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RESUMO

A presente  dissertação  é  fruto  de  uma  pesquisa  que  teve  por  objetivo  analisar

enunciações de alunos de uma instituição pública de ensino de Estrela-RS sobre a

escola e sobre as relações étnico-raciais. As ferramentas teóricas do estudo estão

vinculadas às teorizações de Michel Foucault e seus comentadores, como Alfredo

Veiga-Neto, Júlia Varela, Dagmar Meyer e Mozart Linhares da Silva. A parte empírica

da investigação foi desenvolvida com alunos do 8o ano de uma escola municipal de

Estrela/RS, cidade marcada pelos processos de colonização alemã. Para produzir o

material  de  pesquisa  foram  utilizadas  técnicas  de  inspiração  etnográfica,  como:

escrita em um diário de campo, entrevistas com alunos, observações de aulas e de

outros espaços da escola, aplicação de questionários e a realização de atividades

pedagógicas  na  referida  turma  de  alunos.  A  estratégia  analítica  utilizada  para

examinar  esse  material  orientou-se  pela  análise  do  discurso  na  perspectiva

foucaultiana. A análise mostrou que, em relação à escola, os alunos a consideram

importante  para  o  seu  futuro,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  inserção  no

mercado  de  trabalho  e  possibilidade  de  prosseguirem  os  estudos.  Além  disso,

evidenciou-se que  os estudantes,ao narrarem o que seria um “bom” ou um “mau”

aluno,  estão  capturados  pelas  marcas  da  escola  moderna,  pois  realizam  tal

diferenciação utilizando critérios como comportamento e cumprimento das tarefas

escolares.  Em relação  às  questões  étnico-raciais,  foi  identificado  que  os  alunos

percebem  tensões  na  cidade  e  não  se  reconhecem  como  negros,  preferindo

denominar-se como “morenos”. Segundo suas enunciações, negros são apenas os

haitianos que habitam o município a partir de 2012, em função do tom “mais escuro”

de sua pele. Os alunos, contudo, não percebem tensionamentos étnico-raciais na

escola e afirmam que não há racismo no ambiente escolar, embora eles próprios

evitem denominar-se negros.

PALAVRAS-CHAVE:  Escola,  alunos,  relações  étnico-raciais,  teorizações

foucaultianas.



ABSTRACT

The present dissertation is the result of a research that had as main aim to analyze

the students' enunciations of a public institution of education of Estrela-RS on the

school and on ethnic-racial relations. The theoretical tools of the study are linked to

the theories of Michel Foucault and his commentators, such as Alfredo Veiga-Neto,

Júlia Varela, Dagmar Meyer and Mozart Linhares da Silva. The empirical part of the

research was developed with students from the 8th grade of a municipal school of

Estrela-RS,  a  city  marked by the  processes  of  German colonization.  In  order  to

produce  the  research  material,  techniques  of  ethnographic  inspiration,  such  as

writing in a field diary, interviews with students, observations of classes and other

spaces  of  the  school,  application  of  questionnaires  and  the  accomplishment  of

pedagogical activities in the referred class of students,  were used. The analytical

strategy used  to  examine  this  material  was  guided  by  discourse  analysis  in  the

Foucaultian perspective. The analysis showed that the students consider the school

as being important for their future, especially with regard to the insertion in the labor

market and the possibility of continuing the studies. In addition, it was evidenced that

students, when narrating what would be a "good" or "bad" student, are captured by

the  marks  of  the  modern  school,  because  they  make  such  differentiation  using

criteria  such  as  behavior  and  fulfillment  of  school  tasks.  Regarding  ethnic-racial

issues,  it  was  identified  that  students  perceive  tensions  in  the  city  and  do  not

recognize  themselves  as  blacks,  preferring  to  be  called  "morenos"  (brown).

According to their enunciations, blacks are only the Haitians who have inhabited the

city since 2012, due to the "darker" tone of their skin.  Students,  however,  do not

perceive ethnic-racial  tensions at school  and claim that there is no racism in the

school environment, even though they themselves avoid being called black.

KEYWORDS: School, students, ethnic-racial relations, Foucaultian theorizations.
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1 INTRODUÇÃO

Sempre há um número demasiado deles. “Eles” são os sujeitos dos
quais devia haver menos – ou, melhor ainda, nenhum. E nunca há um
número  suficiente  de  nós.  “Nós”  são  as  pessoas  das  quais  devia
haver mais. (BAUMAN, 2005, p. 47).

As  palavras  de  Zygmunt  Bauman,  na  epígrafe  que  abre  este  capítulo,

evidenciam  os  significados  atribuídos  por  certos  grupos  a  eles,  “os  outros”.  O

sociólogo usa a expressão “nós” para se referir às pessoas que estão plenamente

inseridas no sistema econômico vigente, alcançaram sucesso profissional e boas

condições financeiras e, desse lugar na sociedade, olham para quem se encontra à

margem  desse  sistema  econômico.  Contudo,  lendo  atentamente  suas  palavras,

podemos  atribuir  outros  sentidos  para  “eles”  e  “nós”.  Eles poderiam  ser,  por

exemplo, na Europa, os refugiados de guerra, enquanto, no Brasil, eles poderiam ser

os  haitianos  ou  senegaleses  que  migram  em  busca  de  uma  vida  melhor.  Mas

também  podemos  fazer  outras  aproximações  e  identificar  “eles” nas  ruas,  nas

praças, nas periferias, nas escolas... em muitos lugares. 

Relacionando a discussão de Bauman (2005)  ao contexto em que realizei

esta  pesquisa,  a  cidade de Estrela-RS1,  percebo que  eles são,  entre  outros,  os

negros que habitam a cidade.  A história do município é marcada pelo processo de

colonização,  principalmente  dos  imigrantes  alemães.  Além destes,  outros  grupos

étnicos contribuíram para o desenvolvimento da cidade, entre eles, os negros, que,

até  o  final  do  século  XIX,  viviam  no  local,  conforme  Schierholt  (2002),  como

escravos. No decorrer desse processo, surgiram tensões étnico-raciais2,  as quais

persistem e, como poderá ser visto nos próximos capítulos, posicionaram os negros

em uma situação de inferioridade perante os brancos. 

1  Estrela é um município do estado do Rio Grande do Sul, pertencente à microrregião de Lajeado-
Estrela, no Vale do Taquari.  Sua população, segundo o Censo de 2010, é de 30.619 habitantes.

2  Entendo como problemático fazer uma escolha pelo termo “racial” ou “étnico” para meu trabalho
de pesquisa.  Envolvida  por  discussões que  serão  apresentadas no Capítulo  5,  penso  que  os
conceitos de raça e etnia estão engendrados em campos de poder e de saber, e que, quando
utilizados,  produzem efeitos nas relações sociais. Seguindo autores como Kabengele Munanga
(1999) e Petronilha Gonçalves e Silva (2005), optei pela justaposição dos termos, separados por
hífen: raça-etnia ou étnico-racial.



11

Essas tensões étnico-raciais foram evidenciadas na pesquisa realizada por

Wanderer3 (2014),  cujo  objetivo  foi  analisar  discursos  sobre  a  escola  e  sobre  a

matemática  escolar  de  um  grupo  de  colonos  moradores  da  cidade  de  Estrela,

evangélico-luteranos, que frequentavam uma escola multisseriada rural no período

da  Campanha  de  Nacionalização  (1937-1945).  Nas  entrevistas  realizadas  pela

autora com homens e mulheres que estudaram naquele período, foram recorrentes

enunciações dizendo que os alunos negros foram aceitos na escola para amenizar

os efeitos da fiscalização do governo, que exigia que as aulas fossem direcionadas à

promoção dos elementos nacionais  e,  portanto,  não enaltecessem elementos  de

outras culturas, no caso, a germânica. Naquele contexto, os negros também eram

aceitos na escola para ensinar a língua portuguesa aos colegas, os quais, em suas

famílias, só falavam em alemão. 

A  pesquisa  de  Wanderer  (2014)  mostra  que  as  discriminações  raciais

impediam o acesso das crianças negras à escola antes do período da Campanha de

Nacionalização. Porém, a partir da década de 30, com a efetivação dos decretos que

instituíram a Campanha, as crianças negras passaram a frequentar a escola, mas, a

todo  instante,  eram  posicionadas  como  “burros”  ou  “causadores  de  pequenos

furtos”.  Apoiando-se  em  autores  como  Michael  Hardt  e  Antonio  Negri  (2004),

Wanderer argumenta, então, que operava nas escolas um mecanismo denominado

de inclusão diferenciada4, ou seja, todas as crianças (brancas e negras) entravam na

escola,  no  entanto,  as  relações  entre  elas,  bem  como  o  trabalho  pedagógico

realizado na escola, posicionavam quem eram, nas palavras de Bauman, eles.  

O  estudo  empreendido  nesta  dissertação  de  mestrado  aproxima-se  da

pesquisa de Wanderer (2014) no que se refere ao contexto: a cidade de Estrela.

Além  disso,  minha  investigação  também  apoia-se  no  pensamento  de  Michel

Foucault.  Porém, neste trabalho o foco está nas enunciações de alunos sobre a

escola e as relações étnico-raciais em uma instituição de ensino urbana do tempo

presente. 

Nas últimas décadas, essa temática – as relações étnico-raciais – passou por

transformações. As concepções acerca do que é raça e etnia mudaram, passando

de uma visão biológica para questões de ordem cultural. A sociedade superou, até

3  WANDERER, Fernanda. Escola e matemática escolar: mecanismos de regulação sobre sujeitos
escolares de uma localidade rural de colonização alemã do Rio Grande do Sul.

4  O mecanismo “inclusão diferenciada” faz parte do conceito de “racismo imperial”  utilizado por
Hardt e Negri (2004), que será discutido no capítulo 5.
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certo ponto, as visões “científicas” sobre os negros, como a eugenia, segundo a qual

eles  pertenciam  a  uma  raça  inferior.  Gradativamente,  os  negros  no  Brasil

alcançaram espaços na sociedade e na política, conquistas que, no fim do século

XX  e  início  do  XXI,  materializaram-se  na  forma  de  ações  afirmativas  que

culminaram, por um lado, em leis contra o racismo, e, por outro, em leis a favor da

disseminação de uma visão positiva acerca da cultura dos afrodescendentes, como

fica  evidenciado  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das

Relações  Étnico-Raciais  e  para  o  Ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e

Africana, aprovadas pelo Ministério da Educação em 2013. No entanto, a despeito

dessas conquistas, a realidade em que os negros vivem no Brasil, seus índices de

escolaridade, sua renda per capita, sua qualidade de vida, continuam em situação

inferior  à  dos  brancos.  Diversos  casos,  constantemente  noticiados  na  mídia,

evidenciam a permanência de práticas de discriminação racial.

Nesse  sentido,  Veiga-Neto  (2003)  explica  a  importância  de  considerar  a

dimensão histórica na compreensão de uma determinada realidade. Segundo ele,

desnaturalizar  as  coisas,  as  identidades,  as  diferenças,  enfim,  desnaturalizar  os

fenômenos sociais,  portanto,  políticos,  entendendo-os não como algo  dado,  mas

como  algo  construído  historicamente  pelas  disputas  de  poder,  é  o  primeiro  e

necessário  passo  para  desconstruir  aquilo  que  nos  desagrada.  Nas palavras  do

autor:  “Saber  como  chegamos  a  ser  o  que  somos  é  condição  absolutamente

necessária, ainda que insuficiente, para resistir, para desarmar, reverter, subverter o

que somos e o que fazemos.” (VEIGA-NETO, 2003, p. 7). 

Nessa busca de compreender “como chegamos a ser o que somos”, procuro

analisar as enunciações de alunos com o intuito de verificar os modos como estes

narram a si mesmos, e como as relações étnico-raciais permeiam essas narrativas.

Para isso, busco respaldo nas teorizações de Foucault, dado que, em grande parte

de sua obra,  ele  dedicou-se  a mostrar  de que maneiras  nos constituímos como

sujeitos,  entendendo este  último como um artifício  da  linguagem, uma produção

discursiva  e  um  efeito  de  relações  de  poder-saber.  Enfim,  a  partir  da  obra  de

Foucault, meu entendimento sobre a questão é de que “O sujeito passa a ser [...]

aquilo que dele se diz.” (MEYER; PARAÍSO, 2014, p. 29).

Na fase de elaboração desta dissertação, percebi a razão que me levou a

escolher como tema de pesquisa os sujeitos negros e a adotar como metodologia de

pesquisa a inspiração etnográfica. As palavras de Foucault (2010), quando explica
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que o principal objetivo de sua vida foi estudar como as pessoas tornam-se sujeitos,

me levaram a repensar práticas, saberes, discursos e enunciados produzidos sobre

os negros na cidade de Estrela.

Escolhi o presente tema porque, entre aqueles elementos que me constituem

como mulher, estrelense, branca, mãe, professora de História, estudante da UFRGS,

sobressai  minha  vontade  de  estar  sempre  em  contato  com  as  pessoas.  Nesse

sentido, enquanto professora e residente em Estrela, percebo que o sentimento de

empatia com os mais diferentes tipos de sujeitos é certamente uma marca na minha

história pessoal. E, concordando com Sandra Corazza (2002, p. 124), penso que

“[...] uma prática de pesquisa é implicada em nossa própria vida”. 

Na minha trajetória como professora de História de escola pública e particular

em uma cidade onde as pessoas negras representam minoria, sempre me despertou

interesse  a  maneira  como  os  alunos  negros  lidavam  com  suas  relações

interpessoais  e  com  os  conteúdos  formais  do  currículo  escolar.  Lembro-me  de

algumas situações enquanto professora, diante das quais eu me flagrava pensando

como os alunos negros se sentiam em relação a alguns conteúdos que tratavam da

cultura africana.  Perguntava-me (e sigo me perguntando)  até que ponto  eles  se

identificavam com aquele conteúdo, bem como o quanto os outros, isto é, os alunos

brancos, efetivamente o respeitavam.

De alguma forma, carrego comigo esta questão desde a infância, quando eu

era aluna da 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola particular e recebemos

um colega  negro,  o  único  durante  todo  o  Ensino  Fundamental.  Em uma  turma

composta somente por pessoas brancas, eu tinha curiosidade em saber como ele se

sentia, e como ele próprio lidava com esta diferença. Era muito curioso vê-lo, por

exemplo, dançando nos grupos folclóricos alemães da cidade. Ele participava de

atividades próprias da cultura alemã, pois todos os seus colegas o faziam. Fico me

perguntando, até hoje, como ele se reconhecia nessa atividade.

Nesse sentido, recorro novamente a Corazza (2002, p. 124), que afirma que

“A escolha de uma prática de pesquisa, entre outras, diz respeito ao modo como

fomos e estamos subjetivados,  como entramos no jogo de saberes e como nos

relacionamos com o poder.”.  Quando a autora menciona o “modo como fomos e

estamos  subjetivados”,  ela  refere-se  aos  modos  de  subjetivação  estudados  por

Michel Foucault. O filósofo dedicou-se, nos últimos anos de sua vida, a estudar os

modos  de  subjetivação,  ou  seja,  as  formas  pelas  quais  as  práticas  vividas
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constituem  e  medeiam  certas  relações  da  pessoa  consigo  mesma.  Nessa

perspectiva, subjetivação é entendida como “[...] práticas e processos heterogêneos

por meio dos quais os seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e com

os outros como sujeitos de certo tipo.” (ROSE, 2001, p. 36). 

Corazza (2002) menciona também que a escolha de uma prática de pesquisa

diz respeito ao modo como entramos no jogo de saberes. Apoiando-me em Foucault,

afirmo que estes  saberes  são uma construção histórica.  O filósofo  nos mostrou

como as tramas discursivas produzem novas relações de saber e como produzem

verdades,  estas  últimas  tão  importantes  para  a  manutenção  do  projeto  da

Modernidade  e  para  a  fabricação  do  sujeito  moderno.  Nesse  sentido,  em pleno

século  XXI,  ainda percebemos em nosso país  a  produção de saberes sobre  as

pessoas negras que evidenciam marcas como não-reconhecimento, silenciamento,

invisibilidade e inferioridade (SILVA, M., 2007; WESCHENFELDER, 2012).

E, o terceiro elemento apresentado por Corazza (2002) sobre a escolha de

uma prática de pesquisa refere-se à forma  como nos relacionamos com o poder.

Seguindo  Foucault  (1995,  p.  89), “[...]  o  poder  está  em toda  parte;  não  porque

englobe tudo e sim porque provém de todos os  lugares”.  São justamente  estas

relações de poder que fazem com que, em Estrela, brancos residam em bairros mais

centrais,  enquanto  praticamente  todos os  negros residem em bairros  periféricos.

Além das posições geográficas serem desiguais entre brancos e negros, a chegada

dos haitianos no município, a partir de 2012, provocou novas e complexas questões

que passaram a ser observadas na relação entre estes e os estrelenses, tanto no

local de trabalho quanto nas escolas, bem como em diversos espaços da vida social.

As  questões  brevemente  apresentadas  até  aqui  foram  balizamentos

importantes  para  a  realização  desta  pesquisa,  cujo  objetivo  é  analisar  as

enunciações de alunos de uma instituição pública de ensino de Estrela sobre a

escola e as relações étnico-raciais. Em especial, interessa-me analisar como os

alunos negros são subjetivados pelas enunciações que circulam na escola e  na

cidade. Tendo esse objetivo, elaborei duas questões de pesquisa:

 

a) Quais são as enunciações proferidas por alunos de uma instituição de ensino

da cidade de Estrela-RS sobre a escola e sobre as questões étnico-raciais?
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b) Quais efeitos as enunciações acerca da escola e das questões étnico-raciais

produzem na  constituição  dos  sujeitos  alunos?  Em especial,  nos  sujeitos

alunos negros?

Para tentar obter respostas a essas questões, escolhi uma turma de oitavo

ano  de  Ensino  Fundamental  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  Estrela.  Em

seguida, elegi alguns passos a serem percorridos no campo empírico: observação

de aulas, entrevistas com quatro estudantes (dois negros e dois brancos), produção

de questionário e a realização de atividades pedagógicas com a referida turma.

Estou ciente de que as falas produzidas no decorrer da pesquisa conformam

uma visão parcial e contingente sobre a temática investigada. Carlos Skliar (2003)

afirma  que  nunca  conseguimos  verdadeiramente  compreender  o  outro.  Talvez

porque, segundo o autor, compreender “verdadeiramente” remete à busca de uma

verdade que está na exterioridade das relações, e também porque em “[...]  uma

análise discursiva que toma a linguagem como constitutiva não há como chegar a

essa  essência  da  verdade,  pois  elas  serão  tantas  quanto  as  que  conseguirmos

narrar.” (SKLIAR, 2003, p. 39).    

No  intuito  de  buscar  produções  acadêmicas  que  pudessem  orientar  esta

pesquisa,  bem como enriquecê-la  com informações e fontes bibliográficas,  defini

alguns descritores para a realização da revisão de literatura. Optei por pesquisar os

descritores “sujeito-aluno-negro”. Para tanto, selecionei três repositórios e reuni os

dados  que  encontrei  nos  parágrafos  que  seguem,  em  que  apresento  de  forma

resumida as informações coletadas.

No Banco de Teses e Dissertações da Capes, realizei  duas buscas com o

descritor  ALUNOS  NEGROS.  Na  primeira,  introduzi  este  descritor  no  campo

“palavra-chave”, o que gerou 27 resultados. Já utilizando o mesmo descritor, mas

selecionando a área da Educação, foram gerados 14 resultados. Destes estudos,

oito dizem respeito a questões étnico-raciais relacionadas às universidades. Entre os

estudos  relacionados  à  escola,  destaco  duas  dissertações.  A primeira,  intitulada

“Narrativas identitárias e educação: os surdos negros na contemporaneidade”,  foi

defendida em 2012 por Rita Simone Silveira Furtado na Universidade Federal do Rio

Grande do Sul. Ela buscou conhecer as narrativas de surdos negros, concebidos

como “sujeitos duplamente diferentes”.
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A segunda dissertação chama-se “O não-lugar do sujeito negro na educação

brasileira”.  Ela  também  foi  defendida  em  2012,  na  Universidade  Estadual  de

Campinas/SP, por Tamyris Proença Bonilha. Este  estudo teve por objetivo analisar

dados estatísticos educacionais acerca da trajetória do sujeito negro na educação

básica,  de  modo  a  identificar  as  regiões  do  Brasil  que  apresentam  os  maiores

índices de exclusão escolar e relacioná-los ao contexto político e social, a fim de

identificar possíveis mecanismos que influenciam o sucesso e o fracasso escolar

destes sujeitos. Tomo por hipótese que este interesse pelas questões étnico-raciais

nas universidades aconteceu devido à implantação da política de cotas raciais, a

qual proporcionou que os alunos negros tivessem maior acesso à universidade.

Já no repositório da Biblioteca Virtual da Unisinos, ao pesquisar o descritor

ALUNOS NEGROS no campo “pesquisa geral”, foram encontrados 258 resultados.

Curiosamente,  ao  inserir  a  palavra  FOUCAULT,  obtive  um  número  maior  de

trabalhos (309). Da mesma forma, inserindo o filtro “título”, apareceram 34 trabalhos,

enquanto  com  o  filtro  “assunto”,  aparecem  somente  18  resultados.  Entre  os

trabalhos analisados, apresento os que me chamaram mais atenção. 

A dissertação “A produção do sujeito negro: uma analítica das verdades que

circulam em Venâncio Aires/RS” foi defendida por Viviane Weschenfelder, em 2012.

Este  trabalho teve  como objetivo  entender  como se constitui  o  sujeito  negro  no

município  de  Venâncio  Aires,  a  partir  da  análise  das  relações  de  poder  e  dos

discursos que são colocados em circulação neste município pelo jornal “Folha do

Mate”, de 1970 até 2010. 

Outra dissertação que despertou meu interesse foi  a de Rosália  Maria  de

Mello  (2006),  intitulada  “É  a  cor  da  pele  que  faz  a  pessoa  ser  discriminada:

narrativas sobre o negro e a discriminação racial produzidas em uma experiência

pedagógica de educação matemática”. A proposta da pesquisadora foi analisar as

narrativas sobre o negro e a discriminação racial produzidas em uma experiência

pedagógica  de  educação  matemática  com  alunos  da  6ª  série  do  Ensino

Fundamental de uma escola do município de Campo Bom/RS. A análise do material

de pesquisa foi realizada com as teorizações sobre currículo, Etnomatemática e os

Estudos Culturais.

Por último, cito a dissertação de João Evangelista Chagas Neto. Defendida

em 2006, seu título é “Escola: possibilidades e desafios da inclusão autônoma do

afro-brasileiro a partir de categorias revisitadas da modernidade”. Este estudo busca



17

identificar os mecanismos de exclusão social do afro-brasileiro a partir de um espaço

específico: a escola pública. Partindo de categorias conceituais da modernidade, tais

como  cidadania,  inclusão  social  e  igualdade,  procura  analisar  os  significados

atribuídos a fenômenos sociais, como o racismo, pelos alunos afro-descendentes da

8ª  série  do  Ensino  Fundamental  de  uma  escola  popular  da  periferia  da  região

metropolitana de Porto Alegre.

Em relação ao repositório da Biblioteca Virtual da Unisinos, também constatei

a  ocorrência  de  vários  trabalhos  relacionados  ao  atravessamento  das  questões

étnico-raciais nas universidades. Alguns títulos que observei: “O dilema da cota: uma

reflexão  sobre  as  políticas  de  igualdade  racial  na  universidade  brasileira”,

dissertação de Ronei Teodoro Silva, defendida em 2008; a tese intitulada “Identidade

étnico-racial e universidade: a dinâmica da visibilidade da temática afrodescendente

e as implicações eurodescendentes, em três instituições de ensino superior no sul

do país”, defendida em 2014 por Adevanir Aparecida Pinheiro, e a tese “Os sentidos

oriundos  dos  enunciados  sobre  a  educação  para  as  relações  étnico-raciais

presentes nas teses de doutorado em educação",  de Renata Waleska de Sousa

Pimenta, defendida em 2015.

No Banco de Teses e Dissertações da Capes e no repositório da Biblioteca

Virtual da Unisinos, muitos estudos foram realizados unindo os dois assuntos: raça-

etnia e universidade. Esta recorrência nos mostra uma clara preocupação de alunos

de pós-graduação em analisar  os efeitos da política  de cotas  nas universidades

brasileiras.

Ao  pesquisar  o  descritor  ALUNOS  NEGROS  no  repositório  LUME,  da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), nos campos título e assunto,

não obtive nenhum resultado. Mas, ao lançar o descritor no campo “pesquisa geral”,

apareceram  1462  trabalhos.  Em  virtude  de  este  número  ser  demasiadamente

elevado, introduzi um quarto descritor: FOUCAULT. O resultado obtido foi de 638

teses e dissertações. No entanto, analisando seus títulos e resumos, percebi que os

referidos trabalhos eram, em grande medida, sobre outros temas. Provavelmente o

sistema de buscas não especifica sua pesquisa com o grau de precisão desejado.

Por isso, optei  por uma análise qualitativa, selecionando, entre os 638 trabalhos,

aqueles cujos títulos e resumos pareceram-me mais de acordo com a temática e os

objetivos desta pesquisa. 

http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5219
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5219
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/5219
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Entre os estudos encontrados, destaco a dissertação de Gustavo da Silva

Kern, defendida em 2012 e intitulada “Ações afirmativas e educação: um estudo

genealógico sobre as relações raciais no Brasil”, cujo orientador foi Alfredo Veiga-

Neto. Situada na perspectiva de Michel  Foucault,  a pesquisa teve como objetivo

explorar os deslocamentos nos discursos em torno da raça e das relações raciais no

Brasil  a partir  das décadas finais do século XIX. O principal interesse do estudo,

contudo,  residiu  sobre  as  implicações  educacionais  das  políticas  afirmativas  de

recorte racial promovidas pelo Governo federal a partir de 1990.

A dissertação e a tese de Tanise Müller Ramos, ambas orientadas por Maria

Luisa Merino de Freitas Xavier e defendidas, respectivamente, em 2009 e 2014,

trazem temas diretamente relacionados aos alunos negros. A dissertação “Tecendo

tramas,  trançando  gentes:  narrativas  constituindo  identidades  em  uma  escola

municipal  de  Porto  Alegre/RS  no  ensino  da  história  e  cultura  africana  e  afro-

brasileira”  teve  por  objetivo  apresentar  e  analisar  a  experiência  de  uma  escola

pública municipal de Porto Alegre/RS no ensino da História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira, dando visibilidade às narrativas e identidades dos sujeitos que compõem

aquela comunidade escolar, professoras, alunos, pais e funcionários, no contexto da

emergência  da  lei  10.639/2003,  a  qual  tornou obrigatório  o  ensino  da História  e

Cultura  Africana  e  Afro-Brasileira  na  Educação  Básica  do  país.  A tese  intitulada

“'Nossos  antepassados  eram  africanos,  então  somos  negros  também!':  as

intervenções pedagógicas na promoção das relações étnico-raciais e na constituição

das identidades discentes" considerou o papel da linguagem enquanto constituidora

de realidades,  sujeitos  e identidades.  Utilizando as teorizações de Stuart  Hall,  o

estudo analisou uma proposta  de educação das relações étnico-raciais  em uma

escola pública federal de Porto Alegre.

Apesar de esses trabalhos terem enfocado as questões de raça e etnia, o

foco dos estudos não é, propriamente, a percepção dos alunos sobre as questões

étnico-raciais, o que, em meu trabalho, é o ponto central. Penso que essa pode ser a

relevância da minha investigação para a área da Educação, isto é, mostrar como os

alunos percebem as questões étnico-raciais na cidade em que residem e na escola

em que estudam.

A  dissertação  está  organizada  da  seguinte  maneira:  “Introdução”,  que

consiste  do  texto  acima,  no  qual  apresento  as  motivações  que  potencializam a

realização deste estudo e as razões que me levaram a delimitar o tema, o objetivo e
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as questões de pesquisa. Após, discuto sobre pesquisas recentes relacionadas ao

tema da investigação, de modo a justificar a realização desse trabalho.

No  capítulo  2,  “Município  de  Estrela  e  tensões  étnico-raciais”,  descrevo  a

cidade em que se localiza a escola e algumas das tensões étnico-raciais existentes

desde o período da colonização do município até os dias atuais. 

No capítulo 3, “Caminhos teórico-metodológicos para a produção e análise do

material”, apresento os caminhos percorridos para produção do material de pesquisa

reunido.  O  corpus  do trabalho é formado por  anotações num Diário  de  Campo,

quatro entrevistas realizadas com alunos negros e brancos de uma turma de oitavo

ano  do  Ensino  Fundamental  II  e  enunciações  dos  alunos  produzidas  em  um

questionário e em atividades pedagógicas realizadas com a turma. O material de

pesquisa  foi  examinado  na  perspectiva  da  análise  do  discurso  de  inspiração

foucaultiana. 

O capítulo 4, intitulado “Escola e modos de ser aluno”,  constitui  a primeira

parte da análise. Nele, examino significados produzidos pelos alunos em relação à

escola. Para isso, refletindo sobre o tempo e o espaço em que vivem estes sujeitos,

discuto  a questão da pós-modernidade,  em conformidade com as considerações

teóricas de Lyotard, Bauman e Hall. As reflexões sobre a escola e os sujeitos alunos

foram fundamentadas nas ideias de Foucault, Varela, Alvarez-Uría e Veiga-Neto.

O capítulo 5 “Relações étnico-raciais na escola e na cidade” é dedicado à

análise  das  enunciações  dos  alunos  sobre  os  tensionamentos  étnico-raciais

existentes na escola e na cidade de Estrela. Utilizo como ferramenta teórica estudos

de Mozart Silva, Dagmar Meyer, bem como o conceito de racismo imperial de Hardt

e Negri. 

Por  fim,  no  capítulo  6,  “Considerações  finais”,  retomo  brevemente  as

discussões  realizadas  ao  longo  da  dissertação  a  fim  de  alinhavar  as  questões

discutidas, procurando demonstrar a maneira como os alunos da escola objeto desta

pesquisa veem a escola e as questões étnico-raciais, tanto na cidade de colonização

alemã em que vivem, quanto no ambiente escolar em que estudam. 
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2 O MUNICÍPIO DE ESTRELA E OS TENSIONAMENTOS ÉTNICO-RACIAIS

Este capítulo aborda elementos sobre a história do município de Estrela e os

tensionamentos étnico-raciais engendrados no decorrer de sua formação. O capítulo

tem por objetivos contextualizar a pesquisa e problematizar a história dos negros no

cenário da cidade. Inicialmente, discuto sobre a vinda dos primeiros colonizadores e

seus escravos negros para a localidade onde atualmente se encontra a cidade de

Estrela, imigrantes estes que, num primeiro momento, não eram de origem alemã, e

sim,  portuguesa.  Depois  reflito  sobre  a  vinda  dos  imigrantes  alemães  e  suas

relações com os negros, durante o período escravocrata e após a abolição. Na parte

final, concentro a discussão nos tensionamentos étnico-raciais atualmente existentes

na cidade, incluindo os decorrentes da in/exclusão dos haitianos no município de

Estrela desde o ano de 2012.  

Recorrerei  ao  passado  para  examinar  o  presente  balizada  nos  modos  de

pensar e de se fazer história como discutido por Foucault. Isso porque seus estudos

arqueológicos,  genealógicos  ou  da  história  da  ética,  buscam  no  passado  seus

fundamentos e, segundo Rago (2002, p. 263), “[...] como [Foucault] mesmo diz, sua

relação com a história é estabelecida a partir  de um problema que se coloca no

presente e, para a resolução, necessita-se voltar ao passado.”. 

Rago (2006)  explica-nos  o  modo  como Foucault  pensa  a  relação entre  o

passado, o presente e o futuro. Segundo a autora, o filósofo propõe uma nova forma

de compreender essa relação. A genealogia foucaultiana exige uma nova concepção

de tempo, 

não mais referida pelas imagens da linha ou do círculo, tão recorrentes em
nosso  imaginário  social.  Foucault  nos  faz  refletir  sobre  uma  noção  de
temporalidade que escapa à tradicional sequência passado-presente-futuro,
a  qual,  já  sabemos,  mas  vale  repetir,  garante  a  linha  da  continuidade
histórica e legitima as formas dominantes no presente. Para ele, então, não
se trata de considerar  o passado como um tempo encerrado e distante,
suficientemente organizado para ser “desvelado” ou “revelado” pelo trabalho
do historiador. Ao contrário, o passado comporia também o presente naquilo
que permanece, naquelas formas e modos de ser e pensar que, por mais
envelhecidos e anacrônicos que pareçam, insistem em ficar, cristalizando-
se,  contaminando a própria  vida e barrando as forças do novo. (RAGO,
2006, p.3)

Nesse sentido, penso que, para compreender o modo como os negros são

subjetivados na cidade de Estrela, considerando o histórico da colonização deste
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território,  é fundamental  levar em consideração as imbricações do passado e do

presente, e a impossibilidade de distinguir onde terminam as práticas e as ideias do

passado e onde iniciam as do presente.

Rago  (2006)  complementa  sua  reflexão  valendo-se  de  outro  pesquisador

cujas reflexões fundamentam-se na obra de Foucault:  Robert  Castel.  Segundo a

autora,  Castel  explica  que “[...]  a  história  segundo Michel  Foucault  está  feita  de

descontinuidades e rupturas, cujas marcas e feridas o presente carrega...” (RAGO,

2006,  p.4).  E,  ainda,  “[...]  se  o  presente  não  é  apenas  o  contemporâneo,  é

necessário fazer uma história do presente, quer dizer, reativar a carga do passado

que está presente no presente.” (RAGO, 2006, p.4).

Nesse sentido, penso que a compreensão acerca dos modos de ser negro em

Estrela, cidade que carrega as marcas da colonização portuguesa e da imigração

alemã,  depende  de  reativarmos  essa  “carga  do  passado  que  está  presente  no

presente”. Para isso, apresentarei a seguir alguns elementos sobre a história deste

passado, a fim de perceber em que medida suas marcas e feridas aparecem no

presente.

A  discussão  histórica  que  pretendo  realizar  não  tem  a  pretensão  de

reescrever  “A História”  dos  negros  em  Estrela,  e  sim  o  objetivo  de  rearranjar

fragmentos  de  algumas  histórias  de  modo  que  se  coloquem  em  evidência  os

tensionamentos étnico-raciais que acompanharam este território desde o início de

seu  povoamento.  Pesquisando  informações  acerca  da  história  dos  negros  no

município de Estrela, vivenciei  o que alguns historiadores atuais relatam sobre o

modo  como  eram  tratados  os  negros  na  historiografia  praticada  no  passado.

Segundo eles, os historiadores brasileiros, no final do século XIX e início do século

XX, omitiram informações sobre a resistência e a participação do negro na história

do Rio Grande do Sul. 

O  negro,  inicialmente,  nem  era  citado  pelos  historiadores.  Os  jornais  da

época,  por  sua  vez,  limitavam-se  a  publicar  suicídios,  fugas,  assassinatos  e

punições. Sobre essa situação, Tramontini (2000, documento não paginado) afirma,

em um artigo sobre a escravidão na colônia alemã de São Leopoldo, na primeira

metade do século XIX, que, “[...] por muito tempo a historiografia tentou mascarar e

ignorar a presença e a participação negra na sociedade gaúcha ou mesmo suavizar

as brutalidades do sistema escravista nos pagos sulistas.”.
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Nesse sentido, durante a realização de minha pesquisa, percebi que alguns

textos de caráter histórico sobre o município de Estrela (FERRI, 1991; HESSEL,

1983)  seguem  o  modelo  da  historiografia  tradicional  sobre  a  imigração  alemã

(KREUTZ,  1991;  RAMBO,  1994).  Isso  porque  estes  textos  buscam  ressaltar  a

importância da imigração alemã para o desenvolvimento do território,  bem como

apresentar  os  imigrantes  alemães  como  um  grupo  regular,  marcado  pela

manutenção  dos  costumes  da  sua  região  de  origem,  ignorando  suas

especificidades. 

Esse  aspecto  também  pode  ser  observado  nas  representações  sobre

manifestações  culturais  de  diferentes  segmentos  da  sociedade  que  buscam

evidenciar as potencialidades locais atrelando-as à tradição germânica. Para isso,

são usadas estratégias “[...] associando economia e cultura locais através de feiras

municipais  e  regionais,  festas  típicas,  construção  de  espaços  de  memória,

elaboração  de  materiais  de  divulgação  (panfletaria),  restauração  de  edificações

coloniais, etc.” (NICOLINI, 2012, p. 78).

Uma  análise  interessante  da  historiografia  sul-rio-grandense  do  início  do

século XX encontra-se na tese de doutorado de Maria Luiza Bredemeier (2010). Seu

trabalho tem por  objetivo examinar  o discurso sobre o português como segunda

língua nas escolas de imigração alemã do estado do Rio Grande do Sul, em textos

do  periódico  intitulado  “Jornal  da  Associação  de  Professores  Teuto-Brasileiros

Católicos do Rio Grande do Sul”, no período de 1900 a 1939. A autora menciona

encontrar, em uma linha historiográfica mais tradicional, a descrição dos “imigrantes

de fala alemã” como um grupo compacto e homogêneo. 

Sob  perspectiva  foucaultiana,  Bredemeier  busca  os  tensionamentos  que

atravessam o movimento migratório. Nesse sentido, a autora afirma: “Os conflitos,

as dificuldades e as descontinuidades são, com frequência, apagados. Tratam-se os

imigrantes como se constituíssem um grupo regular e compacto, desconsiderando-

se as muitas singularidades que os compunham.” (BREDEMEIER, 2010, p. 54). No

entanto,  como  a  historiadora  Giralda  Seyferth  (1994)  afirma,  a  ideia  de

homogeneidade  deve  ser  relativizada,  visto  que  se  trata  de  uma  construção

discursiva.

Através da pesquisa bibliográfica que realizei, percebi como a historiografia

mais tradicional invisibilizou a participação e contribuição dos negros ao longo da

história. Os relatos que existem sobre eles dizem respeito à separação entre negros
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e brancos ou às suas diferenças e não à sua contribuição à formação do município.

Wenschenfelder  (2012,  p.  72)  explica  este  mesmo processo quando se  refere  à

historiografia de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires (cidades do Vale do Rio Pardo):

“A consolidação  de  uma  narrativa  identitária  que  valorizou  de  sobremaneira  os

colonos alemães acabou por ignorar a presença de outros grupos étnicos”.

Atualmente, autores como Mugge e Moreira (2012) e Witt (2014) analisam a

relação que os imigrantes alemães estabeleceram com escravos no decorrer  do

século XIX. Suas pesquisas apontam que não deveria causar surpresa a associação

entre as temáticas da imigração europeia e a escravidão, visto que quando ocorreu

a chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul, a escravidão era

economicamente  lucrativa  e  moralmente  aceita.  Porém,  segundo  os  autores,  a

historiografia  fez  parecer  que  a  cultura  dos  imigrantes  europeus  não  sofreu

influência do meio escravocrata em que se inseriram.

Os imigrantes alemães (e seus descendentes) seriam arautos do trabalho
manual,  livre e morigerado, imunes às ânsias de seus vizinhos quanto à
vontade  de  possuir  escravos.  Tais  posturas  são  derivadas  de
representações sociais construídas e mantidas por grupos que justificavam
seu  poder  pela  ancestralidade  europeia,  gerando  discursos
consequentemente invisibilizadores da presença e do protagonismo dos não
brancos. (MUGGE; MOREIRA, 2012, p. 176).

Na citação acima, evidencia-se o fato de que os imigrantes alemães também

possuíam escravos negros, demonstrando que agiam de acordo com os padrões da

época, diferentemente das representações sociais que se construíram sobre eles. 

Segundo Schierholt (2002), os negros chegaram ao território de Estrela antes

dos imigrantes alemães. De origem africana, vinham para trabalhar como escravos

dos colonos açorianos que foram assentados em diversos pontos do Rio Grande do

Sul. 

O trabalho escravo esteve presente na região onde atualmente situa-se a

cidade de Estrela desde o momento em que os irmãos Teixeira, proprietários das

terras que deram origem ao município, dividiram seus latifúndios em fazendas. Os

irmãos, de origem açoriana, estabeleceram nas fazendas uma sede para moradia

dos administradores, feitores, capitães-do-mato e peões, e a senzala para alojar os

escravos. Estes trabalhavam na extração de madeira e erva-mate que eram levadas

pelo rio  Taquari  até  Porto  Alegre.  No entanto,  não há muitas pesquisas sobre a

presença  africana  na  região  durante  o  período  colonial,  sendo  a  maioria  das
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informações ainda oriundas da tradição oral, e registradas por alguns estudiosos,

como o historiador José Alfredo Schierholt (2002, 2005).

Em 1824,  as  terras  de  Estrela  passaram a  pertencer  a  somente  um dos

irmãos Teixeira, que anos depois as permutou com o também descendente açoriano

Vitorino José Ribeiro. A partir de 1855, inicia-se a vinda dos imigrantes alemães para

Estrela. Schierholt (2002, p. 22) destacou esse aspecto afirmando que “o fenômeno

da colonização, iniciada em 1855 em Estrela, deu o caldo grosso de 82% ou mais na

formação étnica dos estrelenses”. Entretanto, de acordo com o mesmo autor, em

meados do século XIX, a situação era diferente, em vista da grande quantidade de

escravos que trabalhavam nas fazendas da região.

Schierholt (2002) apresenta, no seu livro “Estrela, ontem e hoje”, informações

inéditas sobre os negros encontradas em documentos do século XIX. No Arquivo

Público do Estado, por  exemplo,  o autor  encontra a escritura de permutação da

Fazenda Estrela,  onde consta que o território  continha 20 escravos,  alguns com

suas profissões e/ou características citadas no documento: Manuel  queima forro,

Manuel cozinheiro, André capenga, Inácio petiço, entre outros (SCHIERHOLT, 2002).

O mesmo autor explica que, entre os anos de 1874 e 1887, em função da Lei

do Ventre Livre, houve 91 batizados de crianças negras na igreja matriz de Santo

Antônio da Estrela. Cabe ressaltar que as mães escravas eram propriedades tanto

de descendentes de açorianos como também de descendentes alemães, como se

pode perceber pelo seguinte exemplo, no qual se observa a marca germânica do

proprietário das escravas pelo seu sobrenome: “Adão Mallmann tinha 4 destas mães

escravas: Firmina, Simiana, Firminiana e Gemiana.” (SCHIERHOLT, 2002, p. 28).

A notícia da libertação total dos escravos no Brasil chegou a Estrela alguns

dias depois de 13 de maio de 1888. Em relação a isso, é interessante ressaltar que

há registro no Livro de Tombo da Paróquia de Santo Antônio que, em 26 de maio de

1888, houve uma missa, em ação de graças, pela libertação dos escravos. Contudo

não há registros que indiquem se os negros recém-libertos puderam participar da

celebração.

Outro documento concernente à relação entre negros e imigrantes alemães

está registrado no Álbum Comemorativo do Cinquentenário do Município de Estrela,

publicado em 1926. Trata-se de uma foto que registra uma comemoração alusiva à

libertação  dos  escravos  pela  Lei  Áurea.  Não  há  outras  referências,  como  por

exemplo, quem eram os negros que aparecem na foto, ou ainda o que faziam para
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sobreviver após a libertação ou em que trabalhavam antes dela. O álbum contava ao

todo com 227 fotos e sua publicação foi feita em português e alemão, fato este que

nos  leva  a  pensar  sobre  a  importância  dada  aos  descendentes  de  imigrantes

alemães  que  viviam  na  cidade.  Afinal,  uma  publicação  bilíngue  destacava,  no

mínimo, o respeito que se tinha pelos imigrantes alemães.

Abaixo, reproduzo uma foto publicada no referido álbum. A imagem destaca o

churrasco  realizado  em  1920  para  comemorar  o  aniversário  da  Lei  Áurea  em

Estrela. Chama a atenção o fato de esta ser a única imagem relativa aos negros no

álbum que comemora os cinquenta anos do município. Além disso, os negros ainda

são denominados “escravos”, mais de trinta anos depois da abolição da escravatura.

Figura 1 – Escravos negros em Estrela

Fonte: Álbum Comemorativo do Cinquentenário do Município de Estrela, 1926

No Dicionário de Estrela, organizado por este mesmo autor (SCHIERHOLT,

2005), afirma-se que a maioria dos escravos libertos na vila de Estrela conseguiu

estabelecer-se em ranchos no bairro Oriental, de onde vinham prestar serviços por

empreitada ou tarefas no centro de Estrela. No interior, os escravos tiveram que se

fixar nos "cafundós", palavra de origem africana que significa lugar muito distante e
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de difícil acesso. Os serviços pesados de carga e descarga nos portos de Taquari,

prestados pelos negros, fizeram com que muitos seguissem os barcos e se fixassem

nas  proximidades  de  Porto  Alegre,  reduzindo  a  população  negra  na  cidade  de

Estrela. 

Ao  pesquisar  as  questões  sociais  que  marcavam o  município  no  final  do

século XIX e início do século XX, Schierholt  cita Hessel (1983, grifo do autor)  e

afirma que

[...] as relações e diferenças entre as diversas raças ficavam mais tensas
quando  se  tratava  de  casamentos.  A prevenção  já  vinha  de  longe,  no
aconselhamento  dos  pais  quanto  à  escolha  de  amizade  dos  filhos  na
escola,  igreja e sociedade.  Afirmavam não haver preconceitos.  Evitavam
apenas  as  conseqüências  das  diferenças  entre  pessoas  quanto  à  cor,
origem, estudos, posses, meio social e principalmente religião. Não se sabe
de casamento que tenha ocorrido naquelas décadas - 1910-1930 - escreve
Lothar Hessel – entre negro e branca ou entre negra e branco.

Percebemos, nesse contexto, a posição que o negro assumiu após o fim da

escravidão.  Sem condições de adquirir  bens,  fixavam suas moradias em lugares

desprezados pelos  brancos  e,  na  maioria  das  vezes,  dependiam dos  imigrantes

alemães que os contratavam como mão de obra para trabalhar nas suas lavouras.

Schierholt  (2002)  afirma  que,  ainda  segundo  Hessel  (1983,  p.  24),  “[...]  os

descendentes de escravos e mulatos formavam, no máximo, 5% da população de

Estrela. Geralmente pobres, assalariados e prolíferos.”. 

O  autor  acrescenta,  nesta  mesma  obra,  uma  curiosidade  em  relação  à

população negra. Segundo publicação em “Nós, os Teuto-gaúchos”, havia, no início

do século XX, os Deutschsprechende Neger (“Negros de fala alemã”), constituídos

por  escravos que receberam de seus donos sobrenomes alemães e,  segundo o

autor, os mantiveram em suas propriedades mesmo após o fim da escravidão por

razões afetivas. Schierholt cita o caso de Jacó Elias Brusius, escravo vendido com

nove anos de idade ao Sr. Brusius, de Estrela. Para Witt (2014, p. 25), o fato de o

escravo falar um dos dialetos alemães está  diretamente relacionado ao convívio, e

não a “[...] um suposto aprazível dia-a-dia entre proprietário e escravo.”.

Em outra passagem de seu livro, ao escrever a respeito da população negra

de Estrela, Schierholt refere-se aos costumes da “sociedade estrelense” no tocante

às diferenças entre os espaços frequentados por  brancos, sobretudo os brancos

com boas condições financeiras, e os negros. Segundo ele, as pessoas brancas
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tomavam  precauções  para  evitar  contato  mais  íntimo  com  pessoas  negras

(SCHIERHOLT,  2002). As  sociedades  dos  brancos  não  admitiam  negros  como

sócios, como o caso da SOGES (Sociedade Ginástica de Estrela fundada em 1906 e

ainda em funcionamento). Não sendo sócios, os negros não podiam frequentar os

bailes. No entanto, os negros, por sua vez, eram resistentes a permitir o casamento

de seus(suas) filhos(as) com brancos(as). E, tal como os brancos, os negros tinham

o seu próprio salão de festas e bailes. 

Para  citar  um exemplo,  havia  o  Salão  dos  Morenos,  na  esquina  da  Rua

Borges de Medeiros com a Coronel Müssnich, aos cuidados de Aristides Viana e

Silva, mais conhecido como "Seu Velho Aristides". O Salão tinha duas dependências

distintas. Na área de festas, todos podiam entrar. Entretanto, nas dependências do

salão de baile, o "Velho Aristides" não deixava os brancos entrarem para dançar

(SCHIERHOLT, 2002,  p.  47). Schierholt  (2002)  conta que,  em meados dos anos

oitenta,  ainda  havia  espaços  distintos  para  brancos  e  negros  no  município  de

Estrela, como é o caso do Salão dos Morenos, inaugurado em 20 de fevereiro de

1977, que também serviu de sede à Associação Atlética Municipal, conforme jornal

Nova Geração5 de 5 de março de 1977. Com 300m² de área, o salão abrigava a

população negra que se preparava durante todo o ano para o carnaval de rua.

Estrela tornou-se, ao longo de sua história, a segunda cidade em população

do Vale do Taquari6. O censo do IBGE de 2010 informou uma população total de

30.619 pessoas residentes na cidade. Deste total, 27.339 declararam-se brancas;

962, pretas; 37, amarelas; 2.139, pardas e 142, indígenas.  

Observa-se, nos dias atuais, que, dentre as pessoas negras e pardas, uma

minoria ocupa a classe média e alta da população, fato percebido pela presença

muito pequena de alunos negros nas duas escolas particulares7 do município. Os

moradores negros, em sua maioria, trabalham como empregados domésticos, na

construção civil, ateliê de calçados e indústrias, onde se exige mais força física e

recebe-se remuneração menor do que, por exemplo, as dos setores do comércio e

da prestação de serviços especializados. 

5 O jornal Nova Geração é um periódico semanal tradicional da cidade de Estrela,  fundado em
1966.

6 Situada na região central do Rio Grande do Sul, a região do Vale do Taquari é formada por 36
municípios, que totalizam uma área de 4.826,7 Km² (1,71% do Estado). Em 2014, conforme a
população estimada pela  Fundação de  Economia e  Estatística  (FEE),  a  Região  contava  com
348.435 habitantes (3,11% da população gaúcha) - a grande maioria de origem alemã, italiana ou
açoriana. (Univates, online)

7 Na escola particular em que trabalho há dois alunos negros, em um contexto de 600 alunos.
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Essas  informações  evidenciam  que,  passados  vários  anos,  atualmente

residem diversos grupos étnicos em Estrela e percebe-se, entre os habitantes do

município, tensionamentos advindos de questões étnico-raciais que se manifestam

nas relações de trabalho, na educação e na convivência diária. 

Nos  últimos  anos,  em  especial,  a  cidade  recebeu  grande  quantidade  de

imigrantes haitianos. Esse movimento migratório aconteceu entre 2012 e 2015, em

função da relativa prosperidade econômica da região e, consequentemente, maior

demanda por mão de obra das empresas locais. Assim, os haitianos que procuram a

região o fazem para trabalhar e estudar. 

Segundo a antropóloga Margarida Rosa Gaviria Mejía  (2015),  na biografia

que escreveu sobre o haitiano Renel Simon, imigrante que chegou ao Brasil  em

2013 e fixou residência na cidade vizinha à Estrela, Lajeado, a principal razão de a

população haitiana procurar o Brasil para migrar são as dificuldades decorrentes do

terremoto que assolou o país em 2010. Mas a autora aponta outras razões, como,

na época, a avaliação positiva do Brasil, a presença militar brasileira no Haiti e o

convite aos haitianos a emigrar para o Brasil, feito pelo presidente brasileiro naquele

ano, Luís Inácio Lula da Silva, quando esteve em visita ao país um mês depois do

terremoto.

Para exemplificar como a aproximação dos brasileiros aos haitianos causa

estranhamento  e,  em  decorrência,  tensões  étnico-raciais,  cito  dois  exemplos.  O

primeiro é a fala do haitiano Renel Simon: “[...] pensam que a gente por ser negro é

ignorante, falam mal da cultura. É uma grande diferença de nós, a gente gosta de

ser  negro  pela  história,  porque  como primeiro  povo  independente  a  gente  ficou

contente.”. (MEJÍA, 2015, p. 25)

Nessa fala, verifica-se um sentimento de orgulho por ser negro. Renel afirma

que “a gente gosta de ser negro pela história”, e se vê confrontado com uma visão

segundo a qual a cultura dos negros é inferior. Para ele, as pessoas “falam mal da

cultura [negra]”. Esse sentimento de orgulho refere-se à história do país, de imensa

maioria negra, cujos habitantes foram precursores na luta pela independência de

seu país e pela abolição da escravidão.

O segundo exemplo é a fala de um haitiano que estuda no curso técnico de

mecânica na escola particular da cidade em que trabalho. Em entrevista concedida

aos alunos do ensino médio, durante um projeto desenvolvido pelas disciplinas da

área de ciências humanas da escola, ele falou que já morou em outros dois países
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da América do Sul e só descobriu o que é preconceito racial quando desembarcou

no Brasil. Isso aconteceu principalmente pela forma de as pessoas olharem e se

relacionarem  com  ele  e  com  os  outros  haitianos.  Esse  fato  é  corroborado  em

entrevistas que realizei  com os alunos da escola municipal  da cidade de Estrela

objeto desta pesquisa. Segundo um destes alunos, 

Eles  [os  haitianos]  estão  sofrendo  racismo.  Mas,  tipo,  eles  só  estão
porque lá não tem como eles ficarem lá e conseguirem viver lá, porque lá
não é um país muito bom, né!? Então eles estão vindo para outros países
pra ver se conseguem dinheiro para ter uma vida melhor.

Entrevista com João, 20168

Nesse  excerto,  o  aluno  destaca  a  ocorrência  de  racismo em relação  aos

haitianos,  e  procura  justificar  o  fato  de  eles  terem  vindo  para  o  Brasil  pela

necessidade econômica, visto que o Haiti  sofre uma grave crise humanitária. Por

outro lado, os alunos percebem que a ocorrência do racismo não se verifica entre os

muros da escola. Segundo um estudante, 

Aqui na escola eles não sofrem, mas eu vejo as crianças vindo pra escola
de  tarde  e  tem  gente  que  fica  olhando.  Eu  acho  que  eles  sofrem
preconceito fora da escola. 

Entrevista com Ana, 2016

Destaco, nessa enunciação, que o preconceito sentido fora da escola pode

ser percebido, também, pelo que se pode interpretar, no bairro em que a escola se

insere. Como disse a aluna, no caminho que as crianças fazem para a escola “tem

gente  que  fica  olhando”.  Ela  reconhece,  nesta  forma  de  olhar,  uma  forma  de

discriminação. 

A formação de Estrela é semelhante à de várias cidades brasileiras: surgiu da

colonização empreendida por  homens brancos,  os quais valeram-se da força de

trabalho de homens negros, escravizados. Esse sistema operava com ideias que,

para as pessoas da época, pareciam claras acerca da raça e da etnia, as quais

foram, ao longo do tempo, rasuradas pelas mudanças da sociedade. 

8 Os  excertos  do  material  de  pesquisa  serão  apresentados  da  seguinte  forma:  as  narrativas
produzidas nas entrevistas serão apresentadas com recuo à esquerda e margem em linha, já os
excertos dos questionários serão apresentados em itálico e a identificação dos alunos, ao invés de
ser por nomes, passa a ser pela letra A (ALUNO) seguida de um número de 1 a 17, que se refere
ao número de alunos que responderam o questionário. Os excertos retirados do Diário de Campo
serão apresentados com recuo à esquerda, com margem e com a identificação do período em que
foram realizados.
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Com  a  breve  apresentação  do  contexto  histórico  dos  negros  em Estrela,

procurei, até aqui, arrolar elementos que ajudam a compreender as relações entre

brancos e negros, bem como as tensões existentes nestas relações, pois os sujeitos

alunos negros, objeto da minha pesquisa, foram e são interpelados por este contexto

histórico.  Nesse sentido,  penso que compreender  os  elementos  citados contribui

para analisar o modo como os alunos negros vão se constituindo como sujeitos na

cidade  de  Estrela.  No  próximo  capítulo,  apresento  as  ferramentas  teórico-

metodológicas que balizaram a produção do material de pesquisa.
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3 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Os desafios colocados para aqueles e aquelas que se propõem a fazer
pesquisas  em  abordagens  pós-estruturalistas  envolvem,  pois,  essa
disposição de operar com limites e dúvidas, com conflitos e divergências, e
de  resistir  à  tentação  de  formular  sínteses  conclusivas;  de  admitir  a
provisoriedade do saber e a co-existência de diversas verdades que operam
e se articulam em campos de poder-saber; de aceitar que as verdades com
as  quais  operamos  são  construídas,  social  e  culturalmente.  (MEYER;
SOARES, 2005, p. 39-40)

Escolhi  como epígrafe,  para iniciar este capítulo,  uma citação de Meyer  e

Soares que trata do modo de ver e de se movimentar pelos “caminhos” da pesquisa

por entender que muitas das ideias contidas nela permearam o meu próprio caminho

para a produção do material empírico. “Disposição de operar com limites e dúvidas”

porque o trabalho concernente às questões de raça e etnia é complexo e envolve

uma série de sensibilidades e processos delicados. “Resistir à tentação de formular

sínteses conclusivas” visto que a hipótese de que o racismo está presente em todos

os espaços da nossa sociedade é uma verdade instituída  que pode acabar  por

nortear  o  trabalho do pesquisador,  mas que não se configura,  necessariamente,

como uma realidade. Nesse sentido, faz-se necessário, constantemente, “admitir a

provisoriedade  do  saber  e  a  co-existência  de  diversas  verdades”.  Por  fim,  a

metodologia buscou, a partir da compreensão de que “as verdades são construídas,

social e culturalmente", dar voz aos alunos negros a fim de entender quais são as

verdades que estes sujeitos constroem acerca de si mesmos. 

Para  alcançar  este  objetivo,  desenvolvi  uma  investigação  de  inspiração

etnográfica. Fiz uso de técnicas como a escrita de um diário de campo, realização

de  entrevistas  e  observações,  produção  de  questionários  e  de  atividades

pedagógicas.  A  fim  de  melhor  descrever  os  caminhos  metodológicos  para  a

produção e análise do material  de pesquisa,  este  capítulo  está  dividido em três

seções.  Na  primeira,  mostro  o  lócus  onde  a  parte  empírica  foi  realizada.  Na

segunda,  descrevo  os  caminhos  que  escolhi  ao  trilhar  esta  investigação  e  os

tensionamentos engendrados em cada um deles. Na terceira seção, apresento as

lentes teóricas usadas para examinar o material de pesquisa reunido.

3.1 O LÓCUS DA PESQUISA
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Este  estudo  tem  como  lócus  a  Escola  Municipal  Odilo  Afonso  Thomé,

localizada no bairro Imigrantes, no município de Estrela-RS. Este bairro conta com

2.731 moradores, sendo o quarto bairro mais populoso do município (IBGE, 2008).

Investigando  a  história  deste  bairro,  não  encontrei  muitas  informações  em

documentos oficiais. Porém, um dado me chamou muito a atenção: no Dicionário de

Estrela, disponível no site da Prefeitura, há um verbete que menciona o bairro pelo

apelido que possuía (SCHIERHOLT, 2005, p. 442): “Beco dos Macacos – Apelido de

cunho racista. Chácara da Prefeitura.”. Essa denominação aponta a visão que, pelo

menos  na  década  de  setenta  do  século  passado,  os  cidadãos  estrelenses  que

nomearam o local, isto é, os brancos, tinham em relação aos negros.

Pesquisando  com  moradores  antigos  do  município,  consegui  algumas

informações sobre a origem e a ocupação do bairro Imigrantes, bem como de onde

vem este “apelido”: Beco dos Macacos. Uma área do bairro Imigrantes, conhecida

como Chácara da Prefeitura, não podia ser loteada para construções em função da

baixa altura do terreno em relação ao rio Taquari, motivo por que, em tempos de

cheias,  seria  certamente  inundada.  Porém,  segundo  o  agente  de  turismo  do

município, Antônio Veloso, esta área foi  ocupada em meio a uma confluência de

fatores político/econômico/sociais. 

Tudo começa com o cenário político nacional  do Brasil,  num momento de

Ditadura  Militar  em  que  assume  o  presidente  Ernesto  Geisel  (1974-1979).  Este

presidente tinha fortes laços com o município de Estrela (viveu na cidade durante

sua infância), e por isso promoveu a construção de um moderno Porto no município.

Para a viabilidade da navegação no Rio Taquari, nos anos anteriores, já havia sido

iniciada a construção de uma barragem no município vizinho de Bom Retiro do Sul,

porém as obras estavam paradas. Em função da pressão do presidente Geisel para

inaugurar o Porto de Estrela, elas foram retomadas e concluídas. 

A inauguração do Porto ocorreu em 10 de novembro de 1977, segundo consta

na placa de bronze que há no local: Terminal Rodo – Ferro – Hidroviário de Estrela –

Inaugurado  pelo  Exmo.  Sr  Vice-presidente  da  República  Adalberto  Pereira  dos

Santos - 4/11/1977. 

Junto  a  este  Porto  instalaram-se  indústrias  voltadas  à  exportação  de

mercadorias, sobretudo de produtos agrícolas. Os investimentos acabaram por gerar

um cenário  muito  positivo  para  a  economia  do  município,  atraindo  centenas  de

pessoas  em  busca  de  empregos  na  cidade.  Entretanto  muitos  migrantes  não
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encontraram postos de trabalho como haviam planejado e, sem recursos, as famílias

foram  instalando-se  irregularmente  naquelas  áreas  alagáveis  a  que  me  referi

anteriormente. Segundo Veloso, em função de grande parte de estas pessoas serem

negras ou pardas, o local passou a ser chamado por alguns moradores do centro da

cidade de “Beco dos Macacos”.

Dados  pesquisados  demonstram  que  as  dificuldades  econômicas

permaneceram entre os moradores deste bairro. No Dicionário de Estrela (2005),

consta que, pelo Censo 2000, o bairro ocupava o 11º lugar em alfabetização, com

91,3%  de  alfabetizados.  O  salário  mensal  médio  era  de  R$  571,91,  o  que  o

classificava em 12º lugar entre os 13 bairros do município.

Desde  que  iniciei  a  pesquisa,  tenho  acompanhado  notícias  do  bairro

divulgadas nos jornais Nova Geração e O informativo do Vale9.  O primeiro é um

jornal com circulação restrita ao município de Estrela; o segundo, com circulação

regional, abarcando os municípios do Vale do Taquari. Nestes jornais, verifiquei que

as matérias que envolvem violência ou tráfico de drogas em Estrela, muitas vezes,

envolvem, segundo as notícias, moradores deste bairro.

A  questão  do  tráfico  de  drogas  também  apareceu  no  relato  de  uma

funcionária da Secretaria de Educação de Estrela, no dia em que pedi autorização

para realizar as observações na escola. Ela alertou:  Este bairro  [da escola] estava

mais  calmo,  mas  como  a  polícia  apertou  o  cerco  aos  traficantes  no  Marmit

[localidade  de  Estrela  conhecida  pelo  tráfico  de  drogas]  eles  fugiram  e  se

esconderam no bairro Imigrantes. Por isso que voltou a ter mais drogas e violência

lá. Esta questão ainda apareceu na entrevista com um aluno, quando ele se refere

ao fato de gostar do bairro onde mora:

Gosto bastante, só não o fato de ter bastante gente que usa droga, né,
daí isso pode prejudicar as outras pessoas que não usam, né, porque
eles provavelmente vão roubar alguma coisa pra poder comprar aquilo.
Isso eu não gosto muito, então até ia morar em outro bairro, sabe, mas eu
gosto desse. Tirando essa parte, eu gosto bastante desse bairro [grifos
meus].

Entrevista com Pedro, 2016

Logo  na  “entrada”  do  bairro,  chamaram-me  a  atenção  as  crianças  que

brincavam numa pracinha muito simples em frente à Pousada da Criança10. Nessa

9  O jornal O informativo do Vale é um periódico diário, de circulação regional, atendendo a todo o
Vale do Taquari, fundado em 1970.

10  A Pousada da Criança de Estrela é uma instituição fundada em 1993, que trabalha de forma a
atender as necessidades básicas, emocionais e físicas, das crianças e adolescentes em situação
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pousada, ficam por um período determinado bebês, crianças e adolescentes cujos

pais  se  recuperam  da  dependência  em  drogas,  estão  presos  ou  perderam

temporariamente  a  guarda dos filhos  por  maus tratos.  Há  também os  casos  de

abandono, sendo a Pousada o local de abrigo destes menores até que encontrem

um lar para adoção, o que nem sempre acontece, e eles acabam permanecendo até

os 18 anos de idade.

Ressalto a existência desta Pousada, pois, mais tarde, durante a estada na

escola, descobri que a maioria dos jovens residentes nela estudam na instituição

pesquisada. Além disso, a história da escola em que realizei  a investigação está

fortemente relacionada à Pousada, pois iniciou seus trabalhos exatamente naquele

espaço, em 13 de março de 1985. Segundo o Dicionário de Estrela,  “o aumento

significativo de moradores no bairro e de alunos na escola obrigou a administração

pública a ocupar salas na Creche e no Centro Social da Cohab II, um transtorno que

durou três anos letivos”. A construção de um novo prédio foi iniciada em 1992, sendo

concluída apenas em 1994, quando todas as turmas passaram a estudar no “prédio

novo”.

Hoje,  o  educandário  conta  com  15  salas  de  aula,  refeitório,  auditório,

biblioteca, secretaria, sala de professores, sala de vídeo, Grêmio Estudantil, material

de educação física, almoxarifado e sala de informática. Atualmente a escola atende

330 estudantes. O prédio está localizado no alto de um morro. Chama a atenção sua

arquitetura em estilo enxaimel. Em função da forte relação da cultura da cidade com

a  imigração  alemã,  o  prédio  parece  ser  um  símbolo  dessa  cultura  no  bairro

Imigrantes. 

Passando  pelo  portão  de  entrada,  logo  se  avista  um  funcionário  que  é

exclusivamente responsável por controlar as entradas e saídas de pessoas do pátio

da escola. Este fato chama a atenção porque nas demais escolas municipais não há

esse tipo de serviço. Em conversa com a diretora, ela relatou que um dos principais

problemas enfrentados pela escola é o pouco envolvimento da comunidade escolar

com o estudo. Muitos alunos frequentam as aulas não porque querem, mas porque

são obrigados. Um exemplo é que, do total de 330 alunos, em torno de cem não

de vulnerabilidade social.  Atuando com uma série  de profissionais  e  em parceria  com outras
instituições, acolhe atualmente 16 crianças e adolescentes com idade entre três meses e 16 anos.
Desde setembro de 2016, a Pousada, atende os municípios de Estrela, Fazenda Vilanova e Bom
Retiro do Sul. http://www.estrela.rs.gov.br/ Acesso em 10 de novembro de 2016

http://www.estrela.rs.gov.br/
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havia efetuado a matrícula para o primeiro dia de aula, o que obrigou a secretária da

escola a ligar para as famílias a fim de que estas rematriculassem seus filhos.

Outra questão apontada pela diretora é a falta de participação dos familiares

na vida dos alunos.  Além disso, o convívio diário com a violência acaba se refletindo

na escola. A diretora relatou ainda que, quando assumiu o cargo, precisou chamar a

Brigada Militar algumas vezes, caso contrário não havia como estabelecer regras

básicas de convívio. Depois desta intervenção mais direta da polícia, segundo ela,

as questões relacionadas à violência e às drogas dentro da escola diminuíram. 

Porém, há dois anos a escola abriu as portas para um projeto da prefeitura

com os jovens do bairro nas férias de verão. Nessa ocasião, todas as portas das

salas  foram  depredadas.  Depois  desse  episódio,  a  prefeitura  optou  por  instalar

câmeras de vídeo nos corredores da escola e em cada sala de aula. Em virtude de

haver alunos que fazem uso de drogas, os banheiros ficam chaveados durante o

período das aulas. Quando um aluno precisa, pede a chave na secretaria e um/a

funcionário/a (dependendo do gênero do aluno) acompanha-o. 

Ainda aconteceram dois  episódios  durante  o  ano de  2015  que  vieram se

somar às queixas dos professores em relação às atitudes dos alunos. Dois meninos

foram ao prédio onde uma professora reside e tentaram obrigá-la a abrir a porta.

Como ela  não o  fez,  eles  quebraram a porta  com chutes.  Situação  semelhante

ocorreu quando alguns alunos forçaram um professor que estava indo embora da

escola a parar o carro e o ameaçaram de morte em função de ele ter levado um

deles para a direção naquela manhã. Nos dois casos, os professores fizeram boletim

de ocorrência na Delegacia de Polícia.

Em contraste  com estas  questões envolvendo violência  contra  a  escola e

seus professores, a diretora relatou o quanto a instituição é importante na vida dos

jovens do bairro, pois muitos encontram apenas ali um lugar seguro e saudável para

se desenvolver. A grande meta do início de cada ano letivo é evitar a evasão dos

alunos,  pois  este número é o maior  entre  as escolas municipais  de Estrela.  Os

motivos  relatados  pela  diretora  e  professores  para  isso  acontecer  são  vários:

famílias trocam muito de emprego e por isso mudam-se; alunos desistem de estudar

quando  completam  a  idade  mínima  exigida  pela  lei  (dezesseis  anos);  alunos

residentes na Pousada voltam a morar com sua família e passam a residir longe do

bairro, entre outros.
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Essas  informações  apresentam  um  pequeno  panorama  do  contexto

vivenciado pelos alunos que estudam na Escola Odilo Afonso Thomé. Na próxima

seção, apresento o caminho percorrido para produção do material de pesquisa.

3.2 PERCURSO TRILHADO NA PRODUÇÃO DO MATERIAL DE PESQUISA

Nesta  seção,  inicialmente  apresento  as  impressões  que  tive  no  primeiro

contato com a escola e mostro os efeitos que as lentes teóricas produziram sobre a

empiria. Para demonstrar este processo, transcrevo o que escrevi em meu Diário de

Campo quando iniciei a parte empírica da investigação: 

                                                                       

Meu  primeiro  dia  de  observação  não  poderia  ser  mais
produtivo. Logo que cheguei ao pátio da escola avistei alunos
jogando uma bolinha [de plástico].  De repente a bolinha caiu
próxima a um carro estacionado. Então um aluno, que era
negro, gritou: “saiam de perto dos carros, se acertarem, vão
dizer que fui eu!”. Imaginei ter encontrado o racismo explícito
logo na primeira observação. Concluí precipitadamente que
todos os meninos podiam desrespeitar regras, mas a culpa
recairia  sobre  aquele  menino  que  gritou,  ou  seja,  havia
racismo  naquela  escola  e  os  alunos  negros  eram
subjetivados  pelas  práticas  por  meio  das  quais  ele  se
manifestava.

Observação, 2015

Foi aí que me aproximei do que escreveu José Licínio Backes em sua tese de

doutorado: “A negociação das identidades/diferenças culturais no espaço escolar”. O

autor  relata  que  estava  lidando  com as  identidades/diferenças  no  início  de  sua

pesquisa11 como se elas fossem essenciais, primordiais, substanciais. E conta que

se inseriu no campo de pesquisa de forma arbitrária, distribuindo um questionário e

solicitando que os estudantes se identificassem etnicamente, colocando, inclusive,

entre parênteses, algumas etnias que julgava estarem presentes na escola. O autor

explica que esta busca pela identificação étnica dos alunos mostra um pensamento

essencializado em relação à etnia, nas suas palavras, “como se fosse um atributo

que pertencia a determinados grupos” (BACKES, 2005, p. 16).

11 A  pesquisa  de  José  Licínio  Backes  teve  como  objetivo  compreender  a  negociação  das
identidades/diferenças culturais de estudantes de Ensino Médio no espaço escolar na cidade de
São Leopoldo.  Para tanto,  foi  feita a análise das representações de cultura  enunciadas pelos
sujeitos, bem como as “marcas” com as quais se identificam e a enunciação das diferenças, para
assim compreender os processos de negociação.
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Seguindo  as  discussões  do  autor,  entendo  que  as  relações  étnico-raciais

possuem  vários  atravessamentos  engendrados  por  relações  de  poder  que  não

podem, nem devem, ser reduzidos a um olhar “naturalizado” sobre os modos de ser

aluno negro. Ou seja, a análise da subjetivação dos alunos negros passa por muitas

questões como sua história de vida, sua relação com a escola e com a sociedade.

Assim,  ao  interessar-me  prioritariamente  pelo  racismo  dentro  da  escola,

penso  que  o  início  de  minha  pesquisa  de  campo  carregava  um  pouco  deste

pensamento  “naturalizado”,  como  se  as  relações  de  preconceito  racial  fossem

essenciais,  primordiais,  substanciais.  Acredito  que os discursos sobre os negros,

marcados  por  diferentes  tipos  de  racismo,  sobretudo  a  partir  da  Modernidade,

fomentaram a naturalização de narrativas sobre esse grupo. 

Considerando  o  exposto,  o  desenvolvimento  da  pesquisa  levou-me  a  um

deslocamento no que diz respeito ao foco do estudo: o que antes era uma busca

pelas formas como o racismo operava na escola, passou a ser uma investigação dos

modos de ser aluno negro na referida instituição de ensino. Tendo esse foco, parti

para  a  produção  do  material  empírico  empreendendo  uma  pesquisa  de  cunho

etnográfico.

Primeiramente, ressalto que a emergência da pesquisa de caráter etnográfico

nas escolas é um fenômeno recente. Segundo Green, Dixon e Zaharlick (2005), o

reconhecimento da etnografia enquanto abordagem de pesquisa para os problemas

e  as  investigações pertinentes  à  educação iniciou  na  metade do século  XX.  As

autoras  afirmam que  a  tarefa  do  etnógrafo  dentro  da  escola  é  apontar  “[...]  as

maneiras pelas quais os membros do grupo estudado percebem sua realidade e seu

mundo,  e  como,  por  intermédio  de  suas  ações  (e  interações)  constituem  seus

valores,  crenças,  ideias  e  sistemas  simbólicos  significativos.”  (GREEN;  DIXON;

ZAHARLICK, 2005, p. 13).

Por  outro  lado,  fazem  um  alerta  sobre  os  cuidados  que  se  deve  ter  no

momento da investigação ao assumir essa abordagem de pesquisa, entre os quais

estão não entrar no ambiente escolar com uma lista de itens predefinida ou com

questões e hipóteses predeterminadas e não projetar um esquema de observação

que defina a priori todos os comportamentos ou eventos que serão registrados. As

autoras reforçam que, “Se o observador não se basear em teorias da cultura para

direcionar as escolhas do que é relevante observar e registrar [...] [e] abranger sua

interpretação  pessoal  a  respeito  da  atividade  observada  [...]”  (GREEN;  DIXON;
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ZAHARLICK, 2005, p. 13), o pesquisador não estará se engajando numa abordagem

etnográfica como percebida do ponto de vista antropológico.

Rosana  Guber  (2001),  na  introdução  do  seu  livro  La  etnografia:  método,

campo y reflexividad, questiona a validade de escrever sobre o trabalho de campo

etnográfico no início do século XXI, considerando o fato de a etnografia ser uma

“metodologia artesanal” diante de um mundo em que predomina a informática, as

pesquisas de opinião e a Internet. A autora afirma que a importância da etnografia se

faz  exatamente  para  evitar  a  “relativização  das  perplexidades  deste  mundo

globalizado”12,  e  completa  afirmando que “a  complexidade que é produzida  pela

diversidade do gênero humano” é o que move cada vez mais profissionais, entre os

quais incluo os pesquisadores/educadores, no trabalho de campo.

O início do trabalho de campo que gerou a escrita desta dissertação começou

em agosto de 2015, quando visitei a Secretaria de Educação Municipal de Estrela.

Lá, conversei com a secretária adjunta. Na oportunidade, dialogamos, entre outras

coisas,  sobre  o  contexto  educacional  de  Estrela.  Segundo  ela,  as  escolas  do

município  possuem  autonomia  no  planejamento  de  suas  atividades,  porém,  há

projetos  comuns,  entre  os  quais  destacou  o  projeto  “Escola  da  Inteligência”,

idealizado por Augusto Cury. 

Naquele  momento,  quando  visitei  a  Secretaria,  vivenciava-se  o  clima  da

eleição municipal para prefeito e vereadores. Neste sentido, foi relatado que era um

ano difícil, pois havia muitos boatos sobre a distribuição de cargos caso o candidato

da oposição vencesse o pleito. Relatados os meus objetivos de pesquisa, pensamos

juntas qual seria a escola com maior diversidade étnico-racial e, naquele mesmo dia,

ficou estabelecido que seria a Escola Municipal Odilo Afonso Thomé.

O próximo passo foi visitar a escola e conversar com a direção e, depois, com

a professora de História, em cujas aulas iniciei as observações. Expliquei à direção e

à professora que eu era aluna de mestrado e perguntei sobre a disponibilidade de

realizar a parte empírica do estudo com os alunos pertencentes àquela instituição.

Aproveitei nossas conversas iniciais para obter mais informações sobre a escola e

sobre o relacionamento entre os alunos, para construir uma imagem do local a partir

do olhar daqueles que o viam “por dentro”. Posteriormente, poderia confrontá-lo com

aquele que eu já conhecia, dado a mim por aqueles que viam a escola “de fora”.

12  Original em espanhol, tradução minha.
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A  conversa  com  a  professora  de  História  forneceu-me  informações

importantes em relação à turma na qual faria as observações, como o número de

alunos, suas características gerais, processos de aprendizagem. A turma que escolhi

para realizar este trabalho foi o 8º ano “B”, inicialmente formada por 19 alunos. No

decorrer do ano de 2015, com transferências e evasões, ainda frequentavam as

aulas 14 alunos, com idades que variavam entre 13 e 16 anos. No segundo ano da

pesquisa de campo, os dois oitavos anos formaram um único nono ano com total de

25 alunos matriculados, mas novamente houve evasão e transferências, terminando

o ano com 21 alunos, entre os quais 18 foram aprovados e concluíram o Ensino

Fundamental em dezembro de 2016.

A escolha  desta  turma  para  a  realização  da  pesquisa  não  foi  aleatória.

Segundo relato da direção, ela era, dentre as turmas da escola, a que tinha o maior

número  de alunos  negros.  Além disso,  eu  havia  estabelecido  desde o  início  da

pesquisa  que  trabalharia  com  alunos  dos  Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental.

Assim, uma turma de oitavo ano se adequava perfeitamente, pois eu teria dois anos

para acompanhá-los. 

Investigando o porquê das evasões e transferências dos alunos pesquisados,

os motivos variam entre mudança da família de bairro em função dos pais terem

trocado  de  emprego,  os  alunos  terem  completado  16  anos  e  por  isso  terem  a

possibilidade de fazer EJA (Educação de Jovens e Adultos) no turno da noite para

trabalharem  de  dia  e,  assim,  poderem  contribuir  com  o  orçamento  familiar,

envolvimento com drogas e ainda porque havia alunos que frequentavam a escola

apenas no período em que estavam na Pousada da Criança. Nesse último caso, no

momento em que a família recupera a guarda do filho, ele volta a estudar na escola

próxima à sua moradia. 

Quanto  às  questões  relacionadas  à  metodologia,  Meyer  e  Paraíso  (2014)

afirmam que,  nas  pesquisas  pós-estruturalistas,  “metodologia”  é  vista  “[...]  como

certo modo de perguntar, interrogar, de formular questões e de construir problemas

de  pesquisa.”  (MEYER;  PARAÍSO,  2014,  p.  18).  As  autoras  completam  que  o

conjunto de procedimentos de coleta de informações de acordo com esta teorização

é  preferencialmente  chamado  de  produção  de  informação  ou  de  estratégias  de

descrição e análise.

Na  esteira  dessas  autoras  (MEYER;  PARAÍSO,  2014),  a  metodologia  de

minha pesquisa foi construída durante o processo de investigação e de acordo com
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as necessidades colocadas pelo seu objetivo e questões de pesquisa formuladas.

Concordando  com  as  referidas  pesquisadoras,  creio  que  os  objetivos  do

pesquisador,  os  dados  encontrados  no  campo  de  pesquisa  e  as  respostas

oferecidas  pelos  sujeitos  investigados  acabam  por  delimitar  e  reformular  as

observações  a  serem feitas,  as  estratégias  de  aproximação  e  a  constituição  de

categorias de análises.

Nesse  sentido,  o  trabalho  de  campo  me  levou  a  assumir  diferentes

estratégias, que foram se configurando no decorrer da investigação. Para gerar o

material  de  pesquisa,  muitas  informações  foram  produzidas  e  ideias  foram

rabiscadas, adicionadas, comparadas no intuito de escrever uma dissertação sobre

os modos de ser aluno negro em Estrela.

Ao todo foram oito meses em que estive envolvida com o objeto de estudo.

Como este tempo não foi  contínuo,  posso dizer que meu trabalho de campo foi

dividido em três fases distintas, porém complementares entre si: a fase exploratória

(observações de aulas e diferentes momentos do cotidiano escolar, como recreio,

sala dos professores etc., realizadas em outubro, novembro e dezembro de 2015), a

fase de estranhamento (registros de conversas e entrevistas semi-estruturadas,

que  ocorreram  em  abril,  maio  e  junho  de  2016)  e  a  fase  da  realização  de

atividades  pedagógicas  sobre  as  questões  étnico-raciais  (em  outubro  e

novembro de 2016).  

A escolha desses períodos não foi aleatória, mas baseou-se, principalmente,

na disponibilidade da escola e no ritmo que me pareceu adequado para que as

atividades pudessem ser realizadas com o devido respaldo teórico, o qual foi sendo

construído,  considerando-se os  rumos da pesquisa.  Em vista  de  meus objetivos

iniciais terem sido reformulados em decorrência das vivências das fases exploratória

e de estranhamento, vi-me forçada a uma pausa, a fim de reconsiderar as atividades

em função da realidade que se mostrou diferente  daquela  que eu imaginara,  e,

consequentemente, forçou-me a realizar adequações metodológicas nas atividades

com os alunos. 

A fase que denominei de  exploratória  ocorreu no último trimestre de 2015.

Levando em conta a complexidade da realidade investigada e tendo a compreensão

das  diversas  posições  que  os  sujeitos  ocupam,  optei  por  iniciar  esta  fase  de

observações pelos recreios, quando os alunos ficavam mais à vontade. Como os

alunos do 6º ao 9º ano estavam ao mesmo tempo no pátio, eu não sabia quais eram
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exatamente  aqueles  que formavam a turma com a qual  realizaria  a  pesquisa,  o

oitavo ano. Penso que foi uma boa estratégia, na medida em que observei situações

e  falas  que  não  apareceriam na  sala  de  aula.  Mas  também tive  o  cuidado,  no

decorrer  da  investigação,  como  expliquei  no  início  do  capítulo,  de  colocar  sob

suspeição minhas impressões iniciais.

Em um segundo momento, passei a observar os alunos nas quartas-feiras,

visto  que era  o  dia  da  semana em que eles  tinham aula  de  História  e  porque,

naquela época, eu pensava ser este o momento em que apareceriam mais questões

referentes a raça e etnia devido ao fato de, na disciplina, haver conteúdos relativos a

essas questões. Esta ideia também foi colocada sob rasura, pois logo entendi que

os alunos negros são assujeitados em todos os momentos, dentro e fora da escola,

portanto,  em todas as disciplinas,  e  não apenas nas aulas de História.  Por  isso

passei a frequentar a aula da turma do oitavo ano uma vez por semana, também em

outros  dias  da  semana,  em  diferentes  disciplinas.  Ao  total,  foram  observados

sessenta períodos, constituindo 48 horas de observação. 

Desde o início, tive comigo um Diário de Campo, cujo conteúdo compreende,

além  de  descrições  oriundas  de  observações  e  ações  cotidianas,  relatos  de

conversas  informais  com  professores  e  funcionários  da  escola.  Estas  últimas

representaram uma grande fonte de informações, visto que, quando os professores

e funcionários me encontravam nos corredores da escola ou no período do intervalo,

muitos perguntavam como estava a pesquisa e, ouvindo o meu relato, procuravam

de  alguma  forma  contribuir  com  informações  adicionais,  num  processo  de

aproximação e criação de laços que permeou todo o estudo.

Nas primeiras observações que aconteceram no pátio da escola, no horário

do intervalo, minha presença não passava despercebida, nem para os professores,

nem para os alunos, que me olhavam com insistência. Na hora do intervalo, alguns

alunos mais curiosos perguntaram: “Tu é professora?” ou “O que tu veio fazer aqui

na escola?”. 

No  entanto,  na  sala  de  aula,  após  algumas  semanas,  eles  já  estavam

acostumados com a minha presença. Um dia não fui ao primeiro período de aula, e

a  professora  do  segundo  período  me contou  que  os  alunos  comentaram minha

ausência. Tomo por hipótese para esta preocupação o fato de que a presença de

uma  pesquisadora,  professora  de  outra  escola  da  cidade,  era  motivo  de  certo



42

“status”  para  esta  turma,  a  qual,  em  geral,  só  recebia  críticas  por  seu

comportamento inadequado.

Durante essas observações, vivenciei um sentimento ambíguo, ora me sentia

na posição de intrusa, ora parecia que já fazia parte do ambiente daquela sala de

aula.  Nesse sentido,  chamou minha atenção a diferença de posicionamento dos

alunos.  Enquanto  os  mais  irreverentes  e  participativos  me recebiam com frases

como “E aí ´psora´, como tá indo o teu trabalho [do mestrado]?” e “Você nem sabe o

que  aconteceu  ontem...  o  João  provocou  a  professora  de  matemática  e  levou

advertência!”,  outros alunos demonstravam certa indiferença em relação à minha

presença, como se eu não estivesse ali. 

Lembro de um momento que representou um marco de aproximação destes

alunos. Foi quando a professora de História não veio e a coordenadora pedagógica

encaminhou um trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial para eles fazerem até o

final  do período.  Percebi  que estavam encontrando dificuldades, então aproveitei

minha formação acadêmica e assumi a posição de professora de História, e passei

de aluno em aluno para dar algumas sugestões. A partir deste momento percebi um

maior entrosamento entre mim e eles.

Aos poucos, os alunos passaram a me convidar para participar de algumas

atividades, como cantar na aula de música e sentar num grupo de trabalho na aula

de artes. Assim como Teresa Vasconcelos (1996) percebeu, na produção de sua

pesquisa etnográfica, através da fala de uma menina de Educação Infantil (“Aonde

tu pensas que vais? Senta-te!”),  que precisava sentar-se e comer as panquecas

feitas pela pequenina no seu mundo de faz-de-conta,  percebi  que também fazia

parte me colocar nas aulas do 8º ano. Porém, entendo que, mesmo “fazendo parte”

do contexto estudado, as descrições que posso realizar do que vi, ouvi e vivi são

minhas  impressões  do  que  ocorria,  e  não  correspondem  necessariamente  às

impressões dos participantes da investigação. 

A  pesquisa  de  viés  etnográfico,  como  já  foi  mencionado  anteriormente,

mesmo  que  descreva  detalhadamente  uma  realidade  ou  permita  a  imersão  do

investigador em uma cultura distinta,  sempre corresponderá a uma interpretação.

Nesse sentido, Geertz (1989) nos lembra que toda descrição etnográfica é, sempre,

a descrição de quem descreve, e não a de quem é descrito.

Portanto,  tenho certo  que,  por  mais  inserido  que o investigador  esteja  na

cultura que deseja analisar ou no cotidiano dos sujeitos que pretende descrever, seu
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trabalho corresponde ao que ele próprio julga como relevante para ser interpretado a

partir  dos  aportes  teóricos  que  utiliza.  Muitas  vezes,  na  ânsia  de  produzir  mais

material  sobre as questões étnico-raciais,  percebia que minhas lentes buscavam

“forçar” a relação da negritude com um aluno que evadiu ou com um aluno com

baixa auto-estima, por exemplo. Porém, ficou evidente, no decorrer do trabalho, que

a negritude destes alunos é vivenciada dentro da escola de forma bem particular,

não correspondendo ao modo como eu imaginava a vida destes jovens.

No ano de 2016, nos meses de abril,  maio e junho, retomei o trabalho de

campo  na  escola.  Neste  momento,  os  alunos  que  eram  o  objeto  da  pesquisa

frequentavam o nono ano do Ensino Fundamental, e como já foi explicado, as duas

turmas do ano anterior haviam sido reunidas em uma única turma, o que significou

para mim o contato com alunos que eu ainda não conhecia. Realizei mais um mês

de observações (uma manhã por semana) e optei em realizar entrevistas com quatro

alunos,  constituindo,  então,  a  segunda  fase  do  trabalho  empírico.  Cabe  aqui

ressaltar que os responsáveis por todos os alunos entrevistados assinaram o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido após serem informados sobre os objetivos da

pesquisa, de acordo com as normas de ética nas pesquisas em ciências humana e

sociais (apêndice A).

Em conformidade com Wanderer e Schefer (2016, p. 42-43), iniciei a fase das

entrevistas  sem um número  determinado  de  participantes.  As  autoras,  seguindo

Deslandes,  explicam  que  “não  se  demarca  a  priori  o  número  de  participantes,

porém,  interrompe-se  pelo  critério  de  saturação,  quando  as  explicações  e  os

sentidos  atribuídos  pelos  sujeitos  ‘começam  a  ter  uma  regularidade  de

apresentação’.”

Nesse  contexto,  a  seleção  dos  entrevistados,  num primeiro  momento,  foi

definida pela raça-etnia. Escolhi  uma aluna e um aluno negros. Em um segundo

momento, entrevistei mais dois alunos, desta vez uma aluna e um aluno brancos,

pois considerei importante conhecer quais eram também as suas enunciações sobre

as questões étnico- raciais. A mesma opção foi feita por Tanise Muller Ramos (2009)

na  parte  empírica  de  sua  dissertação.  Sua  intenção  inicial  era  a  de  apenas

entrevistar  alunos  negros  para  relatar  a  história  da  escola  no  trabalho  com  a

temática africana e afro-brasileira,  porém as professoras destes alunos indicaram

também alunos brancos para serem entrevistados, a fim de “enriquecer a pesquisa”,

como elas mesmas disseram. No final, a pesquisadora entrevistou treze estudantes,
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dos quais nove eram negros e quatro  eram brancos.  Além disso,  ao realizar  as

primeiras entrevistas com os alunos negros, muitos alunos não-negros a procuraram

interessados em participar. 

As entrevistas com os quatro alunos foram realizadas durante o período de

aulas, conforme sugestão da direção da escola, visto que os alunos não possuem o

hábito de frequentar a escola em outro turno. Em função disso, o tempo para as

entrevistas foi mais restrito, durando, em média, meia hora cada uma.

Concordando com Schefer  e  Knijnik  (2015,  s/p),  as quais  afirmam que “A

opção pela pesquisa  do tipo etnográfico  na educação ajuda a compreender  (via

descrição) a lógica das práticas numa escola, num lugar, dando voz para membros

de grupos por vezes ignorados academicamente”, penso que foi um acerto optar

pela investigação etnográfica e, mais especificamente, pela produção de entrevistas.

Na cidade de Estrela, assim como em outras tantas, é comum generalizar o modo

como as pessoas pensam usando como referência os valores de pessoas brancas,

masculinas,  com pensamento  eurocêntrico.  Além disso,  o  uso  de  entrevistas  se

configura como uma oportunidade de “dar voz” aos alunos negros para conhecer

como eles próprios narram a si mesmos e em que medida seus modos de ser estão

engendrados pelos tensionamentos étnico-raciais.

Seguindo  os  estudos  etnográficos,  procurei,  nas  entrevistas,  “mapear”  o

mundo social dos alunos, a fim de identificar a forma pela qual eles nomeiam suas

atividades, seus espaços, e como interagem com seu mundo. Para alcançar esse

objetivo,  foram feitas  perguntas  sobre  a  família,  seus  gostos,  a  relação com os

colegas,  com os amigos e moradores do bairro  e  da  cidade.  Não fiquei  fixa  ao

roteiro,  e  sim  busquei  fazer  uma  conversa,  para  deixá-los  à  vontade.  Porém,

introduzi alguns temas para os alunos desenvolverem narrativas que me dessem

pistas dos processos de subjetivação vivenciados dentro da escola.  As questões

abordaram temas como escola, bullying, a entrada de alunos haitianos na escola e

tensionamentos étnico-raciais. 

Nessas  entrevistas,  chamava  um  adolescente  de  cada  vez  para  que

fôssemos para  a  biblioteca.  Ainda que estivéssemos sozinhos,  percebi  um certo

constrangimento inicial. Olhavam receosos para o gravador que ficava sobre a mesa

e  que  sempre  era  ligado  e  testado  antes  para  que  vissem  como  funcionava  a

dinâmica. Chamou-me a atenção a fala de um rapaz no final  da entrevista:  “Foi
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tranquilo, achei que ia ser bem pior”, deixando explícitas suas desconfianças sobre

como seria responder a uma entrevista.  

Em outro momento, fui  eu que fiquei nervosa, pois o gravador não estava

funcionando  como  o  previsto,  então  espontaneamente  o  aluno  que  seria

entrevistado  sugeriu:  “Grava  com  o  celular,  profe.”  Percebi  nessa  fala  um

comprometimento do aluno com o meu trabalho, pois queria me ajudar com sua

sugestão.  Essa  foi  uma  marca  evidente  no  decorrer  de  toda  a  investigação:  o

envolvimento dos jovens com a tecnologia. 

Silveira  (2002a,  p.  120)  entende as  entrevistas  como eventos  discursivos,

produzidos  não  só  pela  dupla  entrevistador/entrevistado,  mas  também  “pelas

imagens,  representações,  expectativas  que  circulam  –  de  parte  a  parte  –  no

momento e situação de realização das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e

análise”.  Nesse  sentido,  encontrei  inspiração  no  capítulo  metodológico  da

dissertação de Daiane Bocasanta (2009) “'A gente não quer só comida': processos

educativos, crianças catadoras e sociedade de consumidores”. A autora destaca que

uma das intenções do seu texto foi mostrar o quanto os tensionamentos originados

pelas diferentes posições de sujeito que ocupava produziram marcas particulares

em sua pesquisa (BOCASANTA, 2009). No seu caso, era professora dos alunos com

os quais realizou as entrevistas,  e,  por  isso,  a relação entrevistador/entrevistado

apresentou  características  específicas,  as  quais  não  poderiam  deixar  de  ser

focalizadas e problematizadas.  

Em  relação  ao  uso  de  entrevistas  em  pesquisas  da  área  da  Educação,

Sandra Andrade, que se valeu de entrevistas como ferramenta metodológica em sua

tese  de  doutorado “Juventudes  e  processos  de  escolarização:  uma  abordagem

cultural com alunos da Educação de Jovens e Adultos”, afirma:

As histórias que me foram narradas por meio das entrevistas não são
dados prontos ou acabados, mas documentos produzidos na cultura
por meio da linguagem, no encontro entre pesquisadora e sujeitos da
pesquisa; documentos que adquirem diferentes significados ao serem
analisados  no  contexto  de  determinado  contexto  teórico,  época  e
circunstância social e cultural. (ANDRADE, 2014, p. 178).

Durante as entrevistas que realizei, também percebi que as enunciações dos

alunos não eram dados prontos, e que sua significação dependia de uma análise

minuciosa. Nesse sentido, Silveira (2002a) nos alerta que as entrevistas usadas em

pesquisas da área de Educação são como uma arena de significados atravessadas
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por “[...] jogos de representação e imagens, negociações e disputas, escaramuças e

retiradas estratégicas.” (ANDRADE, 2014, p. 122). 

Seguindo  o  pensamento  da  autora,  durante  a  realização  das  entrevistas,

percebi  tensionamentos,  ainda  que  tentasse  colocar  os  entrevistados  em  uma

posição “confortável”. De certo modo, ali, não era mais a professora-pesquisadora

que conversava informalmente com eles. Eu era alguém munida de um gravador

com o “direito” de perguntar a “indivíduos com o dever de responder”. Escutando as

gravações  das  entrevistas,  percebi  claramente  a  oscilação  entre  familiaridade,

objetividade, aproximação e distanciamento, no jeito como eu conduzi as perguntas,

ora deixando “escapar”  um comentário  pessoal,  ora falando de uma forma mais

distanciada com o entrevistado.  Portanto, conforme Silveira (2002a, p.  126),  “[...]

esses encontros não tinham nada de angelicais.”.

Se, por um lado, minha posição era marcada como entrevistadora, ou seja,

por uma posição em que se imagina que é esta que faz as escolhas e toma as

decisões, também ficou evidente para mim que muitas vezes eram os alunos que

direcionavam a entrevista, ora com silêncios, ora com respostas que “fugiam” do

assunto,  ora  dando  um fim  às  questões  discutidas.  De  acordo  com essa  ideia,

Silveira (2002a, p. 126) afirma: “[...] o entrevistado também lança mão de numerosas

estratégias de fuga, substituição e subversão dos tópicos propostos.”. Penso que o

excerto abaixo evidencia essa questão: 

Pesquisadora - Quais são as características dos jovens do
bairro Imigrantes?
Pedro - Ah, tem uns que gostam de jogar bola, mas tem uns
aqui que não aproveitaram muito bem a juventude. Tão indo
pros outros lados... (...)
Pesquisadora - Como assim?
Pedro - Ah, sabe, né... (...)
Pesquisadora - Pode explicar melhor?
Pedro - Melhor deixar assim... [grifos meus].

Entrevista com Pedro, 2016

Analisando os silêncios e as respostas do aluno no excerto acima, “Ah, sabe

né...”  e “Melhor deixar assim”,  fica claro que o entrevistado usou esses recursos

para não expor diretamente para “quais lados” alguns jovens do bairro estão indo.

Levando  em  consideração  as  relações  de  poder  que  permeiam  a  relação

entrevistador/entrevistado,  penso  que  o  aluno  possuía  o  “saber”  que  eu,  como
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pesquisadora, buscava, porém, como detinha também o poder neste momento da

entrevista, optou por não fornecê-lo.

Em  relação  às  perguntas  e  respostas  relativas  à  escola,  faço  uso  das

palavras  de  Silveira  (2002a,  p.  130)  quando  se  refere  às  lógicas  culturais

engendradas nas perguntas dos entrevistadores e nas respostas dos entrevistados.

Ela  afirma  que  elas  “não  têm  nada  de  transcendente,  de  revelação  íntima,  de

estabelecimento da ‘verdade’: elas estão embebidas nos discursos de seu tempo, da

situação vivida, das verdades instituídas para os grupos sociais dos membros dos

grupos”.

Durante as entrevistas, questionei se os alunos queriam continuar estudando

após o Ensino Fundamental. Apesar de muitas vezes, nas aulas observadas, não

demonstrarem interesse em aprender os conteúdos trabalhados, todos responderam

que  desejavam  continuar.  Inclusive  todos  falaram  que  queriam  fazer  faculdade.

Nessas respostas, suponho que haja, além de uma possível vontade de terem uma

formação no ensino superior, a influência de os alunos saberem que se tratava de

uma pesquisa e estarem inseridos em um ambiente que lhes parecia mais formal.

Além disso,  penso que o fato  de eu ser  professora  e coordenadora  pedagógica

tenha  também mobilizado  tais  ideias.  Por  isso,  imagino  que  falaram aquilo  que

supunham  que  eu  queria  ouvir,  ou  melhor,  aquilo  que  supunham  que  a

pesquisadora, professora e coordenadora pedagógica gostaria de escutar.

Ainda para Silveira (2002a, p. 135), as entrevistas parecem proporcionar um

modo especial de narrativas que permite visibilizar práticas culturais e de produção

de “verdades”  locais  e  situadas.  Nesse sentido,  o  objetivo  de realizá-las  para  a

produção  do  material  desta  pesquisa  estava  em  localizar  enunciações  sobre  a

escola e sobre as questões étnico-raciais que circulam na instituição escolar e na

cidade de Estrela. 

Percebi  durante  a  transcrição  das  entrevistas  que  elas  não  renderam  a

quantidade de material que eu imaginava, porque as respostas dos alunos foram

bastante objetivas. Chamo ainda a atenção para o fato de que, ao ler a transcrição

delas,  percebi  que as  narrativas  em relação à  escola  e  também em relação às

questões  étnico-raciais  geraram  certo  estranhamento  em  mim,  pois,  conforme

expliquei  no início do capítulo,  pensei  que os alunos apontariam a existência de

racismo na escola. Mas não foi isso o que aconteceu, e, por isso, denominei esta

segunda fase empírica da pesquisa de fase de estranhamento. 
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A fim de produzir mais material para análise e por sugestão das professoras

da  banca  de  qualificação,  busquei  uma  nova  estratégia  metodológica  para

problematizar  as  narrativas  dos  alunos  sobre  as  questões  étnico-raciais  e  o

significado que atribuem à escola. Assim, a realização das atividades pedagógicas

protagonizou a terceira e última etapa da produção empírica da pesquisa, a qual

denominei  fase  da  realização  de  atividades  pedagógicas  sobre  as  questões

étnico-raciais.

Para a realização das atividades, a direção da escola, em comum acordo com

os professores da turma do nono ano, concedeu-me quatro períodos, divididos em

dois momentos. Em vista disso, planejei o trabalho em duas partes durante o mês de

novembro de 2016. Na primeira parte, com o objetivo de promover uma discussão

sobre as questões étnico-raciais, utilizei imagens como ponto de partida. Penso que

o uso dessa estratégia foi oportuno na medida em que instigou os alunos a expor

suas percepções sobre diferentes sujeitos e objetos e os fez argumentar sobre seus

pontos  de  vista.  Na  segunda  parte,  estimulei  os  alunos  para  debaterem  os

tensionamentos étnico-raciais a partir do vídeo “Vista sua pele”13. Neste mesmo dia,

cada aluno recebeu um questionário individual para responder (apêndice B).

O questionário foi composto das seguintes questões: 

a) Descreva como você é (aparência, gostos, pensamentos,...).

b) Agora, descreva como você é como aluno(a).

c) Na sua opinião, o que é ser um bom aluno? Dê exemplos.

d) Você já sofreu algum tipo de bullying? Escreva como foi e como você

se sentiu.

e) De que forma a diferença étnico-racial afeta a sua vida? E a vida dos

seus colegas?

f) O que você sabe sobre racismo?

g) Existe racismo na sua escola? E na sua cidade? Dê exemplos.

h) Você conhece um pouco da história da sua família? Conte de onde

vem sua família (pais, avós), o que é importante para eles e qual a

relação deles com o racismo.

13 O  vídeo  pode  ser  acessado  pelo  endereço  eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=LWBodKwuHCM
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Antes de introduzir com a turma a primeira parte das atividades pedagógicas,

autorizei  os  alunos  a  colocar  suas  cadeiras  próximas  umas  das  outras  para

sentirem-se mais à vontade. Neste momento inicial, também pedi permissão para

gravar todas as falas durante a atividade. Os alunos consentiram imediatamente.

Penso que esta aprovação aconteceu porque já conheciam meus objetivos com este

material, que seria utilizado em minha pesquisa.

 A primeira parte das atividades pedagógicas consistiu na análise de imagens

projetadas por um data show disponível na escola. Foram apresentadas imagens de

carro, celular, casas, tipos de roupa, sala de aula. Apresento, abaixo, as imagens

que  projetei,  ressalvando-se  que,  na  atividade,  mostrei  cada  uma  delas

separadamente:

Figura 2 – Imagens

Fonte: http://casa.abril.com.br/tudo-sobre/casas/

Os alunos foram questionados sobre o que as imagens representavam, quem

imaginavam  que  era  proprietário  do  que  estava  sendo  mostrado,  o  que  estas

pessoas faziam, qual sua descrição física, etc. É importante destacar que a escolha

das imagens buscou ir ao encontro do universo jovem e escolar para envolver os

alunos. O objetivo principal era fazê-los narrar seu modo de ver e viver o mundo

dando ênfase às questões étnico-raciais. 
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Chamo a atenção para o fato de que, quando estava explicando que naquela

aula faríamos uma discussão sobre algumas imagens, a primeira pergunta de um

aluno, referindo-se à atividade, foi: “Não precisa escrever nada?”. Esse fato, ao meu

ver, mostra como, para muitos alunos, e professores também, uma “aula” ainda é

sinônimo de atividade  que  envolva  escrita.  Tomo por  hipótese,  também,  que os

alunos estavam habituados a fazer registros escritos, pelo fato de que, em geral,

demonstravam certo descomprometimento quando o professor não exigia algo que

fosse recolher, como averiguei durante as observações de aulas.

A estratégia de deixar os alunos mais livres na escolha do seu lugar fez com

que se criasse um clima favorável para uma “conversa”. Nesse sentido, percebi uma

imediata identificação da turma com a atividade. Processo semelhante foi usado por

Camila  Alves  de  Melo  na  produção  empírica  da  sua  dissertação  intitulada

“Representações de professores e de alunos sobre a Provinha Brasil”. Como seu

objetivo era analisar o que representa a Provinha Brasil na perspectiva dos alunos, a

pesquisadora  criou  uma  ferramenta  metodológica  que  denominou  de  “aula-

conversa”. Esta ferramenta consistia em um “[...] momento que contempla toda a

turma, feito na própria sala de aula e com auxílio da professora titular da turma, em

que são solicitadas atividades e realizados diálogos para interlocução entre alunos e

pesquisadora.” (MELO, 2016, p. 50). Essa estratégia metodológica proporcionou um

clima de confiança e produtividade para seu objeto de pesquisa, crianças entre 8 e 9

anos.  Em  minha  pesquisa,  o  importante  era  tornar  o  clima  mais  informal  para

favorecer a participação dos adolescentes, pois, em outras oportunidades, como nas

entrevistas,  percebi  que,  quando se sentiam em clima mais formal,  evitavam se

expor.

No primeiro momento da atividade, os alunos foram muito participativos com a

descrição das imagens, e contribuíram com diferentes comentários sobre as figuras,

que foram projetadas, uma a uma, na parede. 

Quando  apareceu  o  carro,  por  exemplo,  logo  um  menino  disse:  “É  dos

Velozes e Furiosos”. Outro retrucou: “Não é não, este aí é carro de gente rica dar um

rolé”.  Neste momento,  eu,  enquanto intermediadora da discussão, questionei  por

que ele pensava isso. O menino logo respondeu: “Sora, posso trabalhar minha vida

toda que não vou ter um carro assim.”

Ainda  em  relação  à  imagem  do  carro,  a  discussão  foi  atravessada  pela

questão de gênero, pois uma menina disse: “Acho que este carro é de uma mulher.”
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Um menino retrucou: “Mulher não sabe dirigir este carrão!” Logo mais meninas se

intrometeram na discussão e questionaram o rapaz sobre os motivos por que as

mulheres não poderiam dirigir o carro.

A imagem da  casa  também favoreceu  uma intensa  discussão.  Os  alunos

concordaram que a moradia era de uma senhora, pois havia um canteiro com flores

que, para eles, corroborava esta interpretação. Porém quanto à classe social  da

proprietária da casa, não houve consenso. “A casa é de alguém de classe média,

pois ter uma casa própria hoje em dia é difícil”, “Acho que não, pois a casa é bem

simples, de madeira”, “Sora, a dona não tá nem aí para a aparência da casa, para

ela o importante é ter tecnologia, olha a antena da Sky”. 

No momento da transcrição das falas desta atividade, chamou-me a atenção

como  os  alunos  participaram  ativamente.  Em  alguns  momentos,  esse  fato  até

prejudicou o entendimento das falas, pois não respeitavam sempre a vez do outro

falar, mesmo que o combinado de esperar a sua vez para falar foi relembrado várias

vezes por mim. Tomo por hipótese para esta participação tão espontânea o fato de

os estudantes estarem sentindo-se “livres”, sem se preocuparem com a censura de

algum professor, coordenador ou direção da escola. Contudo, as narrativas desta

primeira atividade foram muito claras e diretas, inclusive em relação às questões

étnico-raciais.

Esse aspecto ficou evidenciado no segundo momento da atividade, quando

foi projetado um conjunto de diferentes pessoas, conforme reproduzo abaixo:

Figura 3 – Rostos
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Fonte: http://www.blogdopilako.com.br/

O  objetivo  deste  segundo  momento  foi  averiguar  quais  são  as  “marcas”

étnico-raciais com que os alunos se identificam. Para isso, eles foram convidados a

se aproximarem das imagens que estavam sendo projetadas e indicar  com qual

daquelas  pessoas  mais  se  identificavam.  Depois,  questionei-os  por  que  se

identificaram com aquela pessoa. 

Durante a realização desta atividade,  também houve boa participação dos

jovens.  Eles  se  prontificaram  imediatamente  a  seguirem  minhas  instruções  e

pareceram  até  estarem  se  divertindo  na  aula.  Apareceram  comentários  mais

descontraídos, como “Não me identifico com nenhum, pois sou bonito e aí só tem

gente feia”. Por outro lado, também houve um momento mais tenso, em que precisei

intervir enquanto mediadora. Um menino escolheu a imagem de um rapaz de pele

branca e imediatamente os colegas fizeram críticas à sua escolha: “Esse aí é muito

branco, tu é moreno, cara!” e ainda “Nada a ver, olha a sua cor”. O rapaz começou a

rebater esses comentários, então intervim e dei o assunto por encerrado.

Ainda sobre a imagem das diferentes pessoas, busquei quais marcas, para os

alunos, são relevantes na diferenciação de duas pessoas. Para isso, pedi que eles

indicassem  duas  pessoas  que,  na  sua  opinião,  eram  bem  diferentes,  e  que

explicassem quais eram as diferenças que percebiam. Em seguida, estes alunos

foram desafiados a escolher um rosto que consideravam diferente de si e explicar o

motivo  desta  escolha.  Neste  momento,  pude  observar  que  os  comentários  dos

alunos giraram em torno da questão étnico-racial. Mais uma vez, essa questão foi

motivo de desacordo entre eles. No entanto, alguns utilizaram outras características

como marcas distintivas, como tipo de cabelo e idade. 

O último momento deste primeiro dia de atividades explorou como as relações

étnico-raciais  são  “negociadas”  na  arte  e  na  mídia.  Para  isso,  foram projetadas

imagens  de  personagens  famosos  (Monalisa,  Super-Homem,  Mulher-Maravilha,

Elsa, Harry Potter e Menino Maluquinho), com o diferencial de que os personagens

estavam representados por atores e atrizes negros.  As imagens integravam uma

mostra  de  2016  realizada  no  Rio  de  Janeiro  intitulada  “Identidade”.  A  seguir,

reproduzo os slides que lhes apresentei, com as imagens referidas:
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Figura 4 – Identidade

Fonte: www.visit.rio/evento/identidade/

Figura 5 – Identidade 2

Fonte: www.visit.rio/evento/identidade/

Os alunos foram questionados sobre o que lhes chamou a atenção e se havia

algo que lhes causava estranhamento. Depois, foi debatida a frequência com que

personagens negros aparecem na arte e na mídia. Imediatamente, os estudantes

perceberam que todos os personagens estavam representados por pessoas negras,

e  falaram: “Eles estão afrodescendentes!”.  Uma menina foi  além e  disse:  “Sora,
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normalmente é o contrário, olha na TV, os negros são pobres ou traficantes”. Tentei

explorar  essa  fala  perguntando  por  quais  razões  isso  acontece.  Alguns

responderam: “Eles [os brancos] são mais aceitos”. Uma menina ainda disse: “Sora,

a Monalisa está bem mais bonita morena!”. 

Os  alunos  não  apresentaram  mais  argumentos  para  o  fato  de  a  mídia

apresentar um número maior de pessoas brancas como protagonistas das histórias

veiculadas nos livros, no cinema e na televisão. Percebi até um certo silêncio entre

os alunos, talvez uma espécie de constrangimento em relação a esse fato. 

A complexidade dessa situação remeteu-me ao texto “Das (im)possibilidades

de se ver como anjo...”, de Dagmar Meyer (2011). Nele, a autora problematiza o fato

de uma menina negra de três anos não querer mais ir para a escola, pois, segundo

relatou à sua mãe, ela tinha descoberto que ali  [na escola] “não podia ser anjo”

(MEYER, 2002, p. 39). Meyer lembra o peso das imagens e da linguagem visual na

etapa de ensino daquela menina e faz um questionamento:

Quantos/as de nós [professores de Educação Infantil  e Séries Iniciais]  já
vimos ou já  trabalhamos com imagens em que os anjos retratados  não
fossem meninos (ou seres assexuados) de pele muito branca, com cabelos
louros e encaracolados e olhos azuis? (Meyer, 2011, p. 39)

Relacionando essa questão com o universo dos alunos que participaram de

minha pesquisa, penso que, muitas vezes eles também são impossibilitados de se

identificar com as imagens projetadas pela mídia, como foi verificado na atividade

descrita acima. 

No segundo dia de atividades, apresentei o vídeo “Vista minha pele”. O curta-

metragem mostra a história de uma menina branca que vive entre pessoas negras e

sente-se discriminada. Na história, os negros são a classe dominante e os brancos

foram  escravizados.  Maria,  a  menina  branca  e  pobre,  estuda  em  um  colégio

particular graças à bolsa de estudos que tem pelo fato de sua mãe ser faxineira da

escola.  A maioria de seus colegas a hostilizam, pela cor de sua pele e por sua

condição social. A menina quer ser Miss Festa Junina da escola, no entanto isso

requer um esforço enorme, que vai desde a superação da supremacia racial negra

(a mídia só apresenta modelos negros como sinônimo de beleza), passando pela

resistência de seus pais, à aversão dos colegas e à dificuldade em vender o número

requerido de ingressos para seus conhecidos, em sua maioria muito pobres. Maria
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conta apenas com a ajuda de sua amiga Luana, cujo pai  é diplomata e, por ter

morado em países pobres e convivido com pessoas brancas, a menina apresenta

uma atitude acolhedora para com a protagonista. Na sequência do vídeo, as duas se

envolvem numa série de situações para alcançar seus objetivos.

Após assistirmos ao filme, com duração de 20 minutos, os alunos não se

envolveram da mesma forma com a atividade, comparando-se suas atitudes com as

da atividade anterior. Os motivos para isso podem ser de diferentes naturezas, mas

penso que, possivelmente, sua desmotivação deveu-se ao fato de estarem dispostos

perfilados nos seus lugares e, talvez, porque a professora titular estava na sala.

Penso  que  sua  presença  inibiu  comentários  mais  espontâneos  como  os

apresentados no primeiro dia de atividades.

Ainda assim, algumas falas chamaram-me a atenção, entre as quais cito: “A

realidade  é  ao  contrário”  e  “no  filme  dizia  que  cabelo  escorrido  tem  solução,

geralmente  se  diz  que  cabelo  cacheado  tem  solução”.  Os  dois  comentários

demonstram que os  alunos percebem a discriminação existente  em relação aos

negros, seja pelo tipo de cabelo, seja pela cor da pele. O filme também fez alguns

alunos refletirem sobre questões que ainda não haviam aparecido nas discussões,

como:  “Eu  nunca  tive  um  professor  negro”  e  “nunca  se  fala  destas  coisas

[discriminação racial] aqui na escola, só se o cara está muito perseguido, daí vem

alguém falar na sala, mas não lembro de ter vindo alguém.” 

Após o debate em torno do filme, cada aluno recebeu um questionário para

ser  respondido  individualmente.  Orientei-os  para  não  identificarem-se  e,  assim,

sentirem-se mais livres para escreverem o que pensavam. 

Portanto,  a  realização  das  atividades  pedagógicas  contemplou  momentos

coletivos,  em  que  os  alunos  discutiram  imagens  e  um  vídeo,  e  um  momento

individual, quando responderam a um questionário.  O objetivo, ao planejar essas

atividades pedagógicas, foi o de visibilizar histórias e relatos advindos dos próprios

alunos, a partir de suas experiências com as relações étnico-raciais e, de alguma

forma,  instrumentalizar  estes  alunos  no  sentido  de  identificarem  ou  não

tensionamentos relativos ao tema.

Após transcrever  integralmente  o  áudio  coletado durante  a  realização das

atividades  com  os  alunos  e  todas  as  respostas  dos  questionários,  iniciei  a

organização dos dados. Fiz a leitura do material transcrito e fui selecionando para

análise o que, dentre as falas e respostas, mais se evidenciava. Nesse exercício,
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pude observar que destacavam-se questões sobre a escola e as relações étnico-

raciais.

É importante salientar que todos os procedimentos adotados foram regidos

por questões de ética na pesquisa, a partir das quais os dados dos sujeitos serão

resguardados sob sigilo. Para citar os alunos entrevistados, serão utilizados nomes

fictícios  e,  em  outros  momentos,  referindo-se  aos  alunos  que  responderam  o

questionário, A1, A2 e assim por diante. Com relação às falas, elas serão transcritas

da forma mais fiel possível ao que foi dito. 

3.3 LENTES TEÓRICAS PARA EXAMINAR O MATERIAL

Nesta seção, apresento e discuto as ferramentas teóricas que utilizei  para

examinar o material de pesquisa reunido. A estratégia analítica utilizada para operar

sobre  os  materiais  é  a  análise  do  discurso  na  perspectiva  de  Michel  Foucault.

Conforme Veiga-Neto (2014), Foucault, mesmo sem citar explicitamente, partilha das

descobertas de Ludwig Wittgenstein no campo da linguagem. Segundo Veiga-Neto

(2014, p. 90), a semelhança entre os dois filósofos está no fato de que, para ambos,

não devemos

[...] perguntar “o que é isso?” mas, sim, “perguntar como isso funciona?”, ou
“aquilo que está oculto não nos interessa” – que equivale a dar as costas à
Metafísica – , ou “a verdade é aquilo que dizemos ser verdadeiro” – que
equivale a dizer que as verdades não são descobertas pela razão, mas sim
inventadas por ela – , são comuns aos dois filósofos.

Portanto,  ainda  seguindo  o  entendimento  de  Veiga-Neto  (2014,  p.  89),

Foucault não vê “a linguagem como um instrumento que liga o nosso pensamento à

coisa  pensada,  ou  seja,  como  um  instrumento  de  correspondência  e  como

formalização da arte de pensar”, mas “assume a linguagem como constitutiva do

nosso pensamento e, em consequência, do sentido que damos às coisas, à nossa

experiência, ao mundo”.

Seguindo essa perspectiva, um dos conceitos principais da obra de Foucault

é a produtividade do discurso na constituição de objetos, de ideias e daquilo que

somos.  O discurso pedagógico, por  exemplo,  nos constitui  enquanto professores

porque nós falamos dentro das escolas uma certa linguagem, no interior de certos

rituais, práticas institucionais, jogos de poder, etc. Conforme Junges (2017, p. 118),
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A análise do discurso em Foucault é entendida em uma relação direta entre
a história e os sujeitos, nas condições de possibilidade para a constituição
de  determinadas  práticas  discursivas.  De  maneira  geral,  o  discurso  é
concebido pelo filósofo como a linguagem em uso, na medida em que a
linguagem é constitutiva de práticas.

Foucault, na entrevista sobre o lançamento da obra “A arqueologia do saber”,

buscou explicar quais são os objetivos da análise do discurso, deixando evidente

que não se trata puramente de descrever um discurso ou buscar fatos “escondidos”,

“cuja  profundeza  precisaria  ser  escavada”.  O autor  explica:  “Tento,  ao  contrário,

definir relações que estão na superfície dos discursos; tento tornar visível o que só é

invisível por estar muito na superfície das coisas.” (FOUCAULT, 2000).

Na busca de modificar o que a filosofia até então dissera acerca das palavras

e das coisas, Foucault (1999) inverte a noção de que as palavras dão nome às

coisas, dizendo, outrossim, que o que as palavras fazem não é nomear o que já

existe,  mas  sim  dar  existência aos  objetos.  O  filósofo  nos  propõe  o  exercício

diferenciado de

[...]  não  mais  tratar  os  discursos  como  conjuntos  de  signos  (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como
práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente
os discursos são feitos de signos; mas o que eles fazem é mais que utilizar
esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à
língua e ao ato de fala. É esse ‘mais’ que é preciso fazer aparecer e que é
preciso descrever. (FOUCAULT, 2009, p. 55).

Fischer (2012) refere-se a este “mais” no seu livro “Trabalhar com Foucault,

arqueologia  de  uma  paixão”.  A autora  nos  pergunta:  “como  operar  em  nossas

investigações  com  esse  algo  mais  que  nos  fala  de  inúmeras  multiplicidades?”

(FISCHER, 2012, p. 26). Inspirando-se em Foucault, Fischer (2012) explica que, no

seu  entendimento,  a  análise  do  discurso  trata  basicamente  da  análise  dos

enunciados.  Sobre  descrever  enunciados,  ela  afirma:  “[...]  significa  apreender  as

coisas  ditas  como  acontecimentos,  como  algo  que  irrompe  num  tempo  e  num

espaço  muito  específicos,  ou  seja,  no  interior  de  uma  formação  discursiva.”

(FISCHER, 2012, p. 101). E completa: “[...] esse feixe complexo de relações [é] que

‘faz’ com que algumas coisas possam ser ditas (e recebidas como verdadeiras) num

certo momento e num lugar.” (FISCHER, 2012, p. 101).

Veiga-Neto (2014) também se dedica a explicar seu entendimento sobre os

enunciados à luz das ideias de Foucault. Segundo ele, “O enunciado nem precisa

mesmo  se  restringir  a  uma  verbalização  sujeita  a  regras  gramaticais.”  (VEIGA-
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NETO, 2014, p. 94). Isso quer dizer que elementos aparentemente não discursivos,

como “um horário de trens, uma fotografia ou um mapa podem ser um enunciado,

desde  que  funcionem  como  tal,  ou  seja,  desde  que  sejam  tomados  como

manifestações de um saber e que, por isso, sejam aceitos, repetidos e transmitidos”

(VEIGA-NETO, 2014, p. 94). E completa: 

Os enunciados são sempre mais raros, mais rarefeitos, do que os atos de
fala cotidianos; os enunciados não são “como o ar que respiramos, uma
transparência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se conservam,
que têm um valor, e das quais procuramos nos apropriar; que repetimos e
reproduzimos  e  transformamos”  (FOUCAULT,  1987  apud VEIGA-NETO,
2014, p. 94)14.

Na obra “A ordem do discurso”, referente à sua aula inaugural no Collège de

France, em 1970, Foucault (2009) reflete sobre os procedimentos que estabelecem,

dentre as coisas que podem ser ditas, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso.

O filósofo explica que um discurso, em si mesmo, não é verdadeiro nem falso. O que

acontece é que os discursos inventam verdades a partir  de seu vínculo com as

relações de poder. Os discursos, na concepção foucaultiana, são perpassados por

lutas políticas. 

Alertando  que  interpretar  a  relação  entre  discurso  e  poder  como  algo

mecânico  e  linear  é  um equívoco,  Veiga-Neto  (2014,  p.  102)  afirma que  “[...]  o

discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, debilita e

permite  barrá-lo.”.  Nessa perspectiva,  o autor sugere que a leitura do enunciado

deve ser feita pela exterioridade do texto: “O que mais importa é estabelecer as

relações  entre  os  enunciados  e  o  que  eles  descrevem,  para,  a  partir  daí,

compreender a que poder(es) atendem tais enunciados, qual, quais poder(es) os

enunciados ativam e colocam em circulação.” (VEIGA-NETO, 2014, p. 104).

Quando Foucault passou a se interessar pelas formas como as relações de

poder se engendram e se relacionam com os saberes, construindo uma trama que

nos constitui  como sujeitos,  ele  estava  produzindo um novo tipo  de história.  Ao

escutar o que dizem os acontecimentos do passado, o filósofo pôde entender como

determinados sujeitos foram subjetivados ao longo do tempo. Segundo ele:

É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrando-se do próprio sujeito, isto
é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na

14  A referência da obra de Foucault que Veiga-Neto usou é FOUCAULT, Michel. A arqueologia do
saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987
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trama histórica. É isto que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de
história  que  dê  conta  da  constituição  dos  saberes,  dos  discursos,  dos
domínios  de  objeto,  etc.,  sem  ter  que  se  referir  a  um sujeito,  seja  ele
transcendente com relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo
sua identidade vazia ao longo da história. (FOUCAULT, 2015b, p. 7).

Analisando a contribuição de Foucault  sobre sujeito,  Veiga-Neto, (2014,  p.

112)  explica  que,  em termos metodológicos,  para  analisar  o  sujeito  pedagógico,

econômico, “aluno negro”, não se deve partir do próprio sujeito, mas sim analisar as

camadas que o envolvem e o constituem.

Tais  camadas  são  as  muitas  práticas  discursivas  e  não  discursivas,  os
variados  saberes,  que,  uma  vez  descritos  e  problematizados,  poderão
revelar quem é esse sujeito, como ele chegou a ser o que dizemos que ele
é e como se engendrou historicamente tudo isso que dizemos dele. (VEIGA-
NETO, 2014, p. 112).

Entendo, apoiada em Foucault e nas reflexões de Fischer (2012) e Veiga-

Neto  (2014),  que  tratar  dos  discursos  e  das  relações  de  poder  nas  práticas

cotidianas, dentro e fora da escola, é um modo de verificar como a história interpela

os  sujeitos,  bem  como  constitui-se  em  um  modo  de  fazer  a  história  do  nosso

presente,  lançando  um  olhar  crítico  a  todas  as  formas  de  sujeição  do  homem,

especificamente nesta pesquisa, dos alunos negros. Mas de que forma analisar as

enunciações dos alunos entrevistados? Qual é o procedimento que Foucault  nos

recomenda? Para ele, de acordo com Fischer (2012, p. 74), “[...] nada há por trás

das cortinas, nem sob o chão que pisamos. Há enunciados e relações, que o próprio

discurso  põe em funcionamento.  Analisar  o  discurso seria  dar  conta exatamente

disso:  de  relações históricas,  de  práticas  muito  concretas,  que estão ‘vivas’ nos

discursos.”.

Seguindo a inspiração foucaultiana, analiso as enunciações produzidas pelos

alunos que integraram essa pesquisa não no sentido de encontrar o que está oculto,

mas de dar ênfase a certos enunciados que costumam ser esquecidos ou ignorados.

No  entanto,  também  questiono  sobre  o  porquê  de  certos  enunciados  serem

ostensivamente repetidos.

Analisando  o  material  reunido  percebi  que,  durante  todo  o  processo,  os

alunos, ao participarem das atividades propostas, produziram narrativas sobre os

seus modos de ser aluno, as quais, por sua vez, constituem-se como formas de,

também, produzirem-se enquanto sujeitos. Isso porque a produção do sujeito por si

mesmo se dá tanto na objetivação dos sujeitos, isto é, por meio do discurso que os
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captura,  como na subjetivação,  isto  é,  por  meio das narrativas produzidas pelos

próprios sujeitos.  Segundo Larrosa (2011, p. 55), “Os sujeitos não são posicionados

como  objetos  silenciosos,  mas  como  sujeitos  falantes;  não  como  objetos

examinados, mas como sujeitos confessantes.”. Acima de tudo, os sujeitos não são

produzidos “[...] em relação a uma verdade sobre si mesmos que lhes é imposta de

fora”,  mas,  ao contrário,  “em relação a uma verdade sobre si  mesmos que eles

mesmos devem contribuir ativamente para produzir.” (LARROSA, 2011, p. 55).

Michel Foucault (1995) teve importância central na problematização do sujeito

moderno, pois foi ele quem, de modo mais detalhado, trabalhou para demonstrar de

que  maneiras  este  sujeito  é  produzido.  No  entanto,  Foucault  não  foi  o  único.

Segundo Veiga-Neto (2014, p. 110), filósofos e sociólogos como Friedrich Nietzsche,

Martin  Heidegger,  Ludwig  Wittgenstein  e  Norbert  Elias  abandonaram  também  a

noção moderna e iluminista de sujeito denominada por muitos como “sujeito desde

sempre aí”15.

Na  obra  “Uma  trajetória  filosófica:  Para  além  do  estruturalismo  e  da

hermenêutica”,  de  Dreyfus  e  Rabinow (1995),  no  texto  intitulado  “O  sujeito  e  o

poder”, Foucault (1995) afirma que é o sujeito que constitui o tema geral de suas

pesquisas. Nas suas palavras:

Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho
nos últimos vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar
os fundamentos  de tal  análise.  Meu objetivo,  ao contrário,  foi  criar  uma
história  dos  diferentes  modos  pelos  quais,  em  nossa  cultura,  os  seres
humanos tornaram-se sujeitos. (FOUCAULT, 1995, p. 231).

Nesse  mesmo texto,  Foucault  explica  que  são  as  relações  de  poder  que

atuam na produção dos sujeitos. Ele afirma:

Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e
dependência,  e  preso  à  sua  própria  identidade  por  uma consciência  ou
autoconhecimento.  Ambos sugerem uma forma de  poder  que  subjuga  e
assujeita. (FOUCAULT, 1995, p. 235).

Para  o  sujeito,  então,  sempre  há  determinadas  possibilidades  de

representações sociais com as quais ele pode se identificar, mas ele estabelece as

maneiras como realizará essa identificação. Fischer (2012) apresenta dois motivos

pelos quais Foucault tem o sujeito e as diversas formas de assujeitamento como o

15  Veiga-Neto (2014, p. 107) utiliza a expressão “sujeito desde sempre aí” no sentido de que o
sujeito é algo sempre dado, como uma entidade que preexiste ao mundo social.
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tema geral de suas investigações. O primeiro motivo é o entendimento de que os

mecanismos de sujeição do indivíduo não constituiriam um momento final, “[...] mas

sim processos circularmente relacionados com outras formas de dominação, de tal

forma que um ou outro desses tipos de dominação poderia prevalecer, conforme o

momento histórico.” (FISCHER, 2012, p. 56). O segundo motivo seria a ideia de que

o Estado ocidental moderno alcançou “[...] uma combinação complexa de técnicas

de individualização e procedimentos totalizantes [...]” (FISCHER, 2012, p. 56). 

Dessa  forma,  seguindo  os  argumentos  de  Foucault,  no  Estado  ocidental

moderno estaria prevalecendo um poder pulverizado, presente em todas as relações

e em todos os lugares.  Um poder que atinge o cotidiano imediato das pessoas,

“preocupado com o bem-estar da população e a saúde de cada um em particular,

um poder que se reveste de bondade e sincera dedicação a toda a comunidade” e

por  isso  não  tem  condições  de  se  exercer  “[...]  senão  munindo-se  de  toda  a

informação sobre cada grupo, sobre o que pensam e sentem todos os indivíduos e

como eles podem ser mais bem dirigidos.” (FISCHER, 2012, p. 56).

No decorrer de toda a sua obra, Foucault discutiu as formas de sujeição do

homem, porém ele sempre demonstrou que as relações de poder não acontecem na

verticalidade, e sim atuam por todos os lados, do lado de quem exerce o poder e do

lado daquele sobre o qual o poder é exercido. Mas o poder só se exerce sobre

sujeitos livres, ou seja, sobre “sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si

um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e diversos

modos de comportamento podem acontecer” (FOUCAULT, 1995, p. 244).

Tomaz  Tadeu  da  Silva  (2014a,  p.  120)  explica  ainda  que  o  poder,  para

Foucault, “[...] está na origem do processo pelo qual nos tornamos sujeitos de um

determinado tipo [...]”. Assim, para ele, “O louco, o prisioneiro, o homossexual não

são expressões de um estado prévio, original: eles recebem sua identidade a partir

dos  aparatos  discursivos  e  institucionais  que  os  definem como tais.”  (SILVA,  T.,

2014a, p. 120). A mesma lógica opera em diversas instâncias sociais, e penso que

podemos percebê-la,  inclusive,  nas tensões étnico-raciais,  nas quais as pessoas

declaram-se como pertencentes a um determinado grupo étnico segundo o modo

como a sociedade as define. Seguindo esse entendimento, os sujeitos são resultado

de um processo que se  dá no interior  das redes de poderes que os  capturam,

dividem, classificam.
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Nesse  sentido,  Foucault  ampliou  a  análise  de  como  o  indivíduo  torna-se

sujeito. Nas reflexões presentes em “história da sexualidade”16, o filósofo discute a

“subjetividade”,  entendendo essa palavra como a maneira pela qual  o  sujeito  se

constitui através das práticas de si, nas quais ele se relaciona consigo mesmo. Mas

alerta:  “essas práticas não são, entretanto, alguma coisa que o próprio indivíduo

invente”. E explica: “São esquemas que ele encontra em sua cultura e que lhe são

propostos, sugeridos, impostos por sua cultura, sua sociedade e seu grupo social”

(FOUCAULT, 2010, p. 276).

O estudo da “História da sexualidade” imprimiu uma nova direção no trabalho

do filósofo, mas ele mesmo argumenta: “Meu propósito não era o de reconstruir uma

história  das  condutas  e  das  práticas  sexuais.  Também  não  era  minha  intenção

analisar  as  ideias  (científicas,  religiosas  ou  filosóficas)  através  das  quais  foram

representados  esses  comportamentos”.  E  arremata:  “Tratava-se  de  ver  de  que

maneiras, nas sociedades ocidentais modernas, constitui-se uma ‘experiência’ tal,

que os indivíduos são levados a reconhecer-se como sujeitos de uma 'sexualidade'”

(FOUCAULT, 2010, p. 10).

A sexualidade interessa por ser um modo muito importante de experimentar a

subjetivação, “[...] pelo qual nos subjetivamos como seres de desejo [...]” (VEIGA-

NETO,  2014,  p.  80).  Nesse  sentido,  a  sexualidade  interdita  nossos  desejos,

sucessos e insucessos, a partir dos quais somos levados a falar sobre nós mesmos,

pois “[...] as proibições sexuais estão continuamente relacionadas com a obrigação

de dizer a verdade sobre si mesmo [...]” (VEIGA-NETO, 2014, p. 80).

Os processos de constituição do sujeito,  segundo Foucault,  passam pelos

processos de objetivação e subjetivação. Estes processos são contínuos de ida e

vinda entre o interior e o exterior, entre o eu e o outro. A objetivação corresponderia

à  construção  e  identificação  de  representações  sociais  e  coletivas.  Conforme

Fonseca (2003, p. 35), esse processo constrói e mantém funções sociais a serem

ocupadas pelos sujeitos a partir de “formas estáveis do visível e do enunciável”.

A  subjetivação  corresponderia  a  processos  pelos  quais  o  indivíduo  se

identifica ou não com essas objetivações, essas representações, ou a forma como

ele se identifica às suas singularidades.  Essas singularidades e essas diferentes

16  Foucault publica o segundo e o terceiro volumes da História da sexualidade a partir dos últimos
anos da década de 1970; o quarto volume dessa obra foi deixado inacabado. Segundo Veiga-Neto
(2014, p. 79), o projeto inicial de Michel Foucault “previa a publicação de seis volumes, nos quais o
filósofo pretendia traçar a genealogia da ética ocidental, investigando como se dá a relação de
cada um consigo próprio”.
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formas de subjetivação, por sua vez, são apenas possíveis porque os sujeitos estão

imersos em relações de poder cotidianas, nas quais uma relação de força entre as

posições e os saberes produz esses sujeitos idênticos ou não a si mesmos. 

Junges (2017), em sua Tese de Doutorado, realizou um estudo sobre como a

escola e mais especificamente como a matemática escolar operavam como parte

desses processos de subjetivação dos descendentes de imigrantes alemães no Rio

Grande  do  Sul  durante  o  período  da  Campanha  de  Nacionalização.  Segundo  a

autora,

Os  modos  de  subjetivação  do  sujeito  são  delineados  por  dispositivos
constituídos socialmente e historicamente em um processo contínuo, assim,
tais práticas podem se transformar em novos modos de fabricação do ser-
sujeito e que implicam na construção de certas formas de experiência de si.
(JUNGES, 2017, p. 74).

Procurando compreender a constituição dos modos de subjetivação, Foucault

recorreu a diferentes frentes de análise para seu estudo. O filósofo explica que há

três  modos  de  objetivação  que  transformaram  os  seres  humanos  em  sujeito

(FOUCAULT, 1995,  p.  231).  O primeiro está relacionado ao campo dos saberes.

Nele, o filósofo inclui a objetivação do sujeito pelos discursos científicos, entre eles o

da biologia, da economia política, da linguística etc. O segundo modo de objetivação

diz respeito às “práticas divisoras”, isto é, o modo como o “[...] sujeito é dividido no

seu interior e em relação aos outros [...]” (VEIGA-NETO, 2014, p. 111). Este está

relacionado às práticas de poder que não apenas dividem o sujeito, como também o

classificam.  Este  processo o  objetiva  no sentido  de criar  pares  antinômicos que

classificam  os  sujeitos  em  categorias  binárias,  como  nos  exemplos  dados  por

Foucault: o louco e o são, o doente e o sadio, os criminosos e os bons meninos.

O terceiro modo de objetivação tem uma dimensão efetivamente individual,

estando relacionado ao modo como o indivíduo “trabalha e pensa sobre si mesmo”

(VEIGA-NETO, 2014, p. 111), ou, como disse o próprio Foucault (1995, p. 232), “[...]

o modo pelo qual um ser humano torna-se um sujeito.”. Enquanto o primeiro modo

está ligado à arqueologia e o segundo à genealogia,  este terceiro diz respeito à

ética.

A parte  da  obra  em  que  Foucault  trabalha  o  conceito  de  subjetivação  é

classificada por Veiga-Neto (2014) como o terceiro domínio17: o domínio foucaultiano

17  Veiga  Neto  (2014)  descreve  e  problematiza  a  obra  de  Foucault  sistematizando-a  em  três
domínios: do ser-saber, do ser-poder e do ser-consigo.
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da ética. Contudo, o autor salienta que a ética, entendida “[...] como cada um se vê a

si mesmo [...]” (VEIGA-NETO, 2014, p.82), só pode ser colocada em movimento a

partir dos eixos dos outros dois domínios: o “ser-saber” e o “ser-poder”. Em outras

palavras: “[...] o sujeito é um produto, ao mesmo tempo, dos saberes, dos poderes e

da  ética.”  (IBIDEM).  Com  ênfase  na  subjetivação,  Foucault  escreve  sobre  um

conjunto de tecnologias, destacando-se as tecnologias do eu que foram reunidas

nos segundo e terceiro volumes da obra “História da sexualidade”. 

Em relação ao terceiro  domínio,  do ser-consigo,  o texto de Jorge Larrosa

(2011), “Tecnologias do eu e Educação”, traz importantes contribuições para a área

educacional, exemplificando que podemos situar a produção pedagógica do sujeito

fundamentalmente do ponto de vista da subjetivação. O autor afirma que as práticas

pedagógicas constituem e medeiam certas relações determinadas do sujeito aluno

consigo mesmo. Sobre estas relações, o autor afirma:

os  sujeitos  não  são  posicionados  como  objetos  silenciosos,  mas  como
sujeitos  falantes;  não  como  objetos  examinados,  mas  como  sujeitos
confessantes;  não  em  relação  à  verdade  sobre  si  mesmos  que  lhes  é
imposta de fora, mas em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles
mesmos devem contribuir  ativamente para produzir.  (LARROSA, 2011, p.
54).

Seguindo Larrosa (2011, p. 57), é importante salientar que a “[...] pedagogia

não pode ser vista como um espaço neutro ou não problemático de desenvolvimento

ou de mediação [...]” onde os alunos simplesmente aprendem a observar-se, julgar-

se, narrar-se ou dominar-se, mas “como produzindo formas de experiência de si nas

quais os indivíduos podem se tornar sujeitos de um modo particular”. Relacionando

a discussão até aqui empreendida com minha pesquisa, diria que os sujeitos alunos

negros são produzidos pelas diferentes experiências dentro e fora da sala de aula,

pelas diferentes linguagens por meio das quais são nomeados, descritos, tipificados.

Os objetos discursivos que nomeiam os sujeitos alunos estão presentes no

exterior dos sujeitos, porém, de diferentes formas, estes objetos discursivos ganham

lugar  no  interior  dos  sujeitos,  constituindo-os,  ou  seja,  atuam  na  produção  da

subjetividade, como foi  explicado anteriormente. Há, portanto, uma constante luta

entre discursos que pretendem capturar os sujeitos. Os indivíduos, ao mesmo tempo

em que são interpelados por diversas narrativas, se transformam de acordo com as

narrativas que eles próprios produzem sobre suas histórias de vida. 
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Nesse infinito processo, complexo e instável,  a escola constitui-se como o

espaço em que os alunos articulam muitas posições, rejeitam e abandonam algumas

e assumem outras que lhes conferem provisoriamente um sentido de pertencimento

a  um  determinado  grupo  social.  Através  deste  estudo,  busco  examinar  as

enunciações de alunos sobre a escola e as relações étnico-raciais presentes na

cidade em que vivem e na referida escola em que estudam.  O resultado desse

exercício analítico será apresentado nos próximos capítulos. 
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4 ESCOLA E MODOS DE SER ALUNO

Sou uma menina meio escurinha,  tenho olhos verdes,  sou
muito  “8”  ou  “80”,  não gosto  de “ah,  talvez,  não sei”,  sou
muito  perfeccionista.  Na  escola,  me  considero  uma  boa
aluna. Mas gosto mesmo é de passar minha tarde nas redes
sociais:  Whatsapp, Instagram, Snapchat  e a que sou mais
viciada: YouTube.

(A14, 2016) 

Há poucos anos seria difícil aparecer no modo de se narrar de uma menina

palavras como Whatsapp,  Instagram,  Snapchat,  YouTube.  A presença das redes

sociais na vida cotidiana de grande parte dos estudantes que atualmente frequentam

as escolas indica que o mundo vem atravessando constantes e rápidas mudanças.

Por outro lado, marcas da escola do século XIX permanecem na subjetivação dos

alunos, sobretudo no que diz respeito àquilo que consideram ser um “bom” ou “mau”

aluno, como discutirei a seguir.

Inicialmente  considero  pertinente  destacar  questões  relativas  à  pós-

modernidade, entendendo-se a escola e os modos de ser aluno como produções

desse contexto histórico. A pós-modernidade pode ser descrita como o momento em

que as grandes narrativas (da ciência, da religião, da política) entram em crise. Um

dos primeiros teóricos a explicar este período foi o francês Jean François Lyotard

(1986).  Para  este  autor, ao  mesmo  tempo  em  que  as  grandes  narrativas  nos

explicavam  como  era  o  mundo,  elas  nos  aprisionavam  dentro  de  determinados

enquadramentos. Sob seu ponto de vista, a condição pós-moderna é caracterizada

pela incredulidade em relação aos metarrelatos.

Conforme Lyotard (1986), o cenário pós-moderno, cujo início ele vislumbra a

partir da década de 1950, é essencialmente cibernético-informático e informacional.

Para ele, a partir desta época, houve uma  “[...]  atomização do social em flexíveis

redes de jogos de linguagem [...]” (LYOTARD, 1986, p. 31). Ao invés de um grande

discurso  centralizador,  como  um  gigantesco  corpo  sólido,  o  mundo  estaria

fragmentado em infinitas outras narrativas, como átomos que, embora pertencentes

a este mesmo corpo (social), manteriam sua configuração própria. Esta ausência de

grandes  relatos,  isto  é,  de  discursos  capazes  de  convencer  acerca  de  ideias

complexas, marcaria o “[...] declínio do poder unificador e legitimador dos grandes

relatos da especulação e da emancipação.” (LYOTARD, 1986, p. 69).
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Tomaz Tadeu da Silva  (1996,  p.  248)  retoma o pensamento de Lyotard e

acrescenta que o domínio das grandes narrativas, “[...] em sua ânsia de controle e

contenção,  apenas tem servido de justificativa para as  mais variadas formas de

opressão e dominação [...]”. Portanto, sua destruição corresponde à “ [...] destruição

da soberania e do centramento do sujeito moderno.” (SILVA, T., 1996, p. 248). Veiga-

Neto (1995) complementa este raciocínio explicando que as ideias iluministas de

sujeito, razão, totalidade, liberdade, antes entendidas como transcendentais, agora

passam  a  ser  vistas  como  uma  construção  histórica.  Segundo  ele,  o  principal

deslocamento entre a modernidade e a pós-modernidade consiste no fato de que

“[...] o pós-moderno não se despede da racionalidade, mas, antes, a subordina a um

a  priori histórico  e,  assim  fazendo,  desloca  a  razão  da  transcendência  para  a

contingência.” (VEIGA-NETO, 1995, p. 14).

O  sociólogo  polonês  Zygmunt  Bauman  é  outro  teórico  interessado  em

entender os efeitos da pós-modernidade na vida dos sujeitos. Em seus estudos,

Bauman (1998; 2001; 2004; 2005) usa a ideia de modernidade líquida para explicar

as profundas mudanças que o advento da (pós)modernidade “leve”, “fluida”, “líquida”

e  infinitamente  mais  dinâmica  que  a  modernidade  sólida  produziu  na  condição

humana.  O  autor  afirma  que  a  modernidade  sólida  também  estava  sempre  a

desmontar a realidade herdada, porém a modernidade de agora não o faz com uma

perspectiva  de  longa  duração,  com a  intenção  de  torná-la  melhor  e  novamente

sólida.  Tudo está  agora  sempre a  ser  permanentemente  desmontado,  e  não  há

perspectiva de nenhuma permanência.

Em uma entrevista à professora da USP Maria Lúcia Garcia Burkes, publicada

no jornal Folha de São Paulo, Bauman (2004, online) afirma: “Tudo é temporário”. E

é  por  isso  que  o  sociólogo sugeriu  a  metáfora  da "liquidez"  para  caracterizar  o

estado  da  sociedade  moderna,  que,  como  os  líquidos,  se  caracteriza  por  uma

incapacidade de manter a forma. “Nossas instituições, quadros de referência, estilos

de vida, crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em

costumes, hábitos e verdades 'auto-evidentes'”. (BAUMAN, 2004, online) 

Nesse contexto, Bauman também chama a atenção em suas produções para

a liquefação que a contemporaneidade impôs a nossas certezas e relações sociais.

O autor  acredita que a sociedade contemporânea é marcada pela fluidez e pela

perda de certas noções outrora vistas como “sólidas”. Entre elas, destaca o amor e a

amizade, sentimentos que na era da hiperconectividade tornam-se extremamente
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efêmeros, bem como todos os valores e códigos morais. Isso gera, conforme suas

palavras (BAUMAN, 1998, p. 32), a sensação de que “O mundo pós-moderno está

se preparando para a vida sob uma condição de incerteza que é permanente e

irredutível.”. 

A  obra  “O  mal-estar  da  pós-modernidade”  (Bauman,  1998)  explora  com

detalhes  as  dimensões  de  algumas  incertezas  vividas  nesta  época.  Entre  elas,

aborda a questão da identidade que, segundo ele, é algo igualmente submetido às

indeterminações do tempo, deixando de ter a característica sólida que era possível

identificar nas identidades de outrora. Para ele, a imagem que os indivíduos têm de

si  mesmos  parte-se  numa  coleção  de  instantâneos,  sendo  fluida  e,  portanto,

modificando-se  não  apenas  historicamente,  mas  também  sofrendo  alterações

inclusive em conformidade com diferentes contextos. Isso significa que um mesmo

indivíduo, na pós-modernidade, pode, sem o ônus da loucura, comportar-se segundo

padrões  distintos  e  mesmo  contraditórios  num  mesmo  dia,  adaptando-se  aos

contextos em que se encontra. 

O sociólogo faz uso de uma metáfora para explicar mais claramente suas

reflexões teóricas. Segundo ele, os indivíduos constroem sua identidade de acordo

com  a  lógica  do  palimpsesto  (BAUMAN,  1998).  O  palimpsesto  é  um  tipo  de

pergaminho com a característica especial de ser utilizado diversas vezes. Da mesma

forma, a identidade do sujeito pós-moderno, escrita/construída cotidianamente, é ao

mesmo  tempo  rasurada  e  reescrita/reconstruída  constantemente.  Portanto,  esta

nova condição, a despeito das infinitas possibilidades que oferece aos sujeitos, lhes

impõe  “Viver  sob  condições  de  esmagadora  e  auto-eternizante  incerteza  [...]”

(BAUMAN, 1998, p.37), o que, segundo Bauman, “é uma experiência inteiramente

distinta da de uma vida subordinada à tarefa de construir a identidade, e vivida num

mundo voltado à constituição da ordem” (IBIDEM).

Em  relação  a  este  aspecto,  apresento  a  enunciação  de  uma  aluna,

registrada no questionário produzido quando solicitada a se descrever como aluna,

cujas contradições sinalizam muito exemplarmente, a meu ver, o complexo processo

de subjetivação a que esses alunos são submetidos ao se verem na necessidade de

se narrarem. A estudante diz:
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Sou uma boa aluna, sou quieta, respeito meus professores e
colegas, não sou muito de fazer bagunça, prefiro ficar no meu
canto, não sou muito estudiosa, mas me esforço o máximo
possível.

(A3, 2016)

Nesse  excerto,  destaco  alguns  desencaixes:  “não  sou  muito  de  fazer

bagunça” versus “sou quieta, respeito meus professores e colegas”. Entendo que o

uso da expressão “não sou muito de” indica que, às vezes, a aluna faz “bagunça”,

portanto  as  afirmações  de que é  “quieta”  e  “respeito  meus  professores”  não  se

sustentam integralmente. Percebe-se ainda mais um desencaixe no encerramento

de sua fala: “não sou muito estudiosa, mas me esforço o máximo possível”. Nessa

afirmação, evidencia-se uma certa contradição no momento em que a aluna afirma

se esforçar o máximo possível, ao mesmo tempo que diz não ser muito estudiosa.

Situações  como  essas  ocorrem porque  narrar-se  é  um processo  difícil,  e

nossa autoimagem está em constante transformação. Experimentamos diariamente

diferentes opiniões acerca do que somos por meio do que os outros dizem sobre

nós,  ou  através  de  seus  olhares  e  gestos.  Ao  sermos  forçados  a  dizer  o  que

pensamos sobre o que somos, todas as impressões alheias que identificamos sobre

nós mesmos emergem, e precisamos filtrá-las para dar conta de dizermos quem

somos. No entanto, nem sempre conseguimos expressar uma visão coerente do que

somos, e incorremos,  em diversos momentos,  em contradições, as quais,  via  de

regra, sinalizam não um erro de percepção acerca de quem somos, mas justamente

o  complexo  processo  de  subjetivação,  isto  é,  o  processo  a  que  estamos

constantemente  expostos,  que  nos  modifica  diariamente  e  o  qual  procuramos

transformar em um discurso coerente.

Seguindo Bauman (1998), essa fluidez pós-moderna dilui a diferença entre o

normal e o anormal, o esperável e o inesperado, o familiar e o estranho. Nesta nova

configuração identitária, não há mais a possibilidade de discernir entre “nós” e os

estranhos. Os estranhos já não são autoritariamente pré-selecionados, definidos e

separados,  como costumavam ser  na modernidade.  Agora o estabelecimento  de

limites que criam a imagem de quem são os estranhos é tão instável como a própria

identidade de alguém. 

No  entanto,  para  Bauman  (1998),  embora  difíceis  de  estabelecer,  os

estranhos  são,  paradoxalmente,  constantemente  criados.  Isso  porque  sua
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constituição é uma dimensão fundamental para o próprio processo de construção

identitária dos sujeitos. Segundo o autor, “Os estranhos de hoje são subprodutos,

mas  também  os  meios  de  produção  no  incessante,  porque  jamais  conclusivo,

processo de construção da identidade.” (BAUMAN, 1998, p. 37). 

Essa complexa relação entre um sujeito,  a constante reelaboração de sua

identidade e sua relação com os “estranhos” é notória no modo como indivíduos com

características físicas diferentes relacionam-se. A primeira marca da identidade e o

primeiro signo da diferença são a aparência, incluindo a cor da pele, o que será

discutido no capítulo seguinte.

As reflexões teóricas de Stuart Hall constituem importante referência sobre o

tema  da  identidade  dos  sujeitos  pós-modernos.  Segundo  o  autor  (HALL,  2003;

2005),  as  mudanças  que  vêm  ocorrendo  no  mundo  nos  últimos  tempos  têm

resultado em uma “crise de identidade” dos indivíduos. Esta crise diz respeito à falta

de referências sólidas que assegurem a ideia de pertencimento cultural do sujeito

moderno,  o  que  gera  identidades  “[...]  descentradas,  isto  é,  deslocadas  ou

fragmentadas [...]” (HALL, 2005, p. 8).

Para  Hall  (2005,  p.  8),  “O  conceito  de  identidade  é  demasiadamente

complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social

contemporânea para ser definitivamente posto à prova.”. Contudo, o que pode ser

dito  é  que  todas  as  transformações  econômicas,  políticas,  sociais  e  culturais

ocorridas na pós-modernidade desestabilizaram as ideias de identidade pessoal e

identidade nacional. O autor afirma que a identidade do sujeito pós-moderno “[...]

torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais

que nos rodeiam.” (HALL, 2005, p. 13).

Essa crise de identidade, tanto pessoal como nacional, que parece marcar a

contemporaneidade, pode ser entendida como produto de uma sociedade da qual

desaparece um centro produtor de identidades fixas, como as nações, as classes

sociais e as raças marcavam na modernidade. 

Vive-se um momento em que ocorrem vários deslocamentos. O sujeito pós-

moderno está deslocado tanto de seu lugar no mundo social como de si mesmo,

sendo  composto  de  várias  identidades,  algumas antagônicas  ou  não  resolvidas.

Permanentemente  confrontado  pela  configuração  cambiante  de  identidades

possíveis, o indivíduo ocupa múltiplas posições de sujeito, isto é, apresenta distintos
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aspectos identitários que não se unificam em torno de um eu coerente e que se

modificam ao longo do tempo.

Nas palavras de Hall (2005, p. 13):

A identidade  plenamente  unificada,  completa,  segura  e  coerente  é  uma
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e
representação  cultural  se  multiplicam,  somos  confrontados  por  uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis,  com
cada  uma  das  quais  poderíamos  nos  identificar  —  ao  menos
temporariamente.

O que denominamos de “nossas identidades”  são formadas culturalmente,

sendo  produto  do  que  adotamos  e  procuramos  viver  em  função  de  diferentes

circunstâncias,  sentimentos,  histórias e experiências pessoais.  Nesse sentido,  as

identidades sociais são construídas no interior da representação, através da cultura.

Conforme Hall (1997, p. 8), “Elas são o resultado de um processo de identificação

que  permite  que  nos  posicionemos  no  interior  das  definições  que  os  discursos

culturais (exteriores) fornecem ou que nos subjetivemos (dentro deles).”. Seguindo

Hall, José Licínio Backes (2005), na sua pesquisa de doutorado, problematiza as

identidades  atuais  a  partir  do  entendimento  de  que  estas  são  resultado  de  um

processo de negociação permanente com a diferença. Sua pesquisa com alunos de

Ensino Médio evidencia que muitas vezes os sujeitos tentam estabelecer fronteiras

que  os  separam dos  outros,  embora  ocorram,  ao  mesmo tempo,  uma  série  de

negociações.  “As  identidades  e  diferenças  convivem  nos  mesmos  espaços  e

tempos,  e  não  há  a  possibilidade  de  levantar  fronteiras  rígidas  e  sólidas  [...]”

(BACKES, 2005, p. 99). 

João  de  Deus  dos  Santos,  professor  e  pesquisador  da  Universidade  do

Estado do Mato Grosso (UNEMAT) aponta,  em um tributo realizado pela revista

Educação & Realidade após a morte de Stuart Hall em 10 de fevereiro de 2014,

possíveis repercussões da produção teórica deste autor para pensar as identidades

dos alunos que frequentam as escolas. Santos (2014 apud COSTA; WORTMANN;

SILVEIRA, 2014)18 afirma que, se tomarmos a questão da identidade sob o enfoque

cultural, pode-se fazer uma série de questionamentos sobre como se constituem os

sujeitos  da  educação  escolarizada.  O  autor  observa  que  “[...]  deve-se  levar  em

18 Santos concedeu às autoras Costa, Wortmann e Silveira (2014) um depoimento escrito sobre a
obra de Stuart  Hall,  porém este texto  está sob posse das autoras e não está disponível  para
consulta pública.
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consideração  o  intenso  processo  de  interpelação  cultural  a  que  todos  estão

expostos, cotidianamente, dentro ou fora da escola.” (SANTOS, 2014 apud COSTA;

WORTMANN;  SILVEIRA,  2014,  p.  644).  E,  dentro  das  peculiaridades do mundo

contemporâneo,  “a  problematização  do  papel  da  escola  na  formação  das

identidades ganha novos contornos e novas cores. Assim, já não é mais possível

aceitar  tranquila  e  passivamente  a  resposta  moderna  da  formação  do  sujeito

monolítico, concluso e fixo.” (SANTOS, 2014 apud COSTA; WORTMANN; SILVEIRA,

2014, p. 644-645).

Sem deixar essas discussões de Lyotard, Bauman e Hall de lado, e tomando-

as como lentes teóricas, passo a discutir o papel da escola na contemporaneidade e

os modos de ser aluno no meu lócus de pesquisa: uma escola municipal de Estrela.

A escola,  instituição  moderna  que  atua  na  legitimação  e  transmissão  dos

valores burgueses, conforme Julia Varela e Fernando Alvarez-Uría (1991), Tomaz

Tadeu da Silva  (2010)  e  Alfredo Veiga-Neto  (1995),  exerce,  de  diversas formas,

influência na vida dos alunos. Na obra intitulada “Arqueologia de la escuela”,  os

sociólogos  Varela  e  Alvarez-Uría  (1991)  realizam  uma  análise  arqueológica  e

genealógica  da  escola,  refletindo  sobre  as  condições  sociais  e  históricas  que

permitiram o seu estabelecimento como instituição “universal e eterna”. No estudo

que empreenderam, deixam evidente, porém, que estas características não passam

de uma ilusão. 

Os autores descrevem com detalhes (VARELA; ALVAREZ-URÍA, 1991, p. 14)

“[...] como se montaram e afinaram as peças [...]” para a construção da maquinaria

escolar a partir do século XVI, na Espanha. Entre estas peças estão o estatuto da

infância, a emergência de um espaço fechado destinado à educação, o surgimento

dos  especialistas  desse  campo  de  saberes,  a  destruição  de  outras  formas  de

educação e, por fim, a obrigatoriedade da educação escolar na Modernidade. 

Varela e Alvarez-Uría (1991) realizam uma “desnaturalização da escola”, pois

analisam um conjunto de verdades ditas sobre a educação escolar, mostrando seu

caráter  construído  e  arbitrário  e,  portanto,  não  natural.  Veiga-Neto  (2014)  cita

algumas  destas  ditas  verdades:  o  caráter  humanitário  das  escolas

profissionalizantes  populares,  a  criança  como  o  bom  selvagem,  a  escola  como

caminho para a maioridade humana, a necessidade de a escola exercer a tutela

moral sobre as futuras gerações. 
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Chamo a atenção para a análise feita  sobre o objetivo da escola com os

alunos de classes menos favorecidas. A escola primária obrigatória,  instituída na

Espanha e nos países europeus a partir do final do século XIX, teve por finalidade

educar,  moralizar,  adestrar,  civilizar as classes populares para o trabalho manual

produtivo e obediente: não se trata, segundo Varela e Alvarez-Uría (1991), de uma

simples reprodução, e sim de uma autêntica invenção da burguesia para “civilizar”

os filhos dos trabalhadores. Nesse sentido, Veiga-Neto (2014, p. 113) comenta que,

assim como o texto de Varela e Alvarez-Uría,

[...] vários outros estudos têm sido unânimes em mostrar que a escola foi a
instituição  moderna  mais  poderosa,  ampla,  disseminada  e  minuciosa  a
proceder uma íntima articulação entre o poder e o saber, de modo a fazer
dos poderes a correia (ao mesmo tempo) transmissora e legitimadora dos
poderes  que  estão  ativos  nas  sociedades modernas  e  que  instituíram e
continuam instituindo o sujeito.

Passados tantos anos da “invenção desta escola moderna”, quando analisei o

material  produzido  durante  as  observações  de  aulas,  entrevistas  e  atividades

pedagógicas, percebi a presença dessa visão de escola no imaginário dos alunos.

Isso  pode ser  visto  nas enunciações em que eles  destacaram a importância da

escola para o seu futuro, mais especificamente, para o seu futuro profissional:

Claro que a escola é importante. Quando o cara é mais novo,
não  pode  trabalhar,  tem  que  estudar,  pelo  menos.  Para
quando for mais velho,  precisa ter algum recurso para ter
emprego bom [grifos meus].

Entrevista com Pedro, 2015

Pra  conseguir  uma  boa  oportunidade  de  emprego  no
futuro. Eu primeiro queria ser advogada. Aí, tipo, depois eu já
mudei, porque quero ter minha própria empresa, só que pra
isso precisa de estudo. Porque não é, tipo, só chegar, fazer
uma empresa e deu. Não. Tu precisa saber com o que tu vai
lidar [grifos meus].

Entrevista com Ana, 2015

Os excertos acima indicam que a importância da escola, para os alunos, não

está no presente. Nesse sentido, ela não é entendida como um fim em si mesmo,

mas como um meio para se alcançar um bom futuro. Ana explica que o estudo é

relevante  “pra  conseguir  uma  boa  oportunidade  de  emprego”,  e  insiste  em sua
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importância inclusive para criar sua própria empresa.  Pedro também relacionou o

estudo com a oportunidade de se ter um bom emprego ao dizer que “precisa ter

algum recurso para ter emprego bom”,  entendendo-se que o recurso mencionado

refere-se ao conhecimento formal. Ana deposita na educação escolar a esperança

de uma carreira profissional de sucesso, enquanto Pedro pensa-a de modo mais

abrangente, como um lugar para os jovens prepararem-se para a vida adulta, mas,

nesta, “uma boa oportunidade de emprego” depende da educação. 

As enunciações dos alunos apontam conteúdos semelhantes  às  ideias  do

discurso  neoliberal,  como afirma Young  (2007,  p.  1290).  Segundo ele,  uma das

tentativas dos governos neoliberais em todo o mundo foi “[...] adequar os resultados

das escolas ao que é tido como as ‘necessidades da economia’, numa espécie de

vocacionalismo em massa [...]”. De acordo com essa lógica, a escola teria a função

de preparar mão de obra para o mercado de trabalho, ensinando aos alunos não

apenas os conteúdos necessários ao exercício de determinadas profissões, como

também atitudes que contribuíssem com o trabalho, sobretudo no que diz respeito à

disciplina do corpo.

Nesse mesmo sentido, outros dois alunos, aqui nomeados João e Gabriela,

falam da importância da escola para o futuro, ampliando a questão sem, no entanto,

deixar de lado o aspecto profissional. Segundo eles,

Acho que  a importância de estudar é toda, até porque  sem
estudo  tu  não  pode ser  quase  nada,  apenas  jogador  de
futebol, não precisa tanto de estudo, mas tem muito jogador
tipo de basquete que precisa ir até o final, porque na NBA lá
tem que ser inteligente porque se não der certo tu pode fazer
outra coisa...[grifos meus]. 

Entrevista com João, 2015

A importância do estudo é gigantesca na vida da gente, para
ter um bom futuro. Porque sem o estudo a gente não chega
a lugar nenhum. O conhecimento é a única coisa que não
podem tirar da gente [grifos meus].

Entrevista com Gabriela, 2015

Como se vê,  a  questão profissional  é,  para  estes  alunos,  um fator  muito

importante ao se pensarem como sujeitos adultos. João afirma que, sem o estudo,

“tu não pode ser quase nada.” Diante dessa afirmação, ele procura atenuá-la e dizer
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que, sem a escola, ainda é possível ser jogador de futebol, mas logo na sequência

ele  praticamente  se  corrige,  destacando  novamente  o  quanto  a  educação  é

importante, lembrando-se que, no caso dos jogadores de basquete, para jogar na

NBA, “tem que ser inteligente”. 

Da  mesma  forma,  Gabriela  prevê  que  a  falta  de  estudo  impede  o

desenvolvimento pessoal, e deposita no conhecimento um valor inalienável ao dizer

que ele “é a única coisa que não podem tirar da gente”. Nesse momento, faz uso de

uma enunciação recorrente no discurso pedagógico. Gabriela também utiliza uma

metáfora corriqueira, ao comparar a vida a um caminho, e afirmar que “sem o estudo

a gente não chega a lugar nenhum”.

Nos excertos abaixo, evidencia-se a percepção dos alunos de que a escola é

uma  etapa  que  proporciona  chegar  à  formação  superior.  Nesse  sentido,  as

enunciações mostram que a perspectiva dos alunos é concluir uma graduação, de

modo que o seguimento dos estudos tem como objetivo alcançar um nível  mais

elevado, o que os levaria, portanto, a outra instituição escolar.

Eu pretendo ir até o final, até porque meus pais querem isso,
porque eles não fizeram, sabe, eles não fizeram e querem me
ajudar  a  conseguir  terminar  tudo  e  depois  me  formar  em
alguma coisa. Ir até o final é, tipo, depois da formatura, sabe,
daí fazer faculdade, essas coisas…[grifos meus].

Entrevista com Pedro, 2015

Pretendo estudar aqui até o nono. Daí, saio daqui e completo
o primeiro,  segundo e o terceiro.  E, depois vou fazer  uma
faculdade boa [grifos meus].

Entrevista com Ana, 2015

Pretendo  fazer  uma  faculdade,  se  der  uma  faculdade  de
química [grifos meus].

Entrevista com Gabriela, 2015

No primeiro excerto,  Pedro diz que seu interesse em fazer faculdade está

associado a estímulos familiares, os quais decorrem, em certa medida, do fato de os

pais não terem obtido o acesso ao Ensino Superior,  embora,  conforme se pode

perceber, deem a esse nível de ensino uma grande importância. Ana parece não se

contentar  com um diploma, mas com a qualidade do ensino que pode obter  na
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faculdade, pois destaca que não quer apenas fazer faculdade, mas que esta deve

ser uma “faculdade boa”. Gabriela, por sua vez, já deixa posto qual é o curso que

deseja, isto é, “faculdade de Química”. No entanto, parece convencida de que se

trata de um curso cujo acesso é difícil, pois prevê que só o cursará “se der”.

Em  outra  entrevista,  o  aluno  João  mirou  mais  longe,  considerando  não

apenas a faculdade como algo importante para o seu futuro, como também, cursar

uma pós-graduação:

Pretendo  fazer  pós-graduação.  Em  música,  que  tem  um
campo grande. Posso ser professor, mas também tem outras
opções... [grifos meus].

Entrevista com João, 2015

Percebe-se que João teme que a faculdade limite suas opções de trabalho, e

deseja um curso de pós-graduação que lhe abra um leque maior de possibilidades.

Quando afirma “Posso ser professor, mas também tem outras opções”,  mostra seu

interesse em não correr o risco de ficar sem aquilo que, para estes estudantes, é um

elemento fundamental da vida adulta: um emprego.

No livro “A escola tem futuro”, Costa (2007) menciona que, em sua tese de

doutorado, obteve respostas semelhantes ao conversar com alunos de uma escola

pública da periferia de Porto Alegre. Segundo ela, os alunos disseram frases como

“Estou na escola para ser alguém na vida”, “O estudo é para o futuro!”, “Nossos pais

querem que a gente estude mais para alcançar uma posição melhor”. Percebe-se

que, independentemente de se tratar de uma metrópole, como Porto Alegre, ou de

uma  pequena  cidade  do  interior,  como  Estrela,  a  escola  é  considerada  pelos

estudantes como um meio de alcançar algo no futuro, e não como um fim em si

mesmo.

Pinheiro  (2014)  também  refletiu  em  sua  tese  acerca  desse  enunciado

relacionado à “importância da escola para o futuro”. O objetivo de sua pesquisa foi

analisar  como os  sujeitos-alunos  estão  imbricados  pelas  práticas  da  maquinaria

escolar que, segundo ela, é orientada pelos princípios do neoliberalismo, que, em

linhas gerais, tendem a fortalecer o Estado, o qual opera em consonância com as

demandas do mercado. Ao falar sobre o investimento dos alunos nos estudos no

Colégio Militar, Pinheiro (2014) destaca que o corpo docente deve aprender o valor

do “capital humano” que justamente sinaliza este investimento na educação como
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forma  de  progresso.  Sua  análise  é  feita  na  esteira  do  que  escreve  Foucault  a

respeito do assunto. Segundo Pinheiro (2014, p. 34), Foucault afirma que a escola,

na era moderna, atua no sentido de formar espécies de “[...] competência-máquina,

que vão produzir renda, ou melhor, que vão ser remuneradas por renda [...]”. 

No caso específico de sua pesquisa, Pinheiro estudou como o Colégio Militar

de  Porto  Alegre  “fabrica”  sujeitos  que  devem  aprender  a  desempenhar  suas

atividades de maneira a obter sucesso nesta sociedade, regidas por regras ditadas

pelo  mercado.  No  caso  da  escola  de  minha  investigação,  comparando  os  seus

objetivos com os do Colégio Militar, penso que eles são diferentes, principalmente no

que  diz  respeito  à  competitividade  entre  os  alunos,  que  parece,  na  análise  da

referida autora, muito mais acentuada no Colégio Militar. Porém o que importa aqui é

mostrar  que  a  lógica  que  move  as  enunciações  dos  alunos  entrevistados  é

semelhante, pois as ideias de sucesso, “se dar bem na vida”, “ter um bom emprego”

são fundamentadas na lógica neoliberal.

Seguindo Foucault, Fischer (2012, p. 119) afirma que 

[...]  nossa  sociedade  investe  em  determinados  modos  de  conhecer  a
verdade dos indivíduos, de fazê-los falar de si mesmos, de constituí-los de
certa  forma,  de “atar”  comportamentos e  atitudes,  bem como formas de
existência  dos  corpos  sociais  e  individuais,  a  algumas  “verdades”  que
passam a ser “nossas verdades”, a verdade de cada um.

Quando os alunos falaram da importância da escola,  estavam atrelados a

verdades  que  já  se  encontram constituídas.  Ao  responderem perguntas  sobre  a

importância da escola em suas vidas eles foram obrigados a “atar” suas narrativas e,

nesse processo,  reproduziram verdades que os  capturam,  as quais circulam em

vários discursos, como aqueles presentes na mídia,  nas famílias,  nas igrejas, na

sociedade  em  geral  e,  inclusive,  na  própria  escola,  nas  falas  de  professores,

gestores e funcionários.

Outra questão evidenciada na pesquisa diz respeito aos modos pelos quais

os alunos se classificam como “bons” ou “maus”. Os adolescentes descreveram-se e

mencionaram atitudes e comportamentos seus que, segundo eles, os fazem “bons”

ou “maus”  alunos.  Essas narrativas,  de  certa  forma,  fabricam um “modo de ser

bom/mau  aluno”.  Sendo  assim,  elas  fazem  parte  de  um  processo  de  auto-

interpretação, de auto-reflexão, como escreve Larrosa (2011, p. 42-43). Para o autor,



78

 [...] a experiência de si não é senão o resultado de um complexo processo
histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a
verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as formas
de  subjetividade  nas  quais  se  constitui  sua  própria  interioridade.
(LARROSA, 2011, p. 42-43).

Dessa forma, aquilo que os alunos dizem sobre eles mesmos e aquilo que

projetam  como  sendo  um  “bom  aluno”  é  resultado  de  uma  “fabricação”

historicamente construída.

A seguir apresento algumas enunciações de alunos que se consideram “bons

alunos”:

Eu sou uma boa aluna,  faço as coisas que pedem, não
respondo,  posso  não  ter  notas  boas,  mas  sei  que  me
esforço  o  máximo possível.  O único  problema é  que  falto
demais, mas com justificativa clara [grifos meus].

(A17, 2016)

Sou um bom aluno,  não respondo aos professores, sou
bom em matemática e informática. Sempre estou na média,
só sou péssimo em português [grifos meus].

(A8, 2016)

Esses  alunos  demonstram  sua  percepção  de  que  a  qualidade  de  um

estudante  está  relacionada  ao  seu  comportamento,  entendendo-se  este  como a

obediência às regras e às hierarquias escolares. Percebe-se isso, de forma explícita,

quando afirmam que “não respondem aos professores”. Aqui, o verbo responder não

é  utilizado  com  seu  sentido  usual  (de  responder  a  alguma  pergunta),  e  sim,

significando que o aluno não questiona as ordens recebidas. 

Ao  analisar  essas  marcas,  percebemos  sua  relação  com  a  lógica  do

disciplinamento,  conforme  explicada  por  Foucault  (2014)  no  livro  Vigiar  e  Punir.

Segundo  ele,  a  sociedade  do  século  XVII  e  XVIII  passou  a  supervalorizar  a

docilidade dos corpos, momento em que as disciplinas se transformaram em formas

de  dominação.  Nesse  sentido,  as  práticas  disciplinares  intensificaram-se,

principalmente nos conventos, exércitos, oficinas. Atualmente, não é difícil visualizar

essa mesma relação na escola, como evidenciam as falas dos alunos. Conforme

Foucault (2014, p. 135), 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades,
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nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação
que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil,
e inversamente.  Forma-se então uma política  das coerções que são um
trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de
seus  gestos,  de  seus  comportamentos.  O  corpo  humano  entra  numa
maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. 

Foucault (2014) afirma que a escola e demais instituições modernas, como

fábrica, manicômio, exército, cumprem seu papel disciplinador na modernidade. O

autor  descreve  toda  a  maquinaria  do  poder,  constituída  por  detalhes  sutis  e

invisíveis,  presente  nos  séculos  XVII  e  XVIII.  Este  poder  serve  à  produção  de

individualidades, ou melhor, de indivíduos que possam cumprir funções úteis, pois a

partir  de  então  o  corpo  torna-se  o  local  de  investimento  de  várias  técnicas  e

mecanismos que pretendem docilizá-lo; tornando, assim, as pessoas tão mais úteis

quanto mais obedientes e vice-versa. “A disciplina fabrica assim corpos submissos e

exercitados,  corpos 'dóceis'  [...]” (FOUCAULT, 2014,  p.  135).  Essa mesma lógica

disciplinar  engendrada  nos  estudos  de  Foucault  aparece,  de  certa  forma,  nas

enunciações desses estudantes, ao relacionarem a qualidade de um aluno ao seu

bom comportamento, isto é, à sua aceitação e cumprimento das regras escolares.

A mesma  lógica  disciplinar  é  observada  nas  narrativas  dos  dois  alunos

abaixo,  os  quais  colocam  maior  enfoque  na  execução  de  tarefas,  embora  não

deixem de mencionar a questão do comportamento:

Como aluna sou  esforçada, tenho dificuldades em algumas
matérias, faço os temas (às vezes), mas presto atenção nas
aulas [grifos meus].

(A4, 2016)

Eu acho que sou um bom aluno, só de vez em quando não
faço o tema, mas sou um bom aluno. Eu não incomodo
[grifos meus].

(A7, 2016)

O primeiro excerto mostra que a aluna relaciona a qualidade de um aluno ao

esforço.  Ela afirma:  “sou esforçada”,  e  justifica sua fala  dizendo que executa as

tarefas, como os temas, momento em que ela quase se corrige, afirmando que os

faz somente “às vezes”.  Para concluir sua explicação, ela afirma que é uma boa

aluna porque presta  “atenção nas aulas”. O segundo aluno, por sua vez, repete a

questão dos temas,  e,  também, que não os realiza sempre. Tal  como os alunos
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mencionados  anteriormente,  considera-se  um  bom  aluno  porque  não  incomoda,

mostrando, mais uma vez, a ideia segundo a qual a disciplina é um dos principais

fatores que determinam a “qualidade” de um aluno.

Outra estudante concentra-se no comprometimento para justificar o fato de

considerar-se uma boa aluna. Conforme ela disse,

Sou  muito  comprometida com  as  tarefas  escolares,  não
gosto de entregar nada mal feito, odeio fazer trabalho com
quem não é comprometido ou não está nem aí para nada
[grifos meus].

(A1, 2016)

A resposta da aluna explicita sua noção de comprometimento: realizar “as

tarefas escolares” e não “entregar nada mal feito”. Para garantir que isso aconteça, a

estudante inclusive diz que odeia “fazer trabalho com quem não é comprometido”.

Para  ela,  portanto,  um  bom  aluno  está  disposto  a  trabalhar  com  seriedade  e

arduamente a fim de executar bem as tarefas que o professor determina.

Nos  excertos  a  seguir,  pode-se  visualizar  como  são  as  narrativas  dos

estudantes que se consideram “maus alunos”:

Sou  um  mau  aluno,  não  faço  os  temas  e  presto  pouca
atenção nas aulas.

(A2, 2016)

Aqui, a ênfase do estudante recai na execução de tarefas. Nesse sentido,

pelo menos aquelas cuja realização deveria ser em casa, os temas, ele não faz.

Além disso, não presta atenção nas aulas. O aluno seguinte, além de relatar algo

semelhante, procura explicar os motivos de ser, segundo ele, um “péssimo aluno”:

Sou um  péssimo aluno, não faço os temas, não tiro notas
boas, não sou esforçado, etc. Não gosto de vim pra aula e
quando venho, avacalho [grifos meus].

(A14, 2016)

Para explicar os motivos de ser um “péssimo aluno”, e portanto não fazer os

temas, não tirar boas notas e não demonstrar esforço, o aluno afirma que não gosta

de ir para a aula. Dessa forma, evidencia que não está disposto a realizar coisas que

não lhe dão prazer, ainda que, assim, possa correr o risco de comprometer o que
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anteriormente os  alunos diziam para justificar  a  importância da escola,  isto  é,  o

próprio futuro.

Percebe-se nas enunciações desses estudantes  que se  consideram maus

alunos a presença do discurso pautado em práticas de disciplinamento e controle.

Os entrevistados,  nesse sentido, consideram que “mau aluno” é aquele que não

cumpre seus compromissos, que, portanto, não respeita as regras disciplinares, seja

porque se comporta em desacordo com o esperado,  seja porque não realiza as

atividades. O próximo aluno repete as mesmas ideias dos dois anteriores, e reforça

que o motivo é não gostar de estudar:

Bah,  como aluno sou muito  ruim,  não gosto  de estudar  e
sempre  levo  tudo  na  brincadeira.  Sei  que  isso  só  me
prejudica,  mas  já  é  costume  e  não  consigo  mudar  [grifos
meus].

(A8, 2016)

O  aluno  acima,  como  se  pode  ver,  resiste  às  imposições  da  escola,  ao

assujeitamento que esta lhe impõe, e, embora entenda que isso o prejudica, afirma

que não consegue mudar em virtude do fato de que a insubordinação, para ele, “ já é

costume”. Aqui, é possível analisar a fala do aluno pensando as noções de poder e

resistência de  Foucault  (1995).  O filósofo,  ao longo de sua obra,  dedicou-se ao

estudo das relações de poder, e, em suas reflexões, destacou que, para toda forma

de  poder,  existem  formas  de  resistência.  Mesmo  quando  o  poder  disciplinar  se

impõe, não há uma total passividade no sujeito sobre o qual ele age, portanto não há

um exercício unilateral do poder. Nessa relação, é indispensável que o sujeito sobre

o qual a forma de poder se exerce “seja inteiramente reconhecido e mantido até o

fim como o sujeito de ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo um

campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis” (FOUCAULT, 1995, p.

243). Nesse sentido, ainda que o sujeito esteja submetido a práticas disciplinares, há

sempre resistências ou, conforme Foucault chamou no curso “Segurança, território e

população”, ministrado no Collège de France entre 1977 e 1978, contracondutas.

Segundo o autor (2008, p. 266), a palavra é empregada “no sentido de luta contra os

procedimentos postos em prática para conduzir os outros”.

Poder  e  movimentos  de  contraconduta,  dessa  forma,  estão  presentes,

simultaneamente,  tanto nos discursos quanto nas práticas, e perpassam o corpo

social, marcando relações, definindo gestos e palavras, instituindo comportamentos.
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Percebe-se esse fato quando o aluno fala: “Sei que isso só me prejudica, mas já é

costume  e  não  consigo  mudar”. O  poder  e  a  contraconduta  constituem

complementaridades  que,  num  jogo  de  tensões,  de  interditos,  apresentam  uma

produtividade geradora de saberes e práticas e possibilitam que novos campos de

forças se estabeleçam e novas relações de poder se constituam.

Ainda sobre  a  lógica  disciplinar,  em um momento  em que os  alunos não

estavam  se  comportando  conforme  as  regras  estabelecidas,  a  professora

apresentou a seguinte estratégia,  a qual  apresento conforme a registrei  em meu

Diário de Campo:

Apesar de todas as normas disciplinares, da filmadora, dos
registros,  ainda  assim  há  desrespeito  às  regras  impostas.
Alguns professores usam suas próprias regras para conseguir
um  mínimo  de  silêncio.  Uma  estratégia  utilizada  por  uma
professora  foi  desligar  o  ventilador,  e  como  estava  muito
quente,  os  próprios  alunos  cobravam uns  dos  outros  para
ficarem quietos para ela ligar o ventilador novamente. 

Observação, 2015

Analisando a estratégia da professora para disciplinar os alunos, podemos

perceber as relações de poder e saber engendradas nas práticas atuais da escola.

Veiga-Neto (2014, p. 120), em sua obra “Foucault & a Educação”, discorre sobre as

ferramentas foucaultianas “poder” e “saber” e afirma:  “Para Foucault,  o poder se

manifesta  como resultado da vontade que cada um tem de atuar  sobre  a  ação

alheia, de modo a estruturar o campo possível da ação dos outros, ou seja, governá-

los.”. O autor ainda completa: “O poder não existe (no sentido definido do artigo e no

sentido  duro do  verbo),  mas  existem  práticas  em  que  ele  se  manifesta,  atua,

funciona e se espalha universal e capilarmente” (VEIGA-NETO, 2014, p. 120). Sobre

o saber, o autor afirma que, para Foucault, “o saber não é o outro do poder, não é

externo ao poder”. Em vez disso, 

poder e saber são mutuamente dependentes. Não existe saber que não seja
a expressão de uma vontade de poder. Ao mesmo tempo, não existe poder
que não se utilize de saber, sobretudo de um saber que se expressa como
conhecimento  das  populações  e  dos  indivíduos  submetidos  ao  poder
(VEIGA-NETO, 2014, p. 120).
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No caso citado acima, a  professora  tinha o  saber  e o poder,  e  precisava

manifestá-los  por  meio  de  uma  prática  que  os  impusesse  sobre  a  vontade  dos

alunos, submetendo-os à sua vontade. Quando os estudantes, independentemente

do que pensavam sobre si mesmos, tiveram de explicar o que consideram ser um

“bom aluno”,  novamente  apareceu a  lógica  disciplinar  citada pelos alunos ao se

narrarem. 

Nos excertos que passo a apresentar abaixo, penso que se evidenciam os

modos  de  regulação/subjetivação  produzidos  pelo  discurso  das  práticas

pedagógicas, as quais considero terem engendrado um ideário do que é ser bom

aluno. Dessa forma, os estudantes teriam apreendido, ao longo de sua trajetória

escolar, o que pode ser dito por um aluno, como este pode dizê-lo, o que vale como

certo e como errado na sala de aula e quais são os comportamentos desejáveis para

se tornar um “bom aluno”. De acordo com eles,

Ser um bom aluno é estudar, fazer os temas, não responder
para os professores, não brigar, não discutir, prestar atenção
nas aulas.

(A5, 2016)

Na minha opinião ser um bom aluno é se comprometer com
os estudos, estudar algumas horas por dia,  não incomodar
os professores e colegas [grifos meus].

(A14, 2016)

Nesses  dois  excertos,  repetem-se  as  ideias  contidas  nas  descrições  dos

estudantes que se consideram “bons alunos”. As palavras-chave, nesse contexto,

são:  “fazer os temas”, “não responder para os professores” e “não incomodá-los”,

“prestar atenção nas aulas”  e “se comprometer”.  No entanto, há outras questões

percebidas  pelos  alunos,  e  que  não  foram  mencionadas  anteriormente.  Destas,

destaco, a seguir, a questão do rendimento escolar:

Um  bom  aluno  é  aquele  que  estuda,  tem  um  bom
comportamento e tem boas notas, que sabe a hora de fazer
brincadeiras e a hora de não fazê-las [grifos meus].

(A16, 2016)
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O bom rendimento escolar  é  outra  dimensão do discurso pedagógico que

fabrica modos de ser  aluno.  É instituído que boas notas correspondem ao ideal

desejado para os alunos, e que estas, por sua vez, representam não apenas que os

objetivos do presente foram alcançados, como também representarão sucesso no

futuro. Por  outro  lado,  um  dos  alunos  mostrou  uma  postura,  de  certa  forma,

antagônica à apresentada nas enunciações anteriores. Para evidenciá-la, confronto

dois excertos:

Acho que bom aluno é aquele que faz tudo certinho e que
trata todos com muito respeito.

(A7, 2016)

Bom aluno não é aquele que é um soldadinho do professor e
nem aquele que aguenta tudo quieto sem sequer dar a sua
opinião.  Não,  bom aluno  é  aquele  que vai  por  aquilo  que
acredita e mantém sua opinião viva.

(A4, 2016)

Percebe-se no segundo excerto um movimento de contraconduta ao poder

mencionado anteriormente. Para o aluno em questão, o professor é uma instância

de poder, uma espécie de “general”, ao qual o aluno não precisa se submeter, visto

que não deve ser seu “soldadinho”. Da mesma forma, o estudante desenvolve sua

opinião enfatizando que “bom aluno é aquele que vai  por  aquilo  que acredita  e

mantém  sua  opinião  viva”.  Entende-se  que  manter  a  “opinião  viva”  indica

confrontamento, pois mostra que, diante de uma discussão, o aluno não deve se

calar, mas insistir em apresentar suas ideias. 

Analisando as diferentes respostas até aqui apresentadas, percebe-se que há

diferentes  modos  de  ser  aluno.  No  entanto,  é  possível  afirmar  que,  ao  mesmo

tempo, o papel da escola na vida dos alunos é cada vez maior, como se percebe na

imposição  de  que  todos  a  frequentem  no  mínimo  até  os  dezesseis  anos,  na

ampliação das cargas horárias das disciplinas escolares fazendo com que o ano

letivo passasse de 180 para 200 dias letivos, e a proposta cada vez mais desejada

pela sociedade do turno integral. Também se percebe que a escola é permeada não

só pelas disciplinas tradicionais: matemática, história, línguas etc.; a vida dos alunos

nos dias de hoje é ainda regulada emocional,  nutricional  e psicologicamente por

meio de uma série de enunciações e práticas escolares.
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Utilizando-se das teorizações foucaultianas, em sua tese “O governamento

pedagógico: da sociedade do ensino para a sociedade da aprendizagem”,  Carlos

Ernesto Noguera-Ramírez (2009) busca compreender por que sociedades como as

nossas chegaram a considerar a educação de todos uma necessidade e a condição

imprescindível para a plena realização humana e para a “salvação” da Humanidade.

Noguera-Ramírez (2009) ressalta que é preciso levar em conta o caráter positivo

das relações de poder, assim como o próprio Foucault advertiu19. Nessa perspectiva,

o objeto de análise deixa de ser o “papel domesticador” da escola e passa a ser a

função da escola/pedagogia na produção de “formas de subjetivação”.

Nesse  sentido,  Noguera-Ramírez  (2009)  salienta  que  é  possível  perceber

claramente um duplo deslocamento: das já tradicionais análises disciplinares para a

problematização da ética (constituição de si e subjetivação) e do governamento (de

si  e  dos outros)  e  da  escola  (como instituição a  serviço  das disciplinas)  para  a

pedagogia (como conjunto de saberes e práticas relacionadas ao governamento de

si e dos outros).

Vê-se,  com  efeito,  nos  exemplos  de  enunciações  mencionados,  que  a

questão  da  subjetivação  está  tão  presente  na  área  educacional  quanto  o

disciplinamento do corpo, apesar de este ter sofrido alguns deslocamentos. Para

além  das  enunciações  dos  alunos,  essa  problemática  vem  sendo  amplamente

discutida por vários pensadores, entre os quais destaco o que escreve Veiga-Neto

(2007).  Segundo  ele,  a  escola,  bem  antes  de  funcionar  como  um  aparelho  de

ensinar conteúdos, “[...]  funcionou – e continua funcionando – como uma grande

fábrica,  que fabricou –  e  continua fabricando –  novas  formas de vida.”  (VEIGA-

NETO, 2007, p. 109). Para isso, a escola coloca em funcionamento “uma maquinaria

capaz de moldar nossas subjetividades para algumas formas muito particulares de

viver socialmente o espaço e o tempo.” (VEIGA-NETO, 2007, p. 109).

Segundo  Lockmann  (2010),  esse  discurso  é  produzido  pela  própria

arquitetura da escola e por práticas pedagógicas oriundas da escola moderna que

se cristalizaram, continuando a ser reproduzidas nos dias atuais. Para ela, 

A organização dos espaços na escola, a separação dos alunos em turmas
por  idade,  a  sua  distribuição  em  filas,  a  fragmentação  do  tempo,  o
cumprimento das tarefas distribuídas em escalas temporais, as permissões
e restrições para cada espaço; o que se pode fazer na sala de aula, no pátio
ou  na  hora  da  merende,  a  vigilância  constante  sobre  as  ações  e  os

19  Foucault se refere ao poder produtivo na obra Vigiar e Punir (2014).
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desempenhos assim como a utilização de diferentes formas de registros e
punições  são  estratégias  disciplinares  que  a  escola  e  seus  profissionais
colocam em funcionamento com o intuito de agir sobre o corpo dos sujeitos,
de moldar suas condutas [...] (LOCKMANN, 2010, p. 93).

Na escola onde realizei a parte empírica da pesquisa, além da ocorrência de

todas as práticas citadas acima por Lockmann (2010),  há ainda um conjunto de

câmeras de vídeo que gravam o que ocorre em diversas dependências da escola,

inclusive  no  interior  das  salas  de  aula,  tornando  a  vigilância  constante,

independentemente da presença de professores ou funcionários da escola. Desse

modo,  pretende-se  que  os  alunos  comportem-se  de  acordo  com  os  padrões

esperados o tempo todo e em todos os ambientes escolares. 

Vale ressaltar que a existência das câmeras é exclusiva dessa escola na

cidade de Estrela. Em nenhuma outra instituição de ensino do município há esse tipo

de  vigilância  no  interior  das  salas  de  aula,  havendo,  no  máximo,  câmeras  de

segurança nos portões e corredores. Isso se explica devido a ocorrências policiais e

danos materiais ao patrimônio da escola, conforme explicado no capítulo 2 desta

dissertação. Nesse sentido, as câmeras foram instaladas com o objetivo de evitar o

agravamento  de  uma  situação  de  perigo  que  já  existia,  e  que  comprometia  o

trabalho da instituição. 

Situando as relações de poder e saber na escola contemporânea, Deleuze

levou adiante a lógica disciplinar de Foucault e acrescentou uma mudança de ênfase

para  a  lógica  do  controle.  Veiga-Neto  (2014)  explica  que  a  consequência  mais

marcante dessa mudança é o modo pelo qual nos subjetivamos. Passamos de uma

era em que a subjetivação era baseada na centralidade da disciplinaridade para um

tempo em que a subjetivação é aberta e continuada. Nesse contexto, a escola não é

a única instância social, nem talvez a mais importante, com a função de subjetivar os

indivíduos, os quais passam por fluxos permanentes de subjetivação que visam a

mantê-los sob controle.

No  texto  “Espaços,  Tempos  e  Disciplinas:  as  crianças  ainda  devem  ir  à

escola?”, Veiga-Neto (2000, on-line) argumenta que “[...] talvez não precisemos mais

da escola como máquina panóptica simplesmente porque o próprio mundo se tornou

uma  imensa  e  permanente  máquina  panóptica.”.  Para  o  autor,  o  avanço  da

tecnologia  eletrônica  de  vigilância  e  documentação  sugere  um  progressivo

barateamento e disseminação de todos os tributos do panóptico, em especial  da

visibilidade. Segundo ela argumenta, “Uma das características da pós-modernidade
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é  a  proliferação de  situações em que,  desde  o  nascimento,  cada  um de  nós é

interpelado  por  diferentes  dispositivos,  instituições  e  técnicas  de  informação,  de

subjetivação e de disciplinamento”. E conclui: “O resultado é que, mais do que em

qualquer outro momento da história, vivemos hoje um empalidecimento da escola

como a grande instituição disciplinar [...]” (VEIGA-NETO, 2000, on-line). 

Entre  os  estudos  sobre  os  desdobramentos  dessa  mudança,  a  tese  de

doutorado de  Cristianne Maria Famer Rocha (2011), intitulada  “A escola na mídia:

nada fora do controle”, explora alguns dos desdobramentos das práticas de controle

adotadas  pelas  escolas,  como  a  instalação  de  detectores  de  metais,  de

equipamentos de reconhecimento individual, raios-x, telecâmeras etc. Segundo ela

(ROCHA, 2011, p. 23), mudou e continua mudando “[...] o modo como nos fazemos

sujeitos na atual  sociedade de controle:  são valores,  desejos,  verdades,  práticas

etc., que nos agenciam e nos modelam de acordo com interesses complexos e, não

raras  vezes,  antagônicos.”.  E,  ainda,  “Da  força  física  à  câmara  invisível,

continuamos, portanto, permanentemente violentados-disciplinados-controlados [...]”

(ROCHA, 2011, p. 43).

Apesar  das  mudanças  físicas  e  pedagógicas  que  a  cada  ano  ocorrem,

conforme  Veiga-Neto  (2007,  p.  110),  “[...]  sentimos  que  a  escola  está  em crise

porque  percebemos  que  ela  está  cada  vez  mais  desencaixada  da  sociedade.”.

Nesse sentido, a escola não é mais como era no século XIX, ainda que mantenha os

mesmos  preceitos.  Em  outras  palavras,  vivemos  um  momento  de  ruptura  dos

princípios orientados pela lógica da modernidade (lógica disciplinadora). No entanto,

muitas  vezes,  continuamos  utilizando  esta  lógica,  a  qual  já  não  dá  conta  de

compreender  a  complexidade  dos  problemas  com  os  quais  convivemos

contemporaneamente.  

Clarice Traversini (2012) também escreveu sobre esse tema. Ela explica que

pesquisas  de  diferentes  perspectivas  teóricas  se  dedicaram nos  últimos  anos  a

estudar os desencaixes entre a escola e seu tempo, e salienta que as noções de

encaixe e desencaixe que utiliza são compreendidas a partir da obra do sociólogo

Anthony Giddens, na qual ele atribui ao “dinamismo da modernidade a separação

entre tempo e espaço, que tem no seu deslocamento e na compreensão do tempo e

do espaço as condições para as operações de encaixe e desencaixe” (TRAVERSINI,

2012,  p.  174).  Utilizando  a  ferramenta  foucaultiana  da  governamentalidade,

Traversini (2012, p. 175) defende o argumento de que “[...] a escola contemporânea,
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com a qual todos nós temos algum envolvimento, não está fora de lugar na relação

com a sociedade. Essa forma desencaixada é o próprio encaixe!”. Conclui, portanto,

que nosso maior desafio enquanto educadores é “[...]  compreender o desencaixe

como o  próprio  encaixe  da  escola  contemporânea  nos  líquidos  tempos  em que

vivemos [...]” (TRAVERSINI, 2012, p. 182).  

Entendendo que a linguagem é constitutiva da realidade, Traversini (2012, p.

174) completa: “[...] as metanarrativas nos forneceram as explicações universais que

nos  possibilitaram ver  o  encaixe  como algo  ‘real’  [...]”,  ou  seja,  talvez  devemos

questionar se havia este “encaixe” nas escolas modernas. Nessa direção, Veiga-

Neto (2004) sugere que, ao invés de buscarmos explicações para a não-realização

dos ideais do projeto moderno,  entre  eles a educação escolarizada,  é  o próprio

projeto  que  pode  ser  questionado.  E,  assim,  passa-se  a  problematizar  algumas

premissas deste projeto, como a fabricação de um novo tipo de sujeito, dotado de

uma racionalidade objetiva e de uma razão transcendental. Tais problematizações

afetam diretamente o projeto  educacional,  pois  colocam sob suspeição o sujeito

transcendental  que  ocupa  o  centro  tanto  das  práticas  pedagógicas  quanto  das

análises que se fazem sobre essas práticas. 

Percebi, durante a observação das aulas, que há um desencaixe entre o que

dizem os alunos sobre a escola e o modo como eles se comportam, conforme deixei

registrado no Diário de Campo:

Em geral, durante a aula a maioria dos alunos fala alto, grita
até,  inclusive  palavrões,  além  de  terem  dificuldade  de
permanecer  sentados.  Alguns,  inclusive,  ficam  de  pé  e
caminham  pela  sala.  Se,  por  um  lado,  não  demonstram
interesse pelos  conteúdos trabalhados,  por  outro  conversam
muito  sobre  novidades  dos  colegas  de  outras  turmas  ou
acontecimentos do bairro. Também demonstram interesse por
assuntos como a novela Malhação e músicas como da cantora
Anita. 

(Observação, 2015)

As  enunciações  dos  alunos  anteriormente  apresentadas  evidenciavam

marcas produzidas pela escola moderna, percebendo-se estas na maneira como os

estudantes descreviam os “bons” e os “maus alunos”. Porém, é possível notar que,

no contexto escolar, existem algumas linhas de fuga, isso porque a narrativa dos



89

alunos apresenta um modo de ser,  enquanto suas práticas se mostram de outra

maneira,  havendo  um  desencaixe  entre  o  que  eles  dizem  e  o  modo  como  se

comportam em sala de aula.

Nesse sentido, em outra oportunidade, os próprios alunos apontaram esse

desencaixe. Durante uma aula de Ensino Religioso a que assisti no final do primeiro

trimestre  de  2016,  os  estudantes  estavam  sentados  em  círculo  numa  sala

denominada mini-auditório. A proposta da aula era que cada um se autoavaliasse

com uma nota para o trimestre e a justificasse. O professor chamava pelo nome do

aluno ou aluna, e eles diziam a nota e o porquê. Lembro que me chamou a atenção

que as notas eram em geral baixas, do total de 30 pontos possíveis, a maioria se

deu  15  e  alguns  até  menos.  Nas  justificativas,  sempre  aparecia  que  haviam

bagunçado nas aulas ou que não haviam colaborado com o professor no decorrer do

trimestre.

Algumas justificativas dadas ao professor pela nota que se atribuíram nesta

atividade de autoavaliação foram as seguintes: “Mereço essa nota porque não me

comportei nas aulas”, “Ah, psor, mereço isso mesmo, eu sei que baguncei nas tuas

aulas...” e “Até que eu não conversei tanto... mas também não participei quando tu

[professor]  pedia”.  Essas  enunciações  dos  alunos  apresentam  evidências  da

regulação dos sujeitos escolares pela imposição de um modelo de que ser bom

aluno é ser disciplinado, ao mesmo tempo em que demonstram que suas práticas

não se encaixam a essa expectativa. 

Finalizando  este  capítulo,  é  relevante  observar  que  as  enunciações  dos

alunos do século XXI continuam evidenciando a expectativa de que a escola, tal

como ocorria em relação à escola do século XIX, seja um local de preparação para o

futuro, mais precisamente, para o trabalho. Além disso, aparecem marcas da escola

moderna relativas ao disciplinamento. Tanto os estudantes que se consideram bons

alunos  quanto  os  que  se  consideram  maus  alunos,  apresentam  enunciações

concernentes  ao  comportamento  idealizado  pela  escola  do  século  XIX,  isto  é,

obedecer  os  professores,  manter-se  em  silêncio,  bem  como  cumprir  suas

obrigações, seja em sala de aula, seja em casa (fazer os temas). A mesma lógica é

confirmada  quando  os  estudantes  explicam  o  que  pensam  ser  um  bom  aluno,

acrescentando-se à questão o bom rendimento escolar, ou seja, obter boas notas.

No entanto, os alunos encontram linhas de fuga, escapes a essa lógica disciplinar,
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manifestações  de  resistência  ao  poder  disciplinador.  Isso  é  visto  em  algumas

enunciações e em seus modos de ser e agir na sala de aula. 

No próximo capítulo, continuam a ser analisados os modos de ser aluno, no

entanto, o foco passa a ser as questões relativas às relações étnico-raciais em uma

instituição pública de ensino da cidade de Estrela-RS.
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5 AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA ESCOLA E NA CIDADE

Já  sofri  racismo.  Quando  eu  fui  escolher  meu  vestido  de
quinze, era branco, daí a mulher falou que por causa da cor
da minha pele tinha que cuidar pra não sujar, aí tipo, isso fez
com que eu me sentisse mal e não quisesse, tipo, até queria
desistir da minha festa de quinze anos por causa disso, mas
a minha mãe me levantou e falou que não, que não tinha que
desistir do meu sonho por causa dessa mulher que falou isso
para mim. Daí isso fez com que eu seguisse em frente.

Entrevista com Ana, 2015

O objetivo deste capítulo é discutir as formas pelas quais as relações étnico-

raciais presentes na cidade de Estrela e na escola investigada são significadas pelos

alunos  que  a  frequentam.  Para  isso,  penso  ser  importante  verificar  como  os

tensionamentos étnico-raciais estão presentes na sociedade em que a escola se

insere. 

No  excerto  acima,  é  possível  perceber  que  as  tensões  étnico-raciais

permanecem na cidade de Estrela. Além disso, verifica-se que as pessoas negras

continuam sofrendo com as marcas advindas desse tipo de tratamento, como fica

demonstrado quando a aluna Ana diz: “isso fez com que eu me sentisse mal” e “até

queria desistir da minha festa de quinze anos”.

O racismo é uma prática ainda frequente na sociedade brasileira, conforme se

verifica  em  diversas  notícias  e  nas  estatísticas  oficiais,  as  quais  continuam

demonstrando que as condições de vida das pessoas negras em nosso país são

inferiores às condições das pessoas brancas. Em relação às tensões étnico-raciais,

algumas notícias, em especial, alcançaram grande projeção nacional. No dia 20 de

novembro de 2015,  justamente o Dia da Consciência Negra, o jornal  Zero Hora

veiculou uma reportagem mostrando que, passados mais de 125 anos do fim da

escravidão, as relações raciais no Brasil ainda são complexas:

No  dia  da  Consciência  Negra,  ZH  retoma  três  episódios  rumorosos  de
injúria racial – aqueles que envolveram o goleiro Aranha, o então árbitro
Márcio Chagas da Silva e a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju – para
refletir sobre a atenção que esse tipo de crime recebe nos tribunais (p. 38-
39).

Ao longo da reportagem, afirma-se que os casos continuam tramitando na

justiça e que as punições aos criminosos ainda não ocorreram. Notícias como esta,
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envolvendo as questões de raça e etnia, têm aparecido com maior frequência na

mídia e no sistema jurídico, sobretudo porque a discriminação racial tornou-se crime

a partir da constituição de 1988.

Em relação  à  desigualdade  racial  evidenciada  em estatísticas,  segundo  o

IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), “[...] em 1997, 57,7% dos negros

brasileiros  eram  pobres.  Dez  anos  depois,  eram  41,7%.  Entre  os  brancos,  o

percentual caiu de 28,7% para 19,7% no mesmo período”20. Nesses dados, fica clara

a desigualdade econômica, que se manifesta também na disparidade no acesso à

educação formal: “A taxa de analfabetismo em 1992 era de 10,6% para brancos e

25,7% para negros; em 2009, 5,94% para brancos e 13,42% para negros [...]”. 

Se nos ativermos a dados estatísticos relacionados às disparidades raciais21,

constataremos que existe um abismo social entre brancos e negros, e que, para os

negros, as condições de educação, saúde e moradia são mais difíceis de conquistar

do que para os brancos. Em relação à desigualdade racial ainda existente no Brasil,

Gomes (2003, p. 76) aponta que “[...] a classificação e a hierarquização racial ainda

hoje existentes [...] passaram a regular as ações entre negros e brancos como mais

uma lógica desenvolvida no interior da sociedade”. 

Durante  as  atividades  pedagógicas  realizadas  com  os  alunos  que

participaram  dessa  investigação,  esta  realidade  pôde  ser  percebida  em  uma

discussão surgida  entre  os  alunos quando  foi  projetada  a  imagem de um carro

esportivo de luxo.  Abaixo, reproduzo o que os alunos disseram acerca de quem

estaria dirigindo o veículo: 

Aluno 1- O carro é de um homem rico, um advogado, usa
terno. Se é rico e advogado, é branco. 
Aluno 2 -  Pode ser preto também.
Aluno 3 - E pode ser uma mulher.

20  Conforme  notícia  publicada  no  site  da  instituição,  disponível  em
http://www.ipea.gov.br/igualdaderacial/index.php?option=com_content&view=article&id=711.
Acesso em: 13 mai 2017.

21  Indicadores Sociais do IBGE, publicados em 2010, demonstram ainda disparidade existente nas
taxas de mortalidade infantil e mortalidade adulta segundo os diferentes grupos de cor. Quando o
assunto é violência, os indicadores sociais são ainda mais desfavoráveis para a população negra,
pois apontam que os negros são a maior parte das vítimas de homicídio, em especial a parcela
jovem,  masculina  e  com baixa  escolaridade.  Em relação  ao  acesso  aos  diferentes  níveis  de
ensino,  mesmo havendo  uma evolução  do  número  de  estudantes  pretos  e  pardos,  ainda  se
constata  uma  grande  diferença  de  acesso  e  permanência  dos  grupos  raciais  na  Educação
Superior. Disponível em IBGE online.
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Aluno  1 -  Você  vê  homem  preto  com  um  carro  assim
andando por aí?

(Atividade Pedagógica, 2016)

Como se pode ver, a questão gerou polêmica entre os estudantes, tanto no

que diz respeito à raça e à etnia do condutor do veículo, quanto em relação ao seu

gênero.  Nesse  sentido,  vemos  que  há  um  atravessamento  de  duas  marcas

discursivas fundamentais: a disparidade social entre brancos e negros evidenciada

na fala “Você vê homem preto com um carro assim andando por aí?”, e a questão de

gênero segundo a qual são reservados para homens e mulheres certos “papéis” na

sociedade, questão que, contudo, aparece rasurada pela fala da menina que afirmou

“E pode ser uma mulher”.

Chamo a atenção para o fato  de  que,  apesar  das diferenças constatadas

pelos dados mencionados acima, desde a redemocratização do Brasil ocorrida em

1985, os movimentos sociais, em especial o Movimento Negro22, alcançaram espaço

frente ao poder público e, aos poucos, provocaram transformações sociais ligadas

às relações raciais, através das Políticas Afirmativas23. Entre estas transformações,

estão a Lei 10.639, a Lei de Cotas no Ensino Superior e o Estatuto da Igualdade

Racial. 

A partir da Lei nº 10.639, promulgada em 2003, passou a ser obrigatório nas

escolas de Ensino Fundamental e Médio o ensino da História e cultura africana e

afro-brasileira. Assim, foram desencadeadas discussões acerca da importância de

dar visibilidade afirmativa no cotidiano escolar à história e à cultura das diferentes

etnias presentes no Brasil. Esta Lei foi criada em um contexto de implementação de

Políticas Afirmativas para os segmentos sociais desfavorecidos no país e inaugurou

a discussão do papel  pedagógico da escola de incluir  as questões da diferença

étnico-racial,  mas  também  da  diferença  religiosa,  territorial,  de  gênero,  da

deficiência, entre tantas outras possibilidades, na construção de seus currículos. 

22  Podemos dizer que o Movimento Negro é um movimento social que luta pelos direitos dos negros.
Segundo Silva (2007), a partir do processo de descolonização afro-asiático e influenciado pelo
movimento negro norte-americano, nos anos 1980, as questões apontadas por este movimento
ganharam cada vez mais espaço no nosso país.

23  Tal como Gustavo da Silva Kern (2012), quando utilizo o termo Políticas Afirmativas, refiro-me às
atuais políticas adotadas pelo Governo Federal  que oficializam intervenções junto à dimensão
racial da população brasileira.
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Em relação às modificações curriculares da Educação Básica e a reserva de

vagas  na  Educação  Superior  para  “corrigir”  os  efeitos  sociais  produzidos  pela

discriminação racial, Kern (2012, p. 150) afirma que

A gestão biopolítica das relações raciais lança mão das políticas públicas
educativas para incluí-los socioeconomicamente, tornando as intervenções
sobre a Educação Básica e a Educação Superior um importante meio de
promover a chamada igualdade racial.

Ao  considerarmos  a  emergência  das  questões  sobre  raça  e  etnia  nos

documentos oficiais da área da Educação, podemos afirmar que são as relações de

poder e saber que fizeram com que as pessoas negras carregassem, por tantos

anos, marcas de inferioridade ou invisibilidade. Seguindo as teorizações de Michel

Foucault  (2003),  particularmente  aquelas  vinculadas  aos  conceitos  de  “saber”  e

“poder”,  podemos  analisar  que,  através  do  currículo,  procura-se  produzir

determinados tipos de sujeito, conforme a racionalidade de cada época. As relações

de poder e saber estão imbricadas nas ações humanas, portanto, perpassam as

escolhas feitas para a produção de um currículo.

Mozart  Linhares da Silva (2007) também discute, em sua obra “Educação,

etnicidade  e  preconceito  no  Brasil”,  questões  advindas  na  esteira  deste  amplo

movimento  social  de  rediscussão  das  relações  raciais  no  Brasil.  Para  este

pesquisador, o racismo existente na sociedade brasileira pode ser confirmado em

diversos estudos a partir da década de 1950. Explica que se trata “[...] do racismo

institucional, que independe da individuação e sim da estrutura social que coloca em

movimento processos em que os próprios indivíduos, mesmo negando o racismo,

coparticipam de sua dinâmica.” (SILVA, M., 2007, p. 56). Dessa forma, segundo ele,

indiferentemente de nos denominarmos racistas ou de o negarmos, participamos de

uma sociedade em que as barreiras raciais “[...] operam fraturas significativas nos

acessos a serviços, educação, saúde pública, emprego, entre outras [...]” (SILVA, M.,

2007, p. 57).

A seguir, analiso algumas questões das relações étnico-raciais engendradas,

conforme Mozart Silva (2007), nos três grandes movimentos discursivos produzidos

no Brasil sobre os negros. O primeiro foi a criação do discurso da inferioridade racial,

o qual produziu efeitos nas formas de se ver o negro como um sujeito “inferior”. Em

seguida,  o  governo  republicano  do  início  do  século  XX  criou  o  projeto  de
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embranquecimento da nação. Isso significou o estímulo à miscigenação para que os

negros,  à  medida  que  se  relacionassem  com  os  brancos,  tivessem  filhos  mais

brancos, a ponto de, com o tempo, a raça ir gradativamente se tornando superior,

dentro do conceito de raça e de superioridade da época. Por último, cria-se o mito

da  democracia  racial,  segundo  o  qual  negros  e  brancos  eram  elementos  da

identidade  nacional  e  conviviam  harmoniosamente.  Este  mito  contribuiu  para  a

construção da imagem das relações raciais no Brasil como pacíficas, ocultando os

processos de segregação que, silenciosamente, foram sendo construídos.

De alguma maneira,  ressalvadas as contingências históricas, essa questão

pode ser percebida nas enunciações dos alunos acerca dos imigrantes haitianos,

que, segundo eles, sofrem discriminação inclusive dentro do bairro Imigrantes, por

aqueles que, na visão dos imigrantes alemães, são negros, e que, a si mesmos,

denominam-se morenos. No excerto abaixo, um aluno destaca que os haitianos não

são  vistos  apenas  como  pessoas  negras,  mas  que  há,  em sua  negritude,  algo

“diferente”:

Acho  que  [os  haitianos]  estão  sofrendo  bastante  racismo.
Porque, tipo, além deles, tá, eles são negros, mas de uma
forma um pouco diferente,  vamos dizer,  e todo mundo faz
chacota, “ah, olha só, quando acabar a luz não vamos ver
mais ele”, tipo, isso é uma coisa chata pra eles, e pra gente
também,  tipo,  a  gente  acaba  sentido  por  eles,  daí  isso  é
chato.

               Entrevista com Pedro, 2016

Evidencia-se,  na enunciação de Pedro,  que o racismo praticado contra os

haitianos diz respeito ao fato de estes serem “mais negros”. Dessa forma, pode-se

traçar um paralelo entre essa situação e os tensionamentos étnico-raciais presentes

em relação aos que se autodenominam morenos, bem como ao mito da democracia

racial, pois fica claro que ela é uma criação discursiva. 

Ideia semelhante foi defendida por Lilia Moritz Schwarcz (1998), que reflete

sobre o modo como o racismo está presente na vida privada dos brasileiros, bem

como  em  sua  intimidade.  Segundo  ela,  na  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de

Domicílio consolidada em 1976, na qual os respondentes diziam qual era a sua cor

sem que houvesse termos pré-estabelecidos, houve 136 denominações diferentes, o

que a autora chamou de “aquarela do Brasil”, e que corroborou suas ideias acerca
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do caráter íntimo e privado do racismo no país. Para a autora, a raça e a etnia dos

sujeitos, no Brasil, depende de uma série de elementos muito mais complexos do

que um dado supostamente objetivo proveniente da observação da cor da pele, uma

vez que esta não depende de uma “essência”, mas da relação social e cultural entre

diversos sujeitos que, continuamente, colocam-se comparativamente aos outros.  

Mozart Silva (2007) explica que o advento da república no Brasil, no final do

século  XIX,  elevou  os  negros  à  categoria  de  cidadãos,  ou  seja,  a  partir  desse

momento, eles passaram a gozar da igualdade jurídica. Porém, na prática, não era

isso o que se via. Mozart Silva (2007, p. 42) afirma que as teses biodeterministas da

época, como a eugenia e o higienismo, faziam com que o negro não fosse tratado

como  um  igual,  pois  “[...]  rasuravam  seu  status  de  cidadão.”.  Seguindo  os

argumentos do autor, as produções discursivas de inferioridade racial legitimaram a

exploração por parte das classes dominantes e ainda repercutiram no imaginário dos

brasileiros, os quais desejavam “embranquecer” para vislumbrar alguma chance de

ascensão social.

Nesse  contexto,  surge  a  política  de  branqueamento.  Conforme  Schwarcz

(2001, p. 43), no período abolicionista que culminaria com a libertação dos escravos,

“[...] iniciou-se uma política agressiva de incentivo à imigração europeia, ainda nos

últimos anos do Império, marcada por uma intenção também evidente de tornar o

país mais claro.”. No final do século XIX, os intelectuais brasileiros, inspirados no

ideário científico da época, pensavam que a miscigenação só “[...] teria sentido caso

levasse ao branqueamento da nação, caso suprimisse as raças inferiores pela ação

do sangue branco.” (SILVA, M., 2007, p. 38). 

As teses do branqueamento e da mestiçagem chegaram ao Brasil importadas

da Europa,  tendo sido,  por  sua vez,  concebidas a  partir  de  leituras  da obra  de

Darwin. Tal ideal de branqueamento visava à construção de uma identidade nacional

branca após a abolição da escravatura e configurava-se como uma estratégia de

diluir a população negra composta por escravos libertos e seus descendentes.

Entre outras medidas para operacionalizar essas ideias,  transformadas em

políticas,  o  governo brasileiro  passou a estimular  a  imigração europeia,  atraindo

principalmente  italianos  e  alemães  que  fugiam  da  grave  crise  que  assolava  a

Europa,  bem como  das  guerras  que  vitimavam  a  população  (SILVA,  M.,  2007).

Também podem-se citar as práticas de incentivo de casamentos inter-raciais para a
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miscigenação, a qual, esperava-se, produziria o consequente apagamento do negro

ao longo das gerações. 

As teorias eugênicas acabaram por potencializar doutrinas racistas e práticas

de diferenciação, segregação e eliminação de grupos humanos, sob a justificativa de

purificar e aperfeiçoar as populações em termos biológicos. Entretanto, Mozart Silva

(2007, p. 46) faz um alerta importante: “O movimento eugênico brasileiro só pode ser

entendido, em sua especificidade, quando relacionado com o higienismo [...]”. Ou

seja,  o  branqueamento  do  país  estava  relacionado  à  raça,  mas  também  era

atravessado por questões de saúde pública como salubridade e controle médico.  

A partir da década de 1930, surge no Brasil um contraponto importante a esta

visão sobre os negros e sobre a miscigenação. A despeito de alguns elementos

conflitantes, a obra “Casa-grande & Senzala”,  de Gilberto Freyre, é um marco na

cultura brasileira  por ser  a primeira grande obra,  de um importante e respeitado

intelectual,  a  tratar  os  negros  e  mestiços  como  indivíduos  estruturantes  da

identidade nacional brasileira. Este livro configurou-se como um primeiro passo para

legitimar o mito da democracia racial, o qual surge anos mais tarde, após a II Guerra

Mundial. 

As  atrocidades  cometidas  nesta  guerra  desgastaram  as  teorias  raciais.

Segundo Mozart  Silva (2007, p.  30),  “[...]  a publicação do holocausto, promovido

pelos nazistas contra os judeus, ciganos, comunistas, entre outros, em nome da

supremacia  racial  ariana,  logo  colocou  a  ideia  de  raça  em  xeque  [...]”.  Nesse

contexto, surge o termo etnia, ligado a fenômenos culturais e históricos que ganham

espaço principalmente para acabar com a ideia de que os grupos humanos são

biologicamente constituídos. 

Nesse  cenário,  o  termo  “etnia”  tem sido  considerado  como  “politicamente

correto” desde o período do pós-Segunda Guerra, devido ao sentimento gerado na

época de repúdio ao racismo e à discriminação racial. Ele teria, assim, a função de

fazer uma distinção ao termo “raça”,  que durante o século XIX foi  utilizado para

justificar as diferenças biológicas e até mesmo culturais entre grupos e sujeitos.

Na área da Educação, muitas pesquisas têm problematizado os marcadores

sociais raça e etnia na constituição de sujeitos, apresentando divergências quanto

ao uso desses conceitos. Como afirma Meyer (2011, p. 62), “[...] o significado e a

utilização desses conceitos  envolve,  também, muitas  polêmicas e  disputas  tanto

teóricas  quanto  políticas.”.  A autora  destaca  que  a  noção  de  raça  passa  a  ser
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desenvolvida no período da colonização, apresentando fortes vínculos com a área

biológica.  Já  o  termo  etnia,  utilizado  no  período  posterior  à  2ª  Guerra  Mundial,

refere-se às características produzidas por um determinado grupo e passa a ser

usado

[...] com o sentido de enfatizar que os grupos humanos se constituem como
fenômenos  históricos  e  sociais  e  não  como categorias  biológicas,  cujos
traços físicos hereditários estariam se misturando a, e definindo também,
características morais e intelectuais. (MEYER, 2002, p. 64). 

Os conceitos “raça” e “etnia” são, portanto, como afirma Dagmar Meyer (2011,

p.  47),  “[...]  contingências  históricas,  produzidas  umas em relação  a  outras,  em

contextos  sociais  específicos  [...]”.  São,  assim,  “[...]  construções  que  se  dão  no

interior dos processos sociais, resultados de uma relação de poder entre forças que

se exercem tanto para a dominação como para a resistência [...] ” (MEYER, 2011, p.

47).  Seguindo  este  raciocínio,  Meyer  (2011)  alerta  que  etnia,  referindo-se  às

características  culturais  de  um povo,  também é  um termo colocado  sob  rasura,

imbricado de conflitos e relações de poder. Conforme a autora, “[...] ao deslocar a

diferença que a raça situava na biologia para o terreno da cultura, esse conceito

acabou sustentando um novo racismo [...]” (MEYER, 2011, p. 50).

Ciente de que essas definições estão carregadas de tensionamentos políticos

e atravessadas por relações de poder, meu trabalho procura justamente entender

como essas categorias operam no sentido de construir as subjetividades dos alunos

negros. A fim de alcançar esse objetivo, examinei o material produzido pelas falas

dos  alunos  em  entrevistas,  durante  as  aulas  que  observei,  na  realização  das

atividades pedagógicas e no que foi escrito no questionário.

Nas  atividades  pedagógicas,  uma  das  propostas  era  que  os  estudantes

indicassem um dos rostos projetados em slides com o qual se identificavam. Como

já mencionado no capítulo 3, um aluno negro escolheu a imagem de um rapaz de

pele branca e imediatamente os colegas fizeram críticas à sua escolha, dizendo:

“Esse aí é muito branco, tu é moreno, cara!” e, ainda, “Nada a ver, olha tua cor”. O

fato evidencia que o aluno em questão não se identifica com a cor da pele que os

outros  veem  que  ele  tem,  isto  é,  nesse  caso,  a  não  naturalidade  da  cor  fica

demonstrada.  Para  este  aluno,  ele  não  é  negro,  independentemente  do  que  os

outros  dizem  a  seu  respeito.  Ocorre,  portanto,  uma  rasura  da  noção  de  raça,
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relacionada aos aspectos físicos, os quais não são reconhecidos, para este aluno,

como marcas de sua identidade.

Kaercher  (2010,  p.  86)  afirma  que  no  Brasil  há  o  que  ela  chama  de

“pedagogia da racialização”, a partir da qual 

[...] a constituição da branquidade e da negritude, ou dos modos como se é
branco  ou  negro,  parece  operar  no  sentido  de  constituir-se  como  um
processo “natural”, demarcado por traços “indiscutíveis” e visíveis que não
deixariam dúvidas ou espaço para questionamento: a cor da pele, o cabelo
e os traços fenotípicos [...]

Essa lógica da identificação racial ser algo imediato, determinado por “traços

indiscutíveis e visíveis”, é percebida na fala dos outros alunos. Porém, conforme a

mesma autora, 

[...]  podemos  refletir  sobre  a  potencialidade  da  racialização  como  uma
pedagogia,  refletir  sobre  como  ela  opera,  cotidianamente,  nas
representações nos mais diversos produtos culturais, no sentido de educar
para  um determinado  modo de  viver  a  pertença  racial,  para  “fazer  ser”
branco  ou  negro  de  um  determinado  modo  entre  os  muitos  possíveis
(KAERCHER, 2010, p. 86).

No questionário, questão semelhante apareceu na resposta à pergunta: De

que forma a diferença étnico-racial afeta a sua vida e a de seus colegas? Um dos

alunos respondeu da seguinte maneira:

Eu  respeito  todo  tipo  de  cor  e  raça,  mas  não  consigo
entender  quando  vejo  uma  pessoa  chamando  outra  de
nego(a).  Acho  que  tem  gente  que  não  é  preta,  mas  sim
morena, mas mesmo assim as pessoas olham e não veem
diferença alguma, mas entre as duas há sim diferença porque
uma é preta e a outra é morena, mas no olhar das pessoas
sendo moreno ou preto não importa.

(A12, 2016)

Nessa enunciação, nota-se um traço bastante característico da questão racial

no  Brasil.  Diferentemente  do  que  acontece  em  outros  países,  nos  quais  as

diferenças raciais limitam-se a grandes grupos, como brancos, negros e amarelos,

no Brasil criaram-se diversas outras denominações para, supostamente, referir-se às

muitas configurações raciais provenientes do complexo processo de miscigenação

que produziu o nosso povo. Mozart Silva (2007, p. 74), no entanto, chama a atenção

para  o  fato  de  que  há,  na  criação  dessas  novas  denominações,  um  aspecto
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igualmente  cultural,  não  relacionado  apenas  à  cor  da  pele,  mas  contendo  uma

acepção  que  diz  respeito  às  representações  sociais,  e  que,  em  certo  sentido,

indicam as tensões étnico-raciais presentes em nosso país. Segundo ele, merece

justamente “[...]  atenção especial  a categoria ‘moreno(a)’,  ‘claro(a)’ ou ‘escuro(a)’

[...]”  (SILVA,  2007,  p.  74).  Isso  porque,  de  acordo  com o autor,  o  “moreno  não

apenas amolece a rigidez das polarizações, mas também implica um processo de

deslizamento do ‘preto’ para o ‘branco’”. Nesse sentido, percebe-se, nessa visão, a

ideia  de  que  ser  negro  é  algo  negativo,  enquanto  ser  “moreno”  reduz  essa

negatividade. 

Mesmo que em uma perspectiva teórica diferente da adotada nesta pesquisa,

Valter  Roberto  Silvério  faz  considerações  pertinentes  para  contribuir  na

problematização  histórica  das  questões  envolvendo  raça  e  etnia  no  Brasil

contemporâneo. Silvério (2003, p. 71) afirma que 

[...] a invisibilidade do negro é decorrente de uma representação social que
o “apaga”, porque nós, no Brasil, não temos negros, somos todos mestiços,
ao  mesmo  tempo,  as  práticas  discriminatórias  e  racistas  cotidianas  são
banalizadas, porque no pós-Abolição nunca tivemos segregação racial legal.

Para ele, esta produção discursiva tem representado um paradoxo, porque

“não reconhecemos os negros identificando a todos nós como mestiços ou morenos”

(SILVÉRIO, 2003, p. 71)24. 

Em outro ponto do questionário, solicitei que os alunos se descrevessem. Nas

respostas,  os  tensionamentos  referidos  acima  também  apareceram,  sob  forma

semelhante. Nenhum aluno se autodenominou negro. Todos aqueles pertencentes

ao grupo que eu, inicialmente, reconhecia como sendo de alunos negros, usaram

outras  formas  para  descreverem  sua  aparência  física.  A  maior  ocorrência  foi

nomearem-se “morenos”.  

Eu sou uma menina de pele de cor morena, meus cabelos
são pretos, lisos e longos. Eu gosto de jogar vôlei e eu penso
em fazer uma faculdade e ser bióloga marinha [grifos meus].

(A6, 2016)

24  Penso que essa afirmação ficou demonstrada nas observações acerca do racismo em relação
aos imigrantes haitianos, registradas nos capítulos anteriores.
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Sou alto,  moreno e tenho cabelo crespo.  Gosto de ouvir
música, jogar videogame, praticar esportes, gosto de dar um
rolé com os parça e andar de skate [grifos meus].

(A11, 2016)

No primeiro excerto, a aluna refere-se especificamente à cor de sua pele, e

indica que se percebe como “menina de pele de cor morena”. O aluno, por sua vez,

usa um termo genérico e se autodenomina, simplesmente, “moreno”, termo que, no

contexto, pode ser entendido como referindo-se à cor de sua pele ou, de maneira

mais ampla, à de seu cabelo, visto que são morenos todos aqueles cujo cabelo é

preto, independentemente da cor de sua pele. 

Uma enunciação que me chamou muito a atenção diz respeito à inclusão de

uma palavra que me parece, de certa maneira, corresponder a mais uma forma de,

como afirmou Mozart Silva (2007), “amolecer” a rigidez das polarizações:

Eu  sou  uma  menina  que  tem  cabelo  cacheado,  meio
morena,  não  sou  muito  alta,  e  sou  magra,  tenho  olhos
castanhos claros. Gosto muito de amizades novas, de comer
doces e músicas internacionais [grifos meus].

(A9, 2016)

Sou uma menina meio escurinha, tenho olhos verdes, sou
muito  “8”  ou  “80”,  não gosto  de “ah,  talvez,  não sei”,  sou
muito perfeccionista.  Gosto muito mesmo de passear é de
passar minha tarde nas redes sociais: Whatsapp, Instagran,
Snapchat e a que sou mais viciada: You Tube [grifos meus].

(A18, 2016) 

Nos  dois  excertos,  as  alunas  usam  a  palavra  “meio”,  um  advérbio  de

intensidade  que,  no  caso,  atenua  o  adjetivo  empregado  na  sequência:  “meio

morena”,  “meio  escurinha”  (neste  último  caso,  o  diminutivo  é  outro  atenuante).

Dessa forma, as alunas demonstram que não se reconhecem simplesmente como

“morenas”, mas como pertencentes a um grupo menos “escuro” do que este. Essa

dificuldade  de  identificar-se  com  um  grupo  étnico-racial  é  própria  dos

tensionamentos relativos a esta questão, conforme explicado por Kaercher (2010, p.

87-88): 

Nossa identidade racial define-se como resultado de uma negociação, de
uma mescla  que une desejo  individual  de pertencer  a  uma determinada
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raça, circunstancialidades diversas – tais como nível econômico, formação –
e as possibilidades e os desejos momentâneos de pertença.

Analisando o material de pesquisa, pude observar mais vezes esta questão

das tensões relacionadas à identificação étnico-racial, conforme deixei registrado no

Diário de Campo, da seguinte maneira: 

Em uma aula de História a professora explicava sobre o fluxo
de imigrantes  ao Brasil,  neste  momento  ela  mencionou os
escravos  negros  que  estavam,  aos  poucos,  tendo  um
processo de libertação. Uma aluna, então, chamou o colega
que sentava na classe de trás de “escravo negro”. O rapaz
logo reagiu e chamou a professora:
“Isto  é  bullying,  professora!  Ela  me  chamou  de  escravo
negro.”
 O  que  seguiu  me  chamou  mais  a  atenção.  Os  colegas
começaram a rir  e debochar dos dois. “Vocês são primos!”
Neste momento observei sua cor de pele, que era a mesma
da menina. 

Observação, 2015

O riso dos colegas parece apontar para o fato de a aluna ter chamado o

colega de “escravo negro”  na  intenção de ofendê-lo,  sem se dar  conta  de que,

conforme os colegas, sua cor da pele era igual à dele. 

Durante  a  realização  das  atividades  pedagógicas,  também  ocorreu  um

diálogo que merece destaque. Os alunos deveriam se narrar, momento em que um

menino disse que era moreno. E continuou: “Não sei porque me chamam de preto.

Eu não sou preto, sou moreno. Preto é quando não dá para enxergar”. Aproveitei a

ocasião para exercer meu papel  de intermediária da atividade e perguntei:  “Tem

alguém preto na escola?” E ele respondeu: “Tem os haitianos.” 

Percebemos,  novamente,  nas  enunciações  do  aluno  acima,  que  o

pertencimento étnico-racial  se constitui  em um processo envolto em tensões que

frequentemente  geram  negação  ou  rejeição  ao  sentimento  de  pertença  a  um

determinado grupo. Nesse caso, mais uma vez, emerge a enunciação de que os

alunos da escola não são negros, e a justificativa está na comparação que estes

realizam com os haitianos, cuja cor da pele identificam como sendo “mais escura”.    
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Para refletir sobre essa questão, busco apoio de Larrosa (2011, p. 147), que

afirma: “[...] o sentido de quem somos está construído narrativamente [...]”. Assim,

compreendo  a  constituição  do  sujeito  como  um processo  efetuado  pelas  várias

narrativas feitas pelo próprio “eu” e pelos “outros”, ao longo de suas trajetórias. As

histórias  de  vida  são  tomadas  como  produtoras  de  identidades,  havendo  uma

relação  muito  estreita  entre  aquilo  que  somos  e  as  histórias  (narrativas)  que

ouvimos, que lemos e que contamos.

O que somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das
histórias  que  contamos  e  das  que  contamos  a  nós  mesmos  [...]  essas
histórias  estão  construídas  em relação  às  histórias  que  escutamos,  que
lemos e que, de alguma maneira, nos dizem respeito na medida em que
estamos  compelidos  a  produzir  nossa  história  em  relação  a  elas
(LARROSA, 2011, p. 48).

Como  as  histórias  pessoais  desses  alunos  estavam  marcadas  pelos

tensionamentos étnico-raciais, uma das perguntas do questionário que apliquei era

“O que você entende por racismo?”.  As respostas mostram diferentes pontos de

vista acerca da questão: 

Eu sei que racismo é feito por pessoas que não têm caráter,
que racismo é desnecessário e que normalmente quem sofre
racismo são os morenos.

(A12, 2016) 

Sei que racismo é crime!
(A17, 2016)

A primeira enunciação indica três dimensões que considero importantes: em

primeiro  lugar,  o  aluno relaciona  o  racismo a  um defeito  de  caráter  de  quem o

pratica; em segundo, afirma que se trata de algo “desnecessário”; por fim, repete a

designação  de  “morenos”  para  referir-se  às  pessoas  que  sofrem  discriminação

racial, evitando utilizar-se da palavra “negros”. Dessa forma, reforça-se a ideia de

que há,  também entre  os alunos desta  escola,  uma tendência para “amolecer  a

rigidez das polarizações”, mediante o uso do termo “moreno”. 

A resposta do outro aluno mostrou-se, de certa forma, capturada por marcas

de caráter político e jurídico. Em sua enunciação, percebem-se as capilaridades do
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poder, mais precisamente do poder jurídico, cujo discurso, como visto, é capaz de

capturar inclusive os adolescentes em questão. 

Em outra enunciação, um aluno procurou refletir sobre as origens do racismo.

Segundo ele,

Racismo é quando uma pessoa não gosta da outra por causa
do seu tom de pele,  de onde veio ou de sua aparência e
gostos. Pra mim o racismo é isso ou ainda uma pessoa se
achar superior por ser diferente.

(A15, 2016)

O aluno refere-se não apenas ao “tom de pele” como origem da discriminação

racial, isto é, uma marca física, mas, também, aos “gostos” diferentes de alguém, ou

seja, uma marca cultural. Nesse sentido, corrobora-se o fato de as tensões étnico-

racias mostrarem-se atravessadas por dimensões biológicas e culturais. E, ainda,

destaco o trecho em que o aluno expõe o que pensa ser o motivo da existência da

discriminação:  “uma  pessoa  se  achar  superior  por  ser  diferente”. Dessa  forma,

evidenciam-se as relações de poder presentes em nossa sociedade, as quais, como

se vê, parecem ainda ser reguladas pelos brancos: estes são aqueles que podem

considerar os outros, quer dizer, os não brancos, como diferentes.

De acordo com Foucault (2010), a regulação da sociedade segundo a visão

dos brancos ocorre mediante processos de normalização. Michael Hardt e Antonio

Negri  (2004)  usam  essa  mesma  lógica  na  construção  do  conceito  de  racismo

imperial. Este é explicado na obra “Império”, na qual eles analisam as mudanças,

limites  e  possibilidades da  política  no  mundo  contemporâneo.  Nas palavras  dos

autores, “[...] o racismo imperial, ou racismo diferenciado, integra outros à sua ordem

e então orquestra  essas diferenças num sistema de controle.”  (HARDT;  NEGRI,

2004, p. 216).

Hardt e Negri (2004) utilizam o termo racismo imperial para argumentar que,

ao contrário do que imaginamos, o racismo não diminuiu, visto que, de acordo com

eles, apesar de práticas como o apartheid e a escravidão terem deixado de existir, o

racismo  passou  a  adotar  novas  estratégias,  mais  sutis,  infiltrando-se

disfarçadamente em diversas práticas sociais. Hardt e Negri (2004, p. 210) afirmam

que  “[...]  o  racismo  não  retrocedeu,  e  que  na  realidade  progrediu  no  mundo
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contemporâneo, tanto em extensão como em intensidade. Só parece ter declinado

porque suas formas e estratégias mudaram.”.

Na configuração do racismo imperial, não estamos diante de uma oposição

binária  marcada  pela  cor  da  pele,  e  sim  por  questões  que  transcendem  essa

diferenciação. Para os autores (HARDT; NEGRI, 2004, p. 213) “[...] as diferenças

biológicas  foram substituídas  por  significadores  culturais  [...].  As  diferenças  são,

portanto, não fixas e imutáveis, mas efeitos contingentes da história social [...]”. Isso

significa que a “supremacia branca” não se configura apenas como a supremacia

das  pessoas  de  pele  branca,  mas  daquelas  que,  além  disso,  pensam  e  se

comportam  de  “modo  superior”,  bem  como  têm  os  valores  considerados

“superiores”, ou, como disse um dos alunos, apresentam outros “gostos”.

Os autores explicam que, na lógica do Império, “[...] a exclusão racial surge

geralmente como resultado da inclusão diferenciada [...]” (HARDT; NEGRI, 2004, p.

215).  Nesse sentido,  as  práticas  racistas  não funcionam por  exclusão,  pois  “[...]

nenhuma identidade é designada como o Outro, ninguém é excluído do domínio,

não  existe  lado  de  fora  [...]”  (HARDT;  NEGRI,  2004,  p.  215).  Assim,  o  racismo

imperial  atua  por  inclusão  e  subordinação:  “A supremacia  branca  funciona,  de

preferência, primeiro atraindo a alteridade e depois subordinando as diferenças de

acordo com graus de desvio da brancura.” (HARDT; NEGRI, 2004, p. 215), o que se

confirma quando os alunos se autodenominam “morenos”, ou, em um grau menor de

desvio da brancura, como “meio morenos”. 

Todos  os  alunos  negros  entrevistados  relataram  ter  sofrido  ou  conhecer

alguém que tenha sofrido  de alguma maneira  discriminação racial  na  cidade de

Estrela: 

Junto com meu primo,  que é negro, dentro do mercado. A
dona do mercado começou a nos seguir achando que nós ia
roubar alguma coisa. Nós nos indignemos e falemos umas
verdades pra ela.

Entrevista com Pedro, 2015

Essa enunciação evidencia uma das principais formas de discriminação racial

no Brasil, isto é, a relação entre a negritude e a marginalidade. Conforme a fala do

aluno,  ele  e  seu  primo  foram considerados  potenciais  ladrões  apenas  pela  sua

aparência, no que ele destaca o fato de o “primo” ser “negro”. Conforme Ramos,
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Santana e Santana (2011,  p.  13),  o preconceito “[...]  pode ser definido,  também,

como uma indisposição,  um julgamento prévio,  negativo,  que se faz de pessoas

estigmatizadas  por  estereótipos.”.  Nesse  sentido,  parece  que  o  próprio  aluno

entrevistado se mostra capturado por essa lógica, visto que, sutilmente, nega sua

própria negritude, visto que, ao mesmo tempo que explicita um ato discriminatório,

relaciona-o à cor da pele do primo, e não à sua própria condição racial. 

Mas, talvez mais importante do que essa possível interpretação, é o fato de

este  aluno  associar-se  ao  primo  para  reagir  àquilo  que  ambos  consideraram

demasiadamente  ofensivo  e,  diante  da  mulher  que  os  seguia,  indignarem-se  e

falarem  “umas  verdades  pra  ela”.  Nesse  ponto,  fica  clara  sua  resistência  ao

preconceito  racial,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  percebem  os  tensionamentos

provenientes das questões étnico-raciais. 

O próximo excerto  sinaliza  a incidência do preconceito  racial  em diversos

ambientes da cidade. Enquanto o primeiro indicava um caso específico dentro de um

estabelecimento  comercial,  este  aluno  indica  a  presença  do  racismo,  de  forma

genérica, em diversos espaços da cidade:

Não tem motivo especial para ter racismo aqui [em Estrela],
mas a gente consegue ver pela reação das pessoas quando
a gente passa. Muitas vezes as pessoas te olham torto, ou
elas começam a cochichar, ou alguma coisa assim.

Entrevista com Ana, 2015

Nesse caso, o racismo não está associado a uma prática específica, como

seguir  os  negros  no  interior  de  um  mercado,  relacionando  sua  negritude  à

marginalidade. Agora, nas palavras desse aluno, o racismo é percebido de maneira

menos explícita, porém com marcas igualmente perceptíveis: “a gente consegue ver

pela  reação  das  pessoas  quando  a  gente  passa”.  Para  esclarecer,  o  aluno

complementa: “As pessoas te olham torto, ou elas começam a cochichar”. Fica clara

uma separação entre aqueles que apenas “passam na rua” e aqueles que, além de

passar, veem-se no direito de cochichar sobre os outros. Aqueles, como se pode

perceber, são os negros, enquanto estes últimos, são os brancos. 

Nesse sentido, é importante notar o quanto o “olhar torto” e os comentários

dessas  pessoas  podem  deixar  marcas  na  identidade  dos  sujeitos  negros,  isso

porque, conforme Ramos, Santana e Santana (2011, p. 17), “É pelo olhar do outro
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que me constituo como sujeito. É a qualidade desse olhar que contribui para o grau

de auto-estima da criança [...]”,  no caso, os adolescentes negros da escola onde

realizei a pesquisa. 

No excerto  a  seguir,  um aluno relaciona o  preconceito  que percebe estar

presente nas relações sociais da cidade de Estrela  à história da colonização do

município. Segundo ele,

Eu acho que os negros sofrem preconceito. Ainda mais que
aqui em Estrela foi colonização alemã, então as pessoas não
estão acostumadas com algo diferente. Isso vai melhorar com
o tempo, com a cabeça das pessoas.

Entrevista com Gabriela, 2015

Nessa  enunciação,  fica  evidente  que  o  negro  é  o  “diferente”,  assim

identificado  porque  os  descendentes  de  alemães  se  constituem como a  norma.

Conforme  Mozart  Silva  (2007),  em Santa  Cruz  do  Sul  ocorre  algo  semelhante.

Naquela cidade, a imigração alemã estabeleceu-se como a norma, e posiciona os

indivíduos de outras etnias como sendo “os diferentes”. Segundo ele, criou-se um

“discurso mítico” fundador da identidade germânica. Nesse sentido, o autor destaca

que “A naturalização da identidade cultural  permite,  assim, o estabelecimento de

fronteiras culturais/étnicas  fixas,  coexistentes  no mesmo espaço [...]”  (SILVA,  M.,

2007, p. 125), como é o caso dos descendentes de imigrantes alemães e os negros. 

No entanto, é relevante destacar que, na fala do aluno, a questão racial é

rasurada pela possibilidade de se vencer os tensionamentos étnico-raciais através

de  uma  mudança  na  “cabeça  das  pessoas”,  isto  é,  não  condicionada  à

homogeneização  das  aparências,  mas  à  aceitação  das  diferenças  por  meio  da

cultura. 

Os alunos entrevistados mencionam que o preconceito não é apenas algo

relacionado a aspectos individuais,  mas diz respeito,  também, à coletividade dos

moradores residentes no bairro Imigrante. Na fala abaixo, isso fica explicitado:

Quando a gente vai jogar bola num lugar que tem mais gente,
eles dizem que os do bairro Imigrantes são os brigão. Sempre
estas piadinhas. Mas a gente lida com elegância, não que a
gente vai lá bater neles.

Entrevista com Pedro, 2016
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Nesse caso, as pessoas de outros bairros relacionam os moradores do bairro

Imigrantes a um perfil agressivo, considerando-os propensos a participar de brigas.

O aluno, contudo, contrapõe-se a essa perspectiva, falando que, mesmo diante das

provocações, “lida com elegância” com o fato, e se nega a ir “lá bater neles”, isto é,

em quem realiza as provocações. 

Em outra enunciação, uma aluna mostra que há um senso de comunidade

entre os habitantes do bairro Imigrantes, que, segundo ela, não está presente em

outros locais.

Meu pai, minha mãe morou aqui. Aqui a gente se sente bem.
Não queria me mudar. Já estou acostumada. Eu já morei em
outro bairro e vi  que aqui é bem diferente, todo mundo se
conhece e se respeita.

Entrevista com Ana, 2015

A  enunciação  da  aluna  permite  importantes  considerações.  Entre  elas,

destaco o fato de a menina afirmar que ela e seus pais se sentem bem vivendo no

bairro Imigrantes, ao contrário do que aconteceu quando residiram em outros locais.

Isso porque, segundo ela, a convivência no bairro em questão é “bem diferente, todo

mundo  se  conhece  e  se  respeita”.  Nesse  sentido,  podemos  interpretar  que,

provavelmente, o problema enfrentado nos outros locais em que a família residiu foi,

justamente, a falta de respeito. 

Esse  senso  de  comunidade  relaciona-se  com  o  que  afirma  Mozart  Silva

(2007)  e  Kaercher  (2010)  em  relação  à  formação  dos  grupos  sociais  e  às

pedagogias da racialização. Tal  como ocorre em um grupo de indivíduos que se

reconhecem como brancos, cujos membros, nesse processo de identificação, olham

os outros como sendo os diferentes, da mesma forma, à medida que o grupo que

estes  consideram como “diferentes”  reconhece seus traços em comum, passa a

reagir à exclusão por meio da formação de uma comunidade própria, no interior da

qual seus membros colaboram entre si. 

Essa dimensão ficou mais clara quando eu pedi que os alunos refletissem

sobre  as  tensões  étnico-raciais  no  interior  da  escola.  Nesse  momento,  estes

mesmos  alunos  que  destacam  o  preconceito  que  sofrem  na  cidade  enquanto

indivíduos e enquanto moradores do bairro Imigrantes, afirmam que, por outro lado,

dentro da escola essas práticas discriminatórias não ocorrem.
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Não!  Não! Nunca vi! Nunca fizeram comigo! Nunca senti
nada diferente, tipo em relação à minha cor. [grifos meus].

Entrevista com Pedro, 2015

Racismo, não, aqui [na escola] não tem racismo. Acho que
todo mundo é aceito assim. [grifos meus] 

Entrevista com João, 2015

Como se vê, a pergunta causou estranhamento a Pedro e João, tanto que

não lhes bastou responder negativamente a ela, sendo-lhes necessário insistir na

negação do preconceito dizendo “não” duas vezes. No caso de Pedro, ele ainda

reiterou a negação repetindo três vezes a palavra “nunca”, para deixar bem claro

que o preconceito em relação à sua cor nunca ocorreu na escola.

Contudo, é preciso observar algumas enunciações que carregam uma maior

complexidade. O aluno abaixo refere-se ao fato de que a presença de negros na

escola é pequena. Em sua fala, refere-se ainda aos que denomina como mulatos:

Não, nós somos amigos, mesmo tendo poucos negros, né, tu
viu!? Tem até uns três ou quatro que são mulatos também,
sabe!? Mas nada de preconceito, porque a maioria deles é,
desde o primeiro ano também sabe!? Daí todos aqueles lá
são amigos faz tempo. 

Entrevista com Pedro, 2015

É relevante destacar  uma espécie  de  explicação para  o fato de negros e

mulatos, conforme sua denominação, não sofrerem preconceito por aqueles que,

segundo se interpreta em sua fala, não são nem uma coisa nem outra, constituindo-

se,  talvez,  como  brancos,  ou,  ainda,  “morenos”.  O  aluno  explica  que  não  há

preconceito  porque são todos “amigos”,  e  isso  porque  estudam juntos  “desde o

primeiro  ano”.  Dessa  forma,  vê-se  que  sua  enunciação  demonstra  que  a

discriminação racial é evitada pelo fato de os alunos estudarem juntos durante vários

anos, desde muito jovens. 

Por  outro  lado,  uma  aluna  observa  a  existência  de  outras  formas  de

discriminação. 
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Racismo, de complicar com a cor da pele mais escura, não.
Só  bullying.  Tu  é  isto,  é  aquilo,  tem  aquilo  mais  grande,
deformado, ...

Entrevista com Gabriela, 2015

De  sua  fala,  destaco  a  noção  de  diferenciação  racial  presente  em  sua

enunciação: pessoa que tem “a cor da pele mais escura”. Ressalto, ainda, o fato de

ela mencionar que outras diferenças físicas são alvo de discriminação, para as quais

a aluna utiliza uma marca do discurso da mídia, que, nos últimos tempos, tem se

referido às ofensas no âmbito  escolar  com o termo inglês “bullying”.  Segundo a

aluna, essa prática de discriminação diz respeito principalmente a aspectos físicos,

alguém que “tem aquilo mais grande”, ou que apresenta algum traço “deformado”.

Em meu Diário de Campo, também deixei registrada a ausência de práticas

de  discriminação  racial  e,  ao  mesmo  tempo,  a  presença  de  outras  formas  de

preconceito. Durante uma observação de aula, escrevi o seguinte:

Não presenciei em momento algum, na sala de aula ou no
pátio,  uma  fala  que  demonstrasse  preconceito  racial.  Por
outro lado, presenciei muitos deboches relacionados a quem
está acima do peso, quem é estudioso, quem mora em outro
bairro, entre outros.

Observação de aula, 2015

Nos  questionários,  a  maior  parte  das  respostas  apontou  ideias  muito

semelhantes  às  desenvolvidas  acima,  e  que  se  relacionavam  às  enunciações

produzidas nas entrevistas: 

Que eu saiba não existe racismo na nossa escola, mas na
nossa  cidade  existe,  pois  já  vi  várias  pessoas  sofrendo
racismo ou algo parecido.

(A5, 2016)

Eu acho que aqui na escola não existe racismo, pois quase
todos nós somos iguais, pelo menos eu nunca vi.

(A3, 2016)

Tal como visto nas entrevistas, o primeiro aluno menciona duas realidades

distintas: o racismo enfrentado na cidade e a ausência dele na escola. O segundo

aluno, por sua vez, procura explicar por que não há racismo na escola. Nota-se, em
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sua fala, que o racismo supostamente não existe na escola porque os alunos se

identificam como pertencentes a um mesmo grupo étnico-racial: “pois quase todos

nós somos iguais”. 

Por  outro  lado,  há  enunciações  que  apresentam  perspectivas  diferentes

daquelas que apontam para a não existência de práticas de discriminação racial,

como se vê nas falas abaixo:

Racismo existe em todo lugar, tanto na fila do supermercado,
no banco, na rua, na escola, e os exemplos é só acompanhar
as notícias.

(A4, 2016)

Na minha escola, acho que é pouco racismo, é só quando o
preto tem cabelo feio, daí acontece por isso. Na minha cidade
acho que não, nunca me deparei com algo assim.

(A9, 2016)

O primeiro aluno generaliza a presença do racismo em nossa sociedade, e

cita alguns lugares para exemplificar sua ocorrência.  Entre estes,  destaco que o

aluno incluiu a escola e, portanto, na sua concepção, percebe o racismo presente

também neste ambiente. O segundo aluno parece corroborar esta opinião, pois, ao

afirmar que, na escola, há “pouco racismo”, mostra que intui a existência de racismo

neste  ambiente,  embora  reconheça  sua  reduzida  ocorrência.  No  entanto,  é

importante notar o que ele afirma na sequência, isto é, que o racismo ocorre “só

quando o preto tem cabelo feio, daí acontece por isso”. Nota-se que, nesse contexto,

o racismo não diz respeito à cor da pele, mas a algo que os estudantes relacionam à

“estética” do cabelo. 

Uma  situação  semelhante  foi  encontrada  por  Ramos,  Santana  e  Santana

(2011, p. 20). Uma aluna entrevistada pelas pesquisadoras narrou seu sofrimento

por usar o cabelo crespo no estilo Black Power. De acordo com elas, a entrevistada

disse que não gostava de seu cabelo e o motivo seria porque o colega falava mal

dele. Por isso, a aluna afirma: “‘se eu pudesse teria um cabelo grande e liso igual de

minha professora’”. As pesquisadoras informam que a estudante tem onze anos, e

que a  professora  em questão é  branca,  de  modo que  a  aluna,  “[...]  ao  desejar

parecer com sua professora acaba reforçando a ideia de positividade do estereótipo

branco”. 
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O cabelo, nesse sentido, parece reforçar marcas de negritude, que afastam

aqueles que têm o cabelo “feio” daqueles que são, simplesmente, “morenos”, e cujo

cabelo não corresponde a essas marcas.

Outro  aspecto  que  me  chamou  a  atenção  foi  o  fato  de  um  aluno  ter

relacionado as tensões étnico-raciais com os alemães:

Na  escola  não  tem,  mas  acho  que  na  cidade  ainda  tem
alguns idiotas que não pensam antes de chamar alguém de
preto ou alemão.

(A16, 2016)

É importante notar que o aluno refere a palavra “preto” como um insulto racial

e, logo na sequência, considera a palavra “alemão” da mesma forma, isto é, como

sendo, igualmente, uma forma de preconceito. Isso evidencia que, para ele, quem

determina o potencial ofensivo de uma palavra é o sujeito que a recebe, de modo

que alguém que é chamado de preto ou, por outro lado, de alemão, pode, ou não,

sentir-se ofendido com essa denominação. Ambas as palavras, portanto, para este

aluno, podem ser usadas como ofensas raciais. 

Podemos, por um lado, explicar a ausência de racismo na escola pelo modo

como  os  alunos  se  descrevem.  Eles  não  se  reconhecem  como  negros,

autodenominando-se “morenos” e “meio morenos”.  Logo, ao não se identificarem

como negros, não se vê a possibilidade, num primeiro momento,  de práticas de

discriminação  racial.  Contudo,  há  existência  de  tensionamentos,  como  ficou

exemplificado no caso do aluno que se sentiu ofendido ao ser chamado de “escravo

negro”, bem como de outro aluno que se mostra incomodado ao chamarem-no de

preto, pois se considera moreno. Ao mesmo tempo, porém, estes mesmos alunos,

que  não  se  reconhecem como negros,  relatam sofrer  preconceito  racial  quando

circulam em ambientes fora da escola. Essa diferença de percepção ocorre devido à

produção da identificação racial, que é contingente e depende do contexto em que

estamos inseridos. Conforme Kaercher (2010, p. 87),

A cor da pele é o fator que determina, para esse sujeito branco que julga, e
para  quase  todos  nós,  negros  e  brancos  educados  dentro  de  uma
pedagogia da racialização voltada para a construção de um determinado
tipo de brancos e negros, um elemento que indica e, por fim, define quem é
branco(a), quem é negro(a). 
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  Para esses alunos, os “tipos” de brancos e negros parecem ser diferentes

dos “tipos” de brancos e negros percebidos pelas pessoas de ascendência alemã

que os discriminam na cidade, seguindo-os no interior dos mercados, olhando-os

“torto” e “cochichando” na rua quando os veem passar. Para estas pessoas, esses

alunos são negros, enquanto, para eles, não são. Isso porque o contexto em que

vivem aquelas pessoas é diferente do contexto em que vivem estes alunos. 

Os descendentes de alemães têm a sua cor como marca de branquitude, e,

por conseguinte, consideram como negros todos aqueles que não correspondem à

sua cor de pele, inclusive, portanto, os alunos referidos. Enquanto isso, estes, por

sua vez, colocam em rasura a sua cor e, como vimos, consideram, por exemplo, os

haitianos  como  sendo  negros,  e  se  autodenominam “morenos”,  numa  forma  de

“amolecer a  rigidez das polarizações”,  conforme Mozart  Silva (2007).  No mesmo

sentido,  Kaercher  (2010,  p.  87)  afirma que “Não é necessário  um esforço muito

grande para que possamos localizar um punhado de exemplos onde, por força dos

modos como nos educou a pedagogia da racialização, temos dificuldade de lidar

com a pertença racial [...]”, como é o caso dos alunos em questão. 

A seguir, nas considerações finais, tento alinhavar as questões discutidas ao

longo desta dissertação, procurando evidenciar como os alunos da escola objeto

desta pesquisa percebem a escola e as questões étnico-raciais, tanto na sociedade

em que vivem quanto no ambiente escolar.  Para isso, procurarei,  mais uma vez,

relacionar os aspectos teóricos desenvolvidos com as diversas produções empíricas

apresentadas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Racismo, não, aqui [na escola] não tem racismo. Acho que
todo mundo é aceito assim.

Entrevista com João, 2015

Eu  respeito  todo  tipo  de  cor  e  raça,  mas  não  consigo
entender  quando  vejo  uma  pessoa  chamando  outra  de
nego(a).  Acho  que  tem  gente  que  não  é  preta,  mas  sim
morena mas mesmo assim as pessoas olham e não veem
diferença alguma, mas entre as duas há sim diferença porque
uma é preta e a outra é morena, mas no olhar das pessoas,
sendo moreno ou preto, não importa.

(A12, 2016)

Ao  encerrar  esta  dissertação,  apresento  algumas  considerações  sobre  a

pesquisa que desenvolvi ao longo do Curso de Mestrado. Esta escrita não visa a

colocar  um  ponto  final  ou  concluir  as  questões  levantadas  na  investigação.  No

entanto,  busco  retomar  alguns  pontos  que,  no  momento  de  finalizar  o  trabalho,

podem engendrar um fechamento, ainda que provisório e contingente. 

Optei por iniciar este capítulo retomando algumas das enunciações que de

certa forma permearam o processo investigativo. A primeira fala é de um aluno que

participou de uma das entrevistas  realizadas como uma das etapas do trabalho

empírico. Durante a entrevista que realizei com ele, o aluno afirmou categoricamente

que não há racismo na escola, e que “todo mundo é aceito assim”, isto é, do jeito

que é, sem discriminação devido à cor da pele. No entanto, a segunda enunciação

aponta para algo que chamou minha atenção no decorrer de toda a pesquisa: o fato

de os estudantes não considerarem a existência de alunos negros na escola. Para

eles, há somente, no máximo, alunos “morenos”.

Essas  duas  questões  geraram  muito  estranhamento  quando  de  minha

aproximação à Escola Odilo Afonso Thomé. Isso porque, inicialmente, pensei que o

racismo evidenciado pelas tensões étnico-raciais existentes na cidade de Estrela, as

quais apareceram no relato de alguns alunos, também seriam percebidas no interior

da escola. Contudo, essa ideia foi logo colocada sob rasura. Além disso, deparar-me

com o fato de os alunos que eu via como sendo negros autodenominarem-se de

outra forma fez-me questionar as verdades que eu carregava comigo antes de iniciar

a pesquisa, e igualmente colocá-las em questão.
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Nesse  sentido,  penso  ser  pertinente  o  que  Foucault  (1995,  p.  13)  afirma

quando, ao referir-se ao conceito de verdade, diz entendê-lo como “o conjunto das

regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro

efeitos específicos de poder”. No excerto a seguir, o filósofo esclarece o sentido que

dá para regimes de verdade:

[...] a verdade não existe fora do poder ou sem poder. A verdade é deste
mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz
efeitos regulamentados de poder.  Cada sociedade tem seus regimes de
verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela
acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias
que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira
como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o
encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (FOUCAULT, 2015, p.
12).

As  verdades  dos  alunos  acerca  de  si  mesmos,  indicadas  ao  se

autodenominarem morenos,  bem como  ao  negarem a  existência  de  racismo  na

escola,  são  produções  capturadas  por  regimes  de  poder  produzidas  “graças  a

múltiplas coerções” que visam a corroborar com o discurso segundo o qual o Brasil é

um país onde impera uma democracia racial.

Da mesma forma, as posições que assumimos,  por sua vez, também são

produzidas  pelas  tramas  do  poder,  e,  por  isso,  devem  estar  sob  permanente

questionamento. Este exercício é chamado por Veiga-Neto (2013) de  hipercrítica.

Segundo o autor (VEIGA-NETO, 2013, p. 15), esta crítica radical é “[...] um tipo de

desconstrucionismo que faz da crítica uma prática permanente e intransigente até

consigo mesma, de modo a estranhar e desfamiliarizar o que parecia tranquilo e

acordado entre todos.”.

No meu entendimento, a prática da hipercrítica (VEIGA-NETO, 2013) é um

exercício delicado e complexo, uma vez que exige do pesquisador um olhar vigilante

para que sua visão de mundo não se imponha a seu objeto de pesquisa, e que suas

verdades não interfiram em sua análise. Da mesma forma que não podemos nos

libertar de nosso próprio modo de ver o mundo, precisamos dar voz ao modo como

os outros o veem. 

Buscando, justamente, dar voz aos estudantes de uma escola municipal de

Estrela, essa pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar as enunciações de

alunos de  uma instituição pública  de  ensino sobre  a  escola  e  as  relações
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étnico-raciais.  Interessou-me  também  analisar  como  os  alunos  negros  são

subjetivados  pelas  enunciações  que  circulam na  escola  e  na  cidade.  Para  isso

realizei  uma investigação  de  inspiração  etnográfica  que  usou,  como técnicas,  a

escrita  de  um  diário  de  campo,  a  realização  de  entrevistas  e  observações,  a

produção de questionários e de atividades pedagógicas. 

Para mostrar os principais argumentos desenvolvidos nesta pesquisa, tomei a

decisão de dar visibilidade a algumas das discussões realizadas na análise. Uma

das questões de pesquisa foi a seguinte: Quais são as enunciações proferidas por

alunos de uma instituição de ensino da cidade de Estrela-RS sobre a escola e sobre

as  questões  étnico-raciais? Nesse  sentido,  as  falas  dos  alunos  mostram que  a

escola “É importante para o seu futuro”, sobretudo no que diz respeito ao mercado

de  trabalho.  Segundo  eles,  a  escola  é  um  “caminho”  para  alcançar  um  “bom

emprego”. Esse aspecto, como tentei demonstrar, aproxima a visão de escola destes

alunos à visão neoliberal, segundo a qual as instituições de ensino devem operar no

sentido de formar mão de obra para o mercado de trabalho. 

Da mesma forma, analisei as enunciações dos alunos sobre o que pensam

ser  um  “bom”  e  um  “mau”  aluno.  Nesse  sentido,  evidenciou-se  que  suas

perspectivas em relação a isso se assemelham às marcas produzidas pela escola

moderna, sobretudo no que diz respeito à disciplinarização dos corpos. Isso porque

os  alunos  relacionam a  qualidade  dos  estudantes  a  aspectos  como respeito  às

regras,  realização  das  tarefas  em  aula  e  em  casa,  bem  como  a  prática  de

permanecer em silêncio e não incomodar os professores. 

Em  relação  às  enunciações  sobre  as  questões  étnico-raciais,  analisei  os

modos pelos quais os alunos se identificam e se percebem como moradores de uma

cidade marcada pela colonização alemã. Nesse sentido, é relevante, para a melhor

compreensão  destas  discussões,  retomar  alguns  pontos  significativos  que

apresentei  no  segundo  capítulo,  intitulado  “O  município  de  Estrela  e  os

tensionamentos étnico-raciais”.   

No referido capítulo, apresentei a história da cidade de Estrela com o intuito

de  mostrar  como  a  historiografia  oficial  silenciou  a  participação  dos  negros  no

processo de formação do município, e como a colonização alemã se impôs como a

cultura dominante. Nesse sentido, procurei evidenciar de que modo essa dimensão

histórica ainda repercute nos tensionamentos étnico-raciais vivenciados pelos alunos

que participaram desta pesquisa. Junto a isso, relacionei o modo como os haitianos,



117

atuais imigrantes que vêm para o município à procura de melhores condições de

vida,  estão se inserindo na cidade. Especificamente,  procurei  investigar quais as

percepções dos alunos sobre esses imigrantes. 

As  discussões  teóricas  e  o  levantamento  histórico  auxiliaram  no

desenvolvimento  das  análises  das  enunciações  dos  alunos  acerca  da  questão

étnico-racial.  Nestas, pude vislumbrar respostas à segunda questão da pesquisa:

Quais  efeitos  as  enunciações  acerca  da  escola  e  das  questões  étnico-raciais

produzem na constituição dos sujeitos  alunos? Em especial,  nos sujeitos  alunos

negros? Em  primeiro  lugar,  as  enunciações  dos  alunos  mostraram  um  não

reconhecimento de sua negritude, preferindo denominar-se como “morenos”. Este

aspecto corroborou as afirmações de Mozart Silva (2007), quando o autor menciona

que,  no  Brasil,  há  um  “amolecimento”  da  rigidez  das  polarizações,  o  qual  se

materializa em novas denominações, como é o caso do “moreno” e “meio escurinha”

que apareceram na fala  dos alunos.  Essa mesma perspectiva foi  destacada por

Schwarcz (1998) ao afirmar que, em Pesquisa por Amostra de Domicílio, quando

perguntados acerca da cor de sua pele, os entrevistados indicaram 136 respostas

diferentes. Segundo os alunos que integraram minha pesquisa, negros são apenas

os haitianos, em função do tom mais escuro de sua pele.

Em relação à percepção de tensionamentos étnico-raciais na escola, contudo,

os alunos afirmaram que não há racismo no ambiente escolar, embora eles próprios

evitem denominar-se negros. Essa problemática foi evidenciada, na reta final desta

dissertação, em uma reportagem publicada no jornal  da cidade de Estrela,  Nova

Geração, do dia 26 de maio. Neste periódico, deparei-me com a seguinte manchete:

“Para a maioria das pessoas, discriminação não acabará”. A reportagem trata de

uma pesquisa realizada por alunos da Faculdade La Salle, de Estrela. O projeto de

pesquisa  é  intitulado  “Desvelando  o  que  Queremos Esconder  -  2017”.  Das  108

pessoas  ouvidas  no  município  durante  a  pesquisa,  a  maioria  acredita  que  há

discriminação  na  cidade e,  ainda,  58% das  pessoas  acreditam que  o  problema

nunca vai acabar. Mas quero ainda chamar a atenção para o relato da coordenadora

da pesquisa, que afirmou que as pessoas entrevistadas apresentaram dificuldade de

se auto-denominarem, como foi o caso, segundo ela, de uma moça negra que se

declarou  branca.  Os  resultados  da  pesquisa  publicada  no  jornal,  dessa  forma,

alinham-se ao que se afirmou nesta dissertação com base no referencial  teórico

pesquisado e no que foi evidenciado nas enunciações dos alunos. 
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Esta dissertação não teve a pretensão de construir verdades únicas, o que fiz

foi produzir um material de pesquisa tão rico quanto pude, examinando-o no nível de

profundidade que me foi possível e considerando o referencial teórico que escolhi.

Tenho o desejo de que, com este estudo, eu possa contribuir para as discussões

étnico-raciais, em especial, na cidade onde resido. Penso também que as reflexões

apresentadas  nesta  pesquisa  poderão/deverão  ser  aprofundadas  em  outros

momentos, em minha caminhada como pesquisadora e professora de História, ou

por outros pesquisadores, que assim como eu, se interessam por esta temática.

Penso  que  é  importante  ressaltar  que  o  trabalho  apresentado  nesta

dissertação foi permeado por uma tensão: minha visão como pesquisadora e a visão

dos alunos. A cada enunciação dos estudantes, minhas verdades eram ainda mais

rasuradas e minhas certezas eram postas à prova. Como resultado desse processo,

no qual eu dependia fundamentalmente das respostas dos alunos e do modo como

reagiam às  questões  e  atividades  pedagógicas  propostas,  percebi  o  quanto  um

trabalho,  cujo  objeto  de  pesquisa  é  a  subjetividade  de  determinados  sujeitos,  é

complexo, pois essa subjetividade é perpassada por diversos tensionamentos que

provêm de contingências históricas.

Nesses tempos líquidos em que a escola pós-moderna tem-se configurado

como  um  espaço  de  problematização  das  grandes  “verdades”,  o  que  leva  à

impossibilidade de se pensar a educação de modo desarticulado das questões de

diferença,  cultura,  raça,  gênero  e  tantas  outras,  considero  que  o  meu  trabalho

contribuiu abrindo espaço para narrativas dos alunos acerca das questões étnico-

raciais. De alguma forma, o trabalho possibilitou que os alunos refletissem sobre si

mesmos e sobre questões mais amplas relativas à sociedade em que vivem.  O

interesse dos professores pôde ser percebido em diferentes ocasiões em que estes

questionaram-me  sobre  o  andamento  e  os  resultados  da  investigação.  Alguns

professores,  inclusive,  pediram-me  que  eu  compartilhasse  o  trabalho,  quando

estivesse concluído.

Para encerrar, vou narrar algo que aconteceu há poucas semanas, em um

caixa de supermercado. 

A cidade  de  Estrela  é  de  porte  pequeno,  por  isso  é  comum  encontrar,

enquanto professora, ex-alunos nas filas dos mercados, nas praças etc. Mas, desta

vez, foi um encontro diferente, por não se tratar de um ex-aluno e sim de um “ex-

participante” da minha pesquisa. O rapaz estava trabalhando como empacotador
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das mercadorias no referido supermercado e, logo que me viu, fez questão de me

cumprimentar. Em seguida, foram mais ou menos essas suas palavras, intercaladas

pelas interferências da operadora do caixa e pelas práticas que a situação exige,

como pagamento das compras e transporte das sacolas até o carro:“E aí psora?”,

“Eu ainda estou na escola...”, “Você vai lá de novo fazer atividades?”, “Ah, decerto já

terminou aquele trabalho que tava fazendo, né?”, “Eu continuo lá... mas esse ano tô

dedicado, vou passar.”

Neste momento, escrevendo as linhas finais desta dissertação, gostaria de

responder para aquele rapaz: Sim! Terminei  aquele trabalho que estava fazendo.

Mas continuo interessada em pesquisar  questões que perpassam a escola e as

relações étnico-raciais em nossa sociedade. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A pesquisa que estou realizando tem como objetivo investigar de que modo se dá a
constituição da identidade dos sujeitos alunos na escola. Para tanto, cada participante da
pesquisa será entrevistado individualmente. Serão feitas algumas perguntas e as respostas
serão gravadas para fins de registro,  sendo posteriormente transcritas.  A identidade dos
entrevistados será preservada, não constando do resultado do trabalho qualquer menção a
seus nomes.
_______________________________________________________________

Pelo presente termo de consentimento, declaro que fui informado(a), de forma clara
e  detalhada,  livre  de  qualquer  forma  de  constrangimento  e  coerção,  dos  objetivos,  da
justificativa e dos procedimentos a que serei submetido(a). Fui igualmente informado(a):

1- Da garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento relativo
a qualquer dúvida sobre os procedimentos e outros assuntos relacionados com a
pesquisa;

2- Da liberdade  de retirar  meu consentimento  a  qualquer  momento  e  deixar  de
participar das entrevistas, sem que isso me traga nenhum tipo de prejuízo;

3- Da  segurança  de  que  não  serei  identificado(a)  e  que  se  manterá  o  caráter
confidencial  e  anônimo das  informações.  Assim,  as  informações  e  resultados
desta  pesquisa  estarão  sempre  sob  sigilo  ético,  não  sendo  mencionados  os
nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou trabalhos escritos.

4- Da ausência de custos pessoais. 
A pesquisadora responsável  por este estudo é a Mestranda Mônica Nunes (fone

9317-9692). A orientadora do trabalho é a Dra. Fernanda Wanderer, professora do Programa

de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. 

__________________________              ____________________________ 

Ass. do participante da pesquisa         Ass. do(a) responsável pelo participante

____________________________________

Ass. da responsável pela pesquisa

Estrela, ______ de __________________________ de 201__.
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APÊNDICE B – Formulário aos alunos participantes

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO

A pesquisa de mestrado que estou realizando tem como objetivo  investigar  de que
modo se dá a constituição da identidade dos sujeitos alunos na escola. Para tanto, já realizei
observações de aulas, entrevistas e uma atividade com toda a turma. 

Hoje, convido você, aluno ou aluna, a ajudar na última etapa para a realização da minha
pesquisa. É simples! Você só precisa responder com sinceridade e com o máximo de detalhes
as perguntas abaixo. 

Muito obrigada pela sua ajuda!!
Mônica Nunes

1. Descreva como você é (aparência, gostos, pensamentos,...).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 2. Agora, descreva como você é como aluno (a).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Na sua opinião, o que é ser um bom aluno? Dê exemplos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Você já sofreu algum tipo de bullying? Escreva como foi e como você se sentiu.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. De que forma a diferença étnico-racial afeta a sua vida? E a vida dos seus colegas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. O que você sabe sobre racismo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Existe racismo na sua escola? E na sua cidade? Dê exemplos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Você conhece um pouco da história da sua família? Conte de onde vem sua família 
(pais, avós), o que é importante para eles e qual a relação deles com o racismo.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Mais uma vez, obrigada!!!
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