
mulheres e homens negros, cujo um de seus pilares é a escola e, por isso, a educação é um 
campo de disputa tão fundamental. No entanto, é também esse condicionamento que tem 
como contraponto a (re)existência que demarca a forma de criar mecanismos de ruptura com 
uma estrutura social que fragiliza o acesso à cidadania, ainda na atualidade desse pós-
abolição de um tempo presente, possível de ser acompanhado no pensamento e organização 
das mulheres negras, aqui enfocados por meio da educação, que fortalece o argumento acerca 
dos diálogos de temporalidades, de forma a evidenciar a longa duração de um processo com 
múltiplos matizes e sujeitos envolvidos.  
 
 
Notas 
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1  A tese, defendida em 2017, apresentou uma discussão sobre as ações empreendidas pelas autodenominadas mulheres 
da raça, bem como uma interlocução teórica com pensadoras/es negras/os que vivenciaram os clubes negros e/ou 
teceram interpretações sobre ser e estar pessoas negras no mundo. 

2  A dissertação, defendida em 2018, focou os movimentos de resistência ao questionamento judicial acerca da validade 
do exercício profissional de professoras negras admitidas por meio de cotas raciais em um concurso público municipal 
realizado na cidade de Porto Alegre, no ano de 2005. 

3  Sobre isso ver: Oliven, Ruben George. A parte e o todo: a diversidade cultural no Brasil-nação. Editora Vozes, 2006; 
Silva, Fernanda Oliveira da. et al. Pessoas Comuns, Histórias Incríveis: a construção da liberdade na sociedade sul-rio-
grandense. São Leopoldo: EST Edições, 2017.  

4  Fundado em 2016, por Fernanda Oliveira, Giane Escobar e Nina Fola, pesquisadoras e ativistas sociais. O grupo oferece 
cursos de formação em pensamento de mulheres negras, anualmente, mediante seleção pública. Além do curso, 
desenvolve atividades voltadas à reflexão e ação desse pensamento no Rio Grande do Sul e no Uruguai. 

5  BPP-AH. Fundo: Entidades beneficentes e benemerentes, sub-série: Asilo de órfãs São Benedito de Pelotas. 
6  BPP-AH. Fundo: Entidades beneficentes e benemerentes, sub-série: Asilo de órfãs São Benedito de Pelotas. 
7  Grifos do original. Sobre o Asilo, ver Caldeira, Jeane dos Santos. O Asilo de Órfãs São Benedito em Pelotas-RS (as 

primeiras décadas do século XX): trajetória educativa-institucional. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2014. 
Dissertação (Mestrado em Educação). 

8  Destacamos aqui que a referência encontrada foi sempre a de empregada doméstica, nunca de governanta. O conteúdo 
de ambas as funções é o mesmo, tendo como referência o que Florestan Fernandes apresenta de comum ao ofício de 
governanta ao investigar as profissões de imigrantes europeias em São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Este 
pode ser mais um indício de racialização que reatualiza o vínculo com a escravidão sempre que as lides domésticas são 
executadas por pessoas negras, no entanto, é necessário fazer uma análise mais detalhada para poder aprofundar a 
discussão e acessar outros indícios. Fernandes, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes, 2. vol., 3.ed. 
São Paulo: Ática, 1978. 

9  Todas os excertos das transcrições estarão com o nome da entrevistada e o ano que foi realizada a entrevista, assim 
como foi utilizada na dissertação já citada da autora Priscila Nunes Pereira. As informações completas das entrevistas 
estarão na lista das referências do artigo. Quando forem citadas a fala das entrevistadas no corpo do texto, os excertos 
estarão entre aspas no parágrafo. Cabe destacar que as entrevistas foram transcritas literalmente com ajustes gramaticais, 
quando necessário para melhor compreensão. 

10  UNIAFRO é um curso de aperfeiçoamento “ofertado pela Faculdade de Educação, com apoio da Secretaria de Educação 
a Distância e do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pretende colocar-
se como um instrumento para a teorização e proposição de ações que transformem o cotidiano das relações inter-raciais 
na escola e dar continuidade às ações implementadas na primeira edição. Teorizar e praticar são os verbos fundamentais 
deste curso!” Atualmente o curso está em sua 4ª edição nos municípios de Alvorada, Gramado, Nova Petrópolis e 
Rosário do Sul. Informações disponíveis no site do curso: http://www.ufrgs.br/uniafro/index. Acesso em: 31/05/2019. 

11   Conceito elaborado por Lélia Gonzalez “[...] amefricanidade assumiria contornos geográficos, políticos, antropológicos 
e históricos, na medida em que incorporaria culturas de resistência em diferentes partes das Américas, oferecendo-lhes 
um significado coletivo e comum [...] uma proposta que buscava a aproximação das diversas contribuições culturais e 
políticas das mulheres de ascendência indígena e africana nas práticas e no pensamento feminista de matriz ocidental, 
ao mesmo tempo em que defendia a autonomia das organizações de mulheres populares, negras e indígenas” (RIOS; 
RATS, 2016, p. 399). 

12  Sobre os dados de desigualdades educacionais, ver: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-
11/educacao-reforca-desigualdades-entre-brancos-e-negros-diz-estudo. Acesso em 04/06/2018. 

13  Axé, segundo os princípios das religiões de matriz africana, significa força, energia, poder que mobiliza e movimenta a 
vida. 
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