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CADERNO DE NCC 2020 

 
Educação popular - “Retornar ao passado para ressignificar o presente e construir 

o futuro”  

Manifesto antirracista e antifascista 

 

Módulo I – ELAS QUE LUTEM! Da pequena à grande política 

a)    O que é política? O privado é política. 

b)    Política do cotidiano 

c)    “Eu me organizando posso desorganizar!” – Movimentos organizados 

Roda de conversa: Todo ato é político! 

 

Módulo II – EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS 

a)    Direitos Humanos: humanidade para quem? 

b)    “O povo unido jamais será vencido”: Direitos para mim, para você e para todes? 

c)    Religiosidade pró-Direitos Humanos 

Roda de conversa: Pequeno manual de Aquilombamento da Rede Educafro Minas 

 

Módulo III – DECOLONIZANDO O PENSAMENTO 

a)    Colonialidade do saber 

b)    Religiões de matriz africana e suas práticas pedagógicas 

c)    Memória ancestral 

Roda de conversa: Saberes e conhecimentos 

 

Módulo IV – QUEM SOMOS? O QUE NOS DEFINE? 

a)    Branquidade/Branquitude 

b)    Indígenas sul-americanes 

c)    População quilombola: ocupar é resistir.  

Roda de conversa: Movimentos migratórios e construção de fronteiras 

 

Módulo V – ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE ANO EU NÃO MORRO! 

a)   O que é gênero? 

b)    Mulheridades 

c)    Masculinidades 

Roda de conversa: Drag-se 

 

Módulo VI – IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO 

a)    É preciso amar, é preciso lutar: e resistir até o fim! 

b)    Populações ribeirinhas 

c)    Racismo ambiental: derivação de um problema histórico 

Roda de conversa: Ubuntu: sou porque somos: a natureza começa em nós! 
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Sankofa 
Sankofa é uma palavra africana da tribo Akan de Gana. A tradução literal da palavra e do 

símbolo é “não é um tabu segurar o que está em risco de ser deixado para trás”. 

A palavra é derivada de três palavras: 

SAN (retorno),                      KO (ir),                             FA (olhar, buscar e tomar). 

A sankofa simboliza dos Akan por conhecimento entre seu povo com a implicação de que 

esta busca é baseada em exame crítico, inteligência e investigação paciente.  

O símbolo é baseado em um pássaro mítico com os pés firmemente plantados em direção 

à frente com a cabeça virada para trás. Portanto, os Akans acreditam que o passado serve como 

guia para planejar o futuro. Para os Akan, é esta sabedoria em aprender do passado que assegura 

um futuro forte/potente.  

Os Akans acreditam que deve existir um movimento e novo aprendizado conforme o tempo 

passa. E conforme essa marcha para adiante avança, o conhecimento sobre o passado jamais deve 

ser esquecido.  

Texto traduzido. Disponível em: https://www.berea.edu/cgwc/the-power-of-sankofa/. 

 

Abdias Nascimento 

Abdias Nascimento (1914-2011) dedicou-se por inteiro à luta contra o racismo. 

Combateu em múltiplas frentes para valorizar a cultura africana e recuperar a 

autoestima do negro, bem como para desmentir a noção de que no Brasil se 

vivia uma “democracia racial”. Foi dramaturgo, poeta, artista visual. Articulou 

grupos de pressão política, ações educativas, espaços de debate intelectual. 

A extensão das suas atividades é tão surpreendente quanto o fato de que, em tantas delas, precisou 

ser pioneiro. “Quem já não sentiu”, pergunta ele, “a atmosfera de solidão e pessimismo que rodeia o 

gesto inaugural, quando se tem a sustentá-lo unicamente o poder de um sonho?”. Nascimento soube 

resistir às debilidades de todos os princípios e criar coisas novas, “axés do sangue e da esperança”. 

Há na tradição africana um conceito que capta o essencial da prática de Abdias Nascimento: o 

sankofa, parte de um conjunto de ideogramas chamados adinkra, representado por um pássaro que 

volta a cabeça à cauda. O símbolo é traduzido por: “retornar ao passado para ressignificar o presente 

e construir o futuro”. 

Essa ética transparece no esforço do povo negro por recuperar a sua ancestralidade e por apontar 

as sequelas da diáspora, a dispersão dos negros pelo mundo. A cada ação política ou artística, 

Nascimento dava mais um passo nesse sentido. 

 

Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/sankofa/. 

 

Que possamos em NOSSO PRESENTE, sem nos esquecermos de NOSSO 

PASSADO, construirmos, JUNTES, um FUTURO libertário e educador! 

Belo Horizonte, fevereiro de 2020 
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Algumas considerações 
 

Um salve, um axé, um abraço a todes, todas e todos que fizeram parte da Rede 

Educafro Minas e a todes, todas e todos que começam a fazer parte da Rede no ano de 

2020. 

É com grande amor, afeto, felicidade e revoluções que damos as boas-vindas e 

apresentamos o CADERNO DE NEGRITUDE, CULTURA E CIDADANIA (NCC) de 2020.  

Assim, gostaríamos de iniciar explicitando os objetivos, as metas e algumas dicas 

que acreditamos poderem contribuir para uma melhor realização dos módulos e do 

conteúdo. 

A disciplina de NCC funciona como qualquer outra disciplina/conteúdo a ser 

ministrado no núcleo. Recomendamos pelo menos uma aula por semana, todas as 

semanas. O conteúdo, apesar de ser muito amplo e variado está fortemente alinhado com 

as crenças, princípios, agenda e metas da Rede Educafro Minas, por isso, enfatizamos a 

importância da disciplina dentro dos núcleos que compõem a Rede. Para nós a disciplina e 

o Caderno são a espinha dorsal do que acreditamos ser a Rede Educafro Minas. Sendo 

assim, procuramos ao longo dos anos tratar de temas diferentes, uma vez que também 

acreditamos que a disciplina segue tanto demandas e exigências atuais da sociedade, 

quanto temas que são caros aos nossos princípios como um movimento-ação formado 

por uma rede de núcleos preparatórios espalhados pelo estado de Minas Gerais. 

Mesmo sendo de lugares diferentes e muito distantes uns dos outros e tendo 

realidades, especificidades e características diversas, as nossas diferenças são o que nos 

tornam tão múltiplos, diversos, ricos, potentes. Sendo assim, os temas abordados tentam 

lidar da melhor maneira possível com a diversidade e potência da rede. Caso o núcleo sinta 

e tenha a necessidade de tratar de outros temas (ou de recuperar temas já tratados) para 

isso está a sede.  

Outro ponto é sobre a especificidade ou profundidade de alguns 

temas/aulas/módulos. Como sabemos, cada núcleo apresenta um corpo de educadores 

com as suas mais diversas especialidades, especificidades e capacidades didáticas e 

educativas, por isso, recomendamos sempre que haja a necessidade ou oportunidade, que 

sejam trazidos ao núcleo membros da comunidade externa, que possam agregar 

contribuições valiosas para as discussões a serem realizadas em sala de aula. Enfatizamos 

que, ao nos definirmos como um movimento-ação de cursinhos populares, também 

enfatizamos que educação popular está para além dos muros impostos pelas formações 

regulares das universidades, das escolas, dos colégios. Existe uma infinidade de 

conhecimentos e saberes (populares, acadêmicos, comunitários) que certamente irão 

trazer contribuições magníficas para o núcleo, para educandes, educandas e educandos.  
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Além disso, a sede se coloca à disposição para indicar educadores populares, 

professores, artistas, coletivos, e qualquer outro recurso que seja de necessidade do núcleo 

(desde que previamente consultado).  

 

Às educadoras e aos educadores 
 

Antes de iniciar a disciplina de NCC, gostaríamos de sugerir alguns passos a serem 

seguidos. Lembramos que a disciplina pode ser ministrada seguindo as prerrogativas e 

especificidades do próprio núcleo. Porém, também gostaríamos de apontar que os módulos 

seguem uma ordem de discussão que nos parece estar ao mesmo tempo em diálogo como 

em um crescente, um tema remetendo ao anterior e assim por diante.  

Neste ano iremos utilizar uma pasta no Google Drive com recursos (materiais de 

aula, artigos, sugestões de filmes, documentários, músicas, vídeos) que será alimentada 

ao longo do ano, não somente pela sede e a equipe editorial responsável pelo Caderno 

como também, conforme incentivamos fortemente, pelas educadoras e educadores, que 

poderão compartilhar recursos e materiais de aula capazes de enriquecer a prática de 

Negritude, Cultura e Cidadania.  

A disciplina é construída na coletividade, sendo assim, sempre que possível 

sugerimos que as rodas de conversa sejam estendidas para além da sala de aula e da 

disciplina, tentando ao máximo agregar a comunidade ao redor do núcleo. Acreditamos que 

os núcleos precisam ser compreendidos como galhos de uma grande árvore, e essa árvore 

compreende não somente educandes, educandas, educandos, educadoras e educadores, 

coordenação, mas também as famílias, vizinhes, comunidades de bairro, e todas as 

pessoas que estão ao redor do núcleo. 

 Outro ponto é que, como um dos temas que iremos abordar neste ano será a 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, que completou 70 anos desde 

sua criação (1948-2018), sugerimos que os núcleos produzam uma carta de direitos (ou 

uma declaração universal dos direitos humanos do núcleo) e também uma carta de 

princípios, pensando: 

 

O que é uma CARTA DE PRINCÍPIOS? 

 A carta é um instrumento de apoio, um guia, um parâmetro. Será utilizada como não 

somente um guia de avaliação (de cada membra, membre e membro do núcleo), mas como 

uma avaliação do grupo como um todo. A carta de princípios não é como um regimento, 

que estabelece o que pode e o que não pode ser feito. Cada um pode seguir um caminho 

próprio, mas é fundamental que todos sigam num mesmo sentido. Assim, é importante nos 

questionarmos, enquanto núcleo, qual caminho estamos seguindo. É um documento de 
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orientação de NOSSOS propósitos, NOSSAS condutas, decisões, crenças, objetivos e 

atitudes (grupal e pessoal). Nosso desafio é tirar os princípios do papel e praticá-los. 

Escritos eles são bonitos, mas inúteis. Uma carta de princípios só existe mesmo se for 

praticada e vivenciada.  
 

Disponível em: https://redearacati.files.wordpress.com/2013/11/fala_ai_carta_principios.pdf com alterações. 

 

A importância da carta está em não somente visualizarmos NOSSOS caminhos 

como núcleo, mas como indivíduo, compreendendo que nossa participação é de suma 

importância para a existência e manutenção de NOSSO núcleo e NOSSA REDE 

EDUCAFRO MINAS.  

Assim, NOSSOS princípios vão ter próprias bases sobre as quais nosso núcleo se 

constrói. São, assim diversas e múltiplas, como são diversos e múltiplos os perfis de cada 

núcleo, sem deixar de levar em consideração os princípios e agendas da Rede. As cartas 

manufaturadas por cada núcleo servirão de base para ao longo do ano construirmos 

COLETIVAMENTE a Carta de Princípios da Rede Educafro Minas.   

Os princípios são nossas trincheiras, nossas bases e nosso alicerce pedagógico, 

metodológico e ideológico. Eles são poucos, inegociáveis e invioláveis, porque são 

parâmetros básicos que levamos conosco em qualquer circunstância de nossa luta por uma 

educação popular, revolucionária, transgressora e libertária e que usaremos como 

referência para a definição de nosso programa e de nossas linhas 

político-pedagógicas. Eles não são palavras vazias para serem 

afixadas em nosso espaço de educação. Ao contrário, devem 

obrigatoriamente expressar-se em nossa ação cotidiana junto ao 

núcleo, aos membres, membras e membros, à rede, aos movimentos 

sociais, aos nossos familiares e nas demais relações solidárias e 

comunitárias.  

 

Para saber mais:  

https://redearacati.files.wordpress.com/2013/11/fala_ai_carta_principios.pdf 
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MANIFESTO ANTIRRACISTA E ANTIFASCISTA 
 

O caderno de Negritude, Cultura e Cidadania deste ano traz como manifesto uma 

reflexão acerca de uma das mais importantes obras literárias do século XX, que influenciou 

gerações, bem como intelectuais importantes no Brasil, como Paulo Freire. O livro intitulado 

originalmente como Les Damnés de la terra, foi publicado em 1961, um pouco antes da 

morte precoce de seu autor, Frantz Fanon, que morreu aos 36 anos, deixando como legado 

não apenas suas produções intelectuais bem como dedicando parte de sua vida a um 

projeto clínico social e à luta de libertação da Argélia, país situado ao norte do continente 

africano. 

Este caderno, bem como o anterior, tem por intuito elucidar a nossa indignação 

contra a vitória da ultradireita no processo eleitoral de 2018, que colocou Jair Bolsonaro no 

cargo da presidência da República no Brasil. É inegável que — diante de uma ameaça 

fascista, não apenas em nosso país, mas que vem produzindo uma série de conflitos na 

América Latina e uma estrita ameaça de controle militar e religioso, resultando em guerras 

contra a população — não podemos silenciar. E temos como compromisso ético e moral 

difundir nosso pensamento crítico e uma práxis revolucionária. 

Em tempos em que o ódio exerce seu domínio, nunca se fez tão necessária a leitura 

de um autor, que está além de seu tempo histórico e que consegue ainda hoje nos 

impressionar com as contribuições de seu pensamento na atualidade. Falemos então deste 

programa de desordem absoluta que deseja a transformação radical do homem, perante 

uma sociedade herdeira de um processo de escravização e colonialismo, cuja violência se 

faz necessária a um processo de libertação. Mas não falamos de qualquer violência, 

falamos de uma violência que desintoxica, que livra o colonizado do seu complexo de 

inferioridade perante a civilização branca. 

Se desejamos viver em uma sociedade antirracista, devemos também assumir uma 

postura revolucionária. De nada adianta cruzarmos os braços diante das políticas de 

austeridade que vêm sendo implementadas pelo atual governo, com cortes profundos no 

orçamento da saúde e da educação e medidas que retiram da população direitos 

historicamente conquistados a partir de lutas sindicais e populares. A reforma da 

Previdência foi uma grande perda para a classe trabalhadora deste país, e as 

desigualdades sociais vêm cada vez mais se acirrando com o aumento da extrema pobreza, 

da mortalidade infantil e materna. 

Na crise política, intensificada com a vitória do ultranacionalismo, o negro torna-se 

bode expiatório da nação; o indígena, inimigo de um governo que destrói os últimos 

resquícios de florestas naturais em nome de um falso progresso. Presenciamos no ano de 
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2019 inúmeros crimes ambientais, desde o rompimento da barragem em Brumadinho, com 

270 mortes, a outros crimes como as queimadas e óleo despejado no oceano. 

No prefácio de Alice Cherke de 2002, ela ressalta que “essa obra é um apelo e até 

um grito de alarme sobre o Estado e o devir dos países colonizados. Como em toda a sua 

obra, Fanon apresenta, em tensão política, cultura e indivíduo, levando em conta os efeitos 

da dominação econômica, política e cultural sobre o dominado. Sua análise insiste nas 

consequências da submissão não só dos povos, mas também dos sujeitos e nas condições 

de sua libertação, que é, antes de tudo, uma libertação do indivíduo, uma “1descolonização 

do ser” (FANON, 2005, pg.12). 

Ecoando as palavras de Silvio de Almeida, uma vez que a Rede Educafro Minas se 

estabelece enquanto uma instituição antirracista e antifascista, é nosso dever:  

a. Promover a igualdade e a diversidade em nossas relações internas e com o 

público externo, seja na sede ou nos núcleos.  

b. Remover obstáculos para a inserção da população negra, pobre, LGBTQIA+ e 

quilombola às instituições de ensino superior.  

c. Manter espaços permanentes para debates e eventual revisão de práticas 

institucionais, políticas e educacionais.  

d. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais e de gênero. 

Assim, nós, da Equipe Editorial da Rede Educafro Minas, e como Rede Educafro 

Minas, celebramos e acreditamos em uma educação libertária, revolucionária, antirracista, 

antifascista e emancipatória. Acreditamos que, como nos ensina Paulo Freire, a educação 

muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo.    

 

Que tenhamos um 2020 cheio de ações, revoluções e sonhos! 

Rede Educafro Minas: aquilombando sonhos! 

 

                                                           
1 Sobre os termos “decolonial” e “descolonial”: BALLESTRIN, Luciana. Entrevista de Luciana 
Ballestrin concedida ao site IHU On-Line: “Por sua vez, a expressão “decolonial” não pode ser 
confundida com “descolonização”. Em termos históricos e temporais, esta última indica uma 
superação do colonialismo; por seu turno, a ideia de decolonialidade indica exatamente o contrário 
e procura transcender a colonialidade, a face obscura da modernidade, que permanece operando 
ainda nos dias de hoje em um padrão mundial de poder.  Trata-se de uma elaboração cunhada pelo 
grupo Modernidade/Colonialidade nos anos 2000 e que pretende inserir a América Latina de uma 
forma mais radical e posicionada no debate pós-colonial, muitas vezes criticado por um excesso de 
culturalismo e mesmo eurocentrismo devido à influência pós-estrutural e pós-moderna.” (retirado de: 
http://www.gonzatto.com/decolonial-ou-descolonial/. Acesso: janeiro de 2020). Como irão perceber 
ao longo do Caderno de NCC 2020, os termos são utilizados não como sinônimos, mas a partir das 
nomenclaturas utilizadas por autores mencionados. No caso de Fanon, é “descolonização” 
(proveniente da tradução realizada), mas em outro módulo, falamos de “decolonizar o pensamento”, 
termo mais utilizado a partir dos anos 2000.  

 

http://www.gonzatto.com/decolonial-ou-descolonial/
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EDUCAFRO MINAS: MOVIMENTAÇÃO POR EDUCAÇÃO POPULAR 

 

A Rede Educafro Minas, pensada como um movimento e uma ação em prol de uma 

educação popular para todas, todos e todes, objetiva, ao possibilitar a inserção da 

população negra, pobre, quilombola e indígena e da camada popular em Instituições de 

Ensino Superior, contribuir para a destruição das estruturas de poder que mantêm esses 

grupos excluídos de uma educação de qualidade.  

Como propusemos para o ano de 2019 e mantivemos para 2020, enfatizamos a 

necessidade de aprendermos com outros movimentos de mudança e ativismo social — 

como movimentos feministas, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento 

campesino, MST, MTST — e aceitarmos que nossa luta será longa. Estamos dispostos a 

permanecer pacientes e atentos, ativos e resilientes. Seguindo as palavras de bell hooks, 

para que possamos nos comprometer a transformar a universidade e os demais espaços 

educacionais em um “lugar onde a diversidade cultural informe cada aspecto de nosso 

conhecimento, temos de abraçar a luta e o sacrifício. Não podemos nos desencorajar tão 

facilmente. Não podemos nos desesperar diante de conflitos. Temos de afirmar nossa 

solidariedade por meio da crença num espírito de abertura intelectual que celebre a 

diversidade, acolha a divergência e se regozije com dedicação coletiva à verdade” (hooks, 

2013, p. 50). 

Acreditamos em uma educação que é revolucionária, libertária e emancipadora, que 

não reproduz sistemas de opressão, como racismo, machismo, patriarcado, LGBTfobia, 

elitismo e classismo, que funcione como uma ferramenta de conscientização crítica, de 

modo que reflita nossa alegria diante da diversidade cultural, nossa paixão pela justiça 

social e nosso amor pela liberdade (hooks, 2013, p. 50).  

 

Negritude, Cultura e Cidadania em 2020 
 

Atividades direcionadas: (como proposto para o ano de 2019, sugerimos a mesma 

atividade que se segue para 2020) 

 

Para a atividade abaixo, recomendam-se:  

I. Três cartolinas ou três pedaços grandes de papel.  

II. Se possível, a participação de todas as pessoas que compõem o núcleo, não somente 

educandes, educandos e as educandas.  

III. Canetinhas coloridas ou canetões.  

Em três pedaços de cartolina/kraft, faça três colunas com as categorias abaixo:  

a. Motivações  
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b. Atividades que precisam ser desenvolvidas (pela coordenação, pelos educadores e pelos 

educandes).  

c. Outras atividades em que podemos nos engajar enquanto núcleo, a forma como 

podemos contribuir para nossa comunidade, nossa coletividade.  

- Guardar as três cartolinas/papéis, colocá-las em local visível e revisitar o que tiver sido 

escrito ao longo ano.  

O objetivo é retomar as propostas ao longo do período letivo, fazendo um balanço no final 

do ano. 

 

Para discutir após a realização da atividade acima. “Construção e movimentação do 

núcleo”:  

1. Pautas de construção de coletividade. O que significa um movimento coletivo? Como se 

compreende um cursinho comunitário voluntário? Como compreendemos nosso núcleo?  

2. Como tomar o espaço para si: agenciamento, responsabilidade, autogestão. Pensamento 

em grupo e coletivo. Como reivindicamos nosso núcleo e nosso espaço como nosso, como 

pertencente a todos, todas e todes?  

3. Convivência e relacionamento. Refletir sobre práticas, convivência e relacionamento.  

4. Quais são nossas responsabilidades e papéis, como educadores e educandos? E como 

voluntários?  

 

Mais informações: 

Educação popular: 

 

Os cursinhos populares: estudo comparado entre MSU e Educafro – MG. Disponível em: 

http://www.locus.ufv.br/bitstream/handle/123456789/3435/texto%20completo.pdf?sequenc 

e=1. 
 

PINI, Francisca Rodrigues de Oliveira. Educação popular e os seus diferentes espaços: 

educação social de rua, prisional, campo. Disponível em: 

http://www.proceedings.scielo.br/pdf/cips/n4v1/32.pdf.  

 

Revista de Educação Popular. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop.  

 

SANTOS, Sara Carolina de Castilho Dâmaso dos. Educação para as relações étnico-

raciais: estratégias e possibilidades de ação no currículo da Educafro. Disponível em: 

https://www.copene2018.eventos.dype.com.br/resources/anais/8/1530925170_ARQUIVO

_T rabalhoCompletoXCOPENEnoModelo.pdf.  
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Módulo I 

 

ELAS QUE LUTEM!2 

Da pequena à grande política 
 

 

 
 

 

                                                           
2 Meme recorrente nas redes sociais a partir de nov/2019, referente a um comentário da 

personalidade Geyse Arruda sobre o bumbum de Graciane Barbosa. 
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A. O que é política? O privado é política. 

Para discutir/refletir: 

1. O que é política para você? 

2. Como diferenciar o público do privado? 

Segundo Aristóteles3, política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana 

e divide-se em: ética (felicidade individual) e política (felicidade coletiva). A política, 

portanto, é tudo o que se relaciona à busca de ações para o bem-estar tanto individual 

como coletivo, e se refere também a relações de poder, de interesse e tomada de decisão. 

Se temos esses elementos, logo estamos fazendo política. Um exemplo simples: quando 

se quer ir a uma festa e se solicita permissão aos pais, ou ainda, quando se namora e 

ambos decidem passear, mas cada um quer ir para um lugar, o que fazer? Política! 

Se partimos da prática do convencimento e de argumentos, o que você faz e deixa 

de fazer é política. A escolha da roupa para ir ao lugar com a pessoa de que gosta também 

é uma escolha política, e sabe porquê? A preocupação sobre como você será lido a partir 

de suas vestes diz de que lugar socioeconômico você parte para sua escolha.  

Política envolve decisões coletivas, ou ainda o impacto das decisões individuais na 

coletividade. 

 

PARA SABER MAIS 
 
Elaborando projetos – Sociais e Culturais. O que é política?. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rBCgsvQ2y9c.  
 
JoutJout Prazer. Política se discute, sim, vó!. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GhMrvP59o7A. 
 
Mais sentidos. #002 - Política 1: Todo ser é política. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VL_HCmSIl_0&list=PLzWboXcz5_G20HI9o7JrZlOnLgs
n4YN6F. 
 
Quadro em Branco. Emicida, Pantera Negra e This is America. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=TdwDdFzKVF4. 
 

 

  

   

 

 

  

                                                           
3 Aristóteles (em grego clássico: Ἀριστοτέλης; transl.: Aristotélēs; Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 

a.C.) foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia antiga, fundador da escola 
peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. 
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Da lama ao caos 
Chico Science 
  

  

  
Posso sair daqui pra desorganizar 

Da lama ao caos, do caos à lama 

O homem roubado nunca se engana 

O sol queimou, queimou a lama do rio 

Eu vi um xié andando devagar 

E um aratú pra lá e pra cá 

E um caranguejo andando pro sul 

Saiu do mangue e virou gabiru 

Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça 

Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça 

Peguei um balaio fui na feira roubar tomate e cebola 

Ia passando uma véia e pegou a minha cenoura 

Aê minha véia, deixa a cenoura aqui 

Com a barriga vazia eu não consigo dormir 

E com o bucho mais cheio comecei a pensar 

Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

Que eu me desorganizando posso me organizar 

Da lama ao caos, do caos à lama 

O homem roubado nunca se engana 

 
A partir da obra de Chico Science e da leitura do capítulo, pense:  

● O que significa “somos todes seres políticos”? 

  

Chico Science. Francisco de 
Assis França (Olinda, 13 de 

março de 1966 – Recife, 2 de 
fevereiro de 1997), mais 
conhecido pela alcunha 

de Chico Science, foi um 
cantor e compositor brasileiro, 

um dos principais 
colaboradores do movimento 
manguebeat em meados da 

década de 1990. 
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B. Política do cotidiano  
Coletivos plurais: família, bairro, igrejas etc 

 
Antes de iniciar a leitura do texto, reflita 

1. Faço parte de alguma movimentação política? 

2. Eu me movimento politicamente quando… 

 

A palavra política possui diversos sentidos, compreendendo um ato praticado por 

um governante, passando pela atitude de um gestor de repartição pública ou empresa 

privada, até a escolha das roupas pelas quais o sujeito optou para ir a determinado evento. 

De acordo com Allan G. Johnson, a política pode ser entendida como “[...] processo social 

através do qual o poder coletivo é gerado, organizado, distribuído e usado nos sistemas 

sociais. Na maioria das sociedades, é organizada, sobretudo em torno da instituição Estado 

[...]” (JOHNSON, 1997). Contudo, podemos associar o termo política em outros contextos 

da vida social, por exemplo, “[...] podemos fazer perguntas sobre a política da vida familiar, 

a política do escritório, a política da universidade, ou mesmo a política da arte e da música” 

(JOHNSON, 1997).  

Segundo Norberto Bobbio, o significado clássico de política pode ser entendido 

como “tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, ao que é urbano, civil, público 

[...]” (BOBBIO, 2009). Com o tempo, o conceito de política foi se transformando, deixando 

de ser associado exclusivamente a formas e relações de governos e Estados para assumir 

outras roupagens, “[...] contrastando com a tradição clássica, segundo a qual a esfera da 

Política, entendida como esfera do que diz respeito à vida da pólis, compreende toda a 

sorte de relações sociais, tanto que o político vem a coincidir com o social [...]” (BOBBIO, 

2009). Essa possibilidade variada de definições que o conceito de política permite, muitas 

vezes, pode dificultar a compreensão e a importância de discutir a política. 

 Todo organismo social é político, pois diz da atuação deste na cidade, no bairro, na 

vida em sociedade. A família, por exemplo, é uma organização política, pois, além de ter 

suas regras e tradições próprias, assinala nos sujeitos que dela participam moral e visão 

que muitas vezes instruem a forma como se lê o restante do mundo e como se pensam 

suas ações. Assim também acontece com a religião, que é outra organização política, com 

preceitos e regras muito parecidas às da família. 

Algumas organizações são mais facilmente vistas como políticas, por exemplo, os 

coletivos que se organizam na cidade (seja de dança, poesia, ocupação dos espaços 

públicos), sindicatos, agremiações estudantis e associações de bairros. Essas instituições 

são facilmente classificadas como políticas pela sua forma de atuação e também por já 
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estar imbuído na nossa cultura que política só é feita quando envolve instituições. É preciso 

quebrar essa ideia e compreender que com tudo se faz política.  

 

PARA SABER MAIS 

Cultura e política. Disponível em: https://journals.openedition.org/rccs/660. 

O que é militância política?. Disponível em: https://www.politize.com.br/militancia-politica-

o-que-e/. 

Movimentos transformadores a anatomia dos coletivos de impacto. Disponível em:  

https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/05/movimentos-transformadores-

a-anatomia-dos-coletivos-de-impacto.shtml. 

 

Levanta e anda  

Emicida 

 

Era um cômodo incômodo 

Sujo como o dragão de komodo 

Úmido, eu homem da casa 

Aos seis anos 

Mofo no canto, todo TV 

Engodo pronto pro lodo 

Tímido, porra! 

Somos reis, mano 

Olhos são elétrodos, sério 

Topo, trombo corvos 

Num cemitério de sonhos 

Graças a leis, planos 

Troco de jogo vendo roubo 

Pus a cabeça a prêmio, ingênuo 

Colhi sorrisos e falei vamos 

É um novo tempo, momento 

Pro novo a sabor do vento 

Me movo pelo solo onde reinamos 

Pondo pontos finais na dor como 

Doril, Anador somos a luz do Senhor 

E pode crê, ‘tamo construindo 

Suponho não, creio, meto a mão 

 
 

Leandro Roque de Oliveira (São 
Paulo, 17 de agosto de 1985), mais 

conhecido pelo nome 
artístico Emicida, é um rapper, 
cantor e compositor brasileiro. É 
considerado uma das maiores 

revelações do hip hop do Brasil da 
década de 2000. O nome “Emicida” 

é uma fusão das palavras “MC” e 
“homicida”. 
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Em meio à escuridão pronto acertamos 

Nosso sorriso sereno hoje é o veneno 

Pra quem trouxe tanto ódio pra 

Onde deitamos 

Quem costuma vir de onde eu sou 

Às vezes não tem motivos pra seguir 

Então levanta e anda, vai, … 

 

Após a leitura do capítulo reflita: 

1. Como o movimento de ocupação urbana redefine a cidade e questiona a arquitetura, 

bem como as políticas de moradia, saúde, educação e lazer? 

 

2. Pesquisem as seguintes formas de ocupação: 

 

A. Rolezim x Praia da Estação 

B. Ocupação Vertical x Horizontal 

C. Duelo de MC’s x Batalha da Pista 

D. Quilombos Urbanos e ocupações (ex.: Aparelha Luzia – SP) 

 

3. O que compreendemos dentro dos direitos coletivos, enquanto ocupação e direito à 

cidade? 

 

 

C. “Eu me organizando posso desorganizar!”  

Movimentos organizados 

 

Antes de iniciar a leitura, tente responder:  

1. Quais movimentos organizados conhece? 

2. Quais movimentos conhece na sua cidade? 

 

No início do mês de março de 2014, em pleno desfile das escolas de samba do Rio 

de Janeiro, uma quantidade significativa dos garis decide paralisar as atividades e entrar 

em greve, reivindicando uma série de melhorias para sua categoria. Houve uma tentativa 

por parte da prefeitura do Rio e da imprensa de desqualificar o movimento grevista, numa 

tentativa de jogar a opinião pública contra os trabalhadores da limpeza. Em uma entrevista 

para um canal de televisão, o prefeito do Rio de Janeiro (06/03/14) chamou de “marginais 

e delinquentes” os garis que formavam piquetes e prometeu colocar escolta para os garis 

que quisessem trabalhar. O prefeito disse ainda: “Gari é a categoria de que eu mais gosto 

na prefeitura. Acho que ele tinha que ganhar muito mais, mas tem um limite de negociação”. 
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Contudo, fazendo suas observações sobre o contexto da greve, o mandatário municipal 

acrescentou: “Gari que é gari não faz paralisação em pleno carnaval”, e comparou o 

movimento grevista a uma guerrilha, devido à maneira como se comportavam, além de 

serem manipuladores e chantagistas, na opinião do prefeito. A autarquia municipal Comlurb 

chegou a anunciar a demissão de 300 grevistas, como forma de pressionar o movimento, 

atitude considerada arbitrária por juristas que afirmavam que a greve é um direito do 

trabalhador. Este é um exemplo de movimento social. 

Os movimentos sociais são elementos fundamentais das sociedades plurais, pois 

agem coletivamente, como uma estratégia de resistência e luta perante as desigualdades, 

buscando inclusão social. Esses movimentos são populares e podem envolver a atuação 

de diversos grupos internos, que agem em diversas frentes em busca do mesmo objetivo.  

A existência de movimentos e organizações de cunho social é fundamental para o 

estabelecimento e o funcionamento de uma democracia. Afinal de contas, um dos pilares 

democráticos é a garantia, por lei, da reivindicação de direitos por parte dos cidadãos, de 

modo que a extinção de qualquer movimento social significa a extinção do próprio Estado 

Democrático de Direito em si. 

Os movimentos sociais podem ser organizados a ponto de possuírem sedes e 

representações em várias cidades ou mesmo mais espontâneos, surgindo de passeatas e 

manifestações sociais, que, em um primeiro momento, constituem uma forma simbólica de 

comunicação da população com o Estado. 

A existência de um movimento social demanda a mobilização de recursos e pessoas 

muito engajadas. Os movimentos sociais não se limitam a manifestações públicas 

esporádicas; trata-se de organizações que sistematicamente atuam para alcançar seus 

objetivos políticos, o que significa haver uma luta constante e de longo prazo, dependendo 

da natureza da causa. Em outras palavras, os movimentos sociais possuem uma ação 

organizada de caráter permanente por determinada bandeira. 

 

Os movimentos políticos de renovação e os desafios da institucionalização 

  A política tradicional vem sendo transformada nos últimos anos pelo surgimento de 

organizações de ativismo que se mobilizam primordialmente on-line e, em momentos 

estratégicos, quando há oportunidade de influenciar a tomada de decisões, partem para 

ações de advocacy (defesa) e mobilizam protestos nas ruas do país. 

Os exemplos mais visíveis resultantes dessa nova forma de mobilização foram 

reformas legislativas como a Lei Ficha Limpa, Marco Civil da Internet e Emenda 

Constitucional 76, que restringiu o voto secreto nas casas parlamentares, dentre outras 

medidas legislativas. No plano internacional, atribui-se significativa influência dos 
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movimentos ambientalistas, em atuação coordenada, na elaboração do Acordo de Paris 

durante a 21ª Conferência das Partes, em Paris, para criar compromissos nacionais em 

relação aos riscos de mudança do clima. 

Muitas ações de impacto tiveram início em plataformas de redes sociais, tais como 

as que iniciaram as manifestações generalizadas de junho de 2013 — propulsionadas pelo 

aumento de passagens de ônibus em algumas capitais e pela insatisfação difusa com a 

política — e as manifestações recordistas de público na história do Brasil, durante 2015 e 

2016, que encorajaram deputados e senadores a levar adiante o impeachment da então 

presidente Dilma Rousseff. 

Desde então, muitos novos grupos surgiram, outros tantos cresceram e alguns 

ganharam densidade política notável. Mas foi nas eleições de 2016 que se viu uma 

importante inovação na política brasileira: a organização Bancada Ativista (SP) e a 

movimentação MUITAS (BH-MG) e ainda o Movimento Brasil Livre (MBL-SP), que 

decidiram lançar candidaturas em algumas capitais do país.  

Essa não foi, seguramente, a primeira vez que grupos e movimentos sociais 

avançaram além da atuação como grupo de pressão e passaram a disputar assentos em 

parlamentos. A inovação estava justamente no fato de que, mesmo após o processo de 

filiação aos partidos políticos através dos quais os candidatos neófitos concorreram e foram 

eleitos, houve a preservação de certa autonomia de atuação política e da identificação com 

o movimento como mais significativa na identidade do parlamentar do que do próprio partido 

político. 
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O vereador Fernando Holiday, de São Paulo, por exemplo, que ficou conhecido 

nacionalmente como integrante da liderança do MBL, foi eleito em 2016. Pouco se ressaltou 

nas notícias o fato de ser filiado ao DEM. De fato, o partido ao qual pertencia era menos 

relevante para compreensão da sua personalidade pública do que o movimento que o havia 

projetado nacionalmente. O partido político, para casos assim, é instrumental e se torna um 

meio para superar a barreira formal e legal que restringe a participação em eleições. Antes 

e depois da eleição, os elos mais profundos do parlamentar parecem estar com o 

movimento, e não com o partido. 

A eleição de 2016 inaugurou o modelo “partido instrumental”, que provavelmente se 

ampliará nas eleições de 2020. Projetos de partido político ainda não formalizados, como o 

Frente Favela Brasil, pretendem lançar candidaturas dispersas ou em bloco por um partido 

ainda não definido, que poderá ser Rede, PDT ou PSB. O movimento Agora!, segundo se 

noticiou, buscava abrigo eleitoral em PPS, DEM e Novo. Já o grupo Acredito dialoga com 

Rede e Livres para direcionar as candidaturas de seus integrantes. A ocupação temporária 

das legendas pode, eventualmente, converter-se na absorção dos grupos e movimentos 

pelos partidos, mas tudo indica que a aproximação pode ser ocasional até que se tornem 

novos partidos políticos. 

A criação de partidos no Brasil é, relativamente a outras iniciativas que dependem 

de apoiamento popular, muito fácil. Basta que, inicialmente, uma organização que quer ser 

um partido político se torne uma pessoa jurídica e registre seu estatuto no Tribunal Superior 

Eleitoral. Em seguida, no período de até dois anos, deverá mostrar à Justiça Eleitoral as 
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assinaturas de apoio de pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara 

dos Deputados, distribuídas em alguns estados brasileiros.  

A relativa facilidade somada aos muitos incentivos de transformar movimentos em 

partidos políticos pode agravar o problema da fragmentação partidária ao contrário de 

melhorar a política, como é a proposta dos novos movimentos suprapartidários. Ao lado de 

movimentos com inserção social que talvez busquem sua institucionalização, há, 

atualmente, 70 associações registradas no TSE, na fila para coletarem assinaturas e se 

tornarem partidos. 

O dilema que esse cenário coloca para os novos grupos é como se afirmar 

institucionalmente, sem depender da “barriga de aluguel” de outros partidos. Como 

contribuir com novas opções políticas sem agravar ainda mais o quadro de excesso de 

partidos existentes no Brasil? Tornar-se mais um partido político ou depender deles? 

 

Disponível em: http://interessenacional.com.br/2018/02/09/das-redes-as-urnas-o-avanco-dos-novos-

movimentos-suprapartidarios/ (adaptado). 

  

Após a leitura do texto, reflita/discuta: 

1. O seu núcleo e a Rede Educafro Minas podem ser pensados como movimentos políticos? 

2. Se sim, o que nos diferenciaria de demais movimentos políticos existentes na sua 

comunidade, na sua cidade, no Brasil? 

3. De que modo os movimentos políticos de renovação desestabilizam e reproduzem alguns 

interesses e agendas dos movimentos políticos partidários institucionalizados?  
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Módulo II 
EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS 

Imagem gentilmente cedida pela artista Gabriela Maria Tornai. Arte de Gabriela Tornai 

(@gabrielatornai)4 

 

                                                           
4 Para saber mais sobre a artista, confira ao final do caderno sua bio. 
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Antes de iniciar o módulo, para refletir/discutir:  

1. Como definimos HUMANOS? Como sabemos que 

somos humanos? 

2. Quais são as características comuns aos humanos? 

E características diferentes/diversas? 

3. Discuta: “Os humanos, apesar de diferentes, são 

todos livres e iguais”. O que significa essa afirmação e 

quais são suas implicações? 

4. Se considerarmos que os seres humanos são livres e 

iguais, por que é necessária uma DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS? 

 

Para a educadora / o educador: 

Antes de iniciar do módulo, discuta com educandas e educandos alguns conceitos, temas 

ou assuntos-chave para o melhor prosseguimento das aulas. 

O que são as NAÇÕES UNIDAS e seus princípios? Como foi seu surgimento? 

O que foi a Segunda Guerra Mundial? Realizar uma breve contextualização histórica ou 

pedir para educandes fazerem uma breve pesquisa. Vale a pena, caso tenham tempo hábil, 

dialogar com a disciplina de História.  

Sugerimos que a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (em anexo no 

CADERNO DE NCC 2020) seja impressa e afixada em local de fácil acesso no núcleo.  

 

 

A. Direitos humanos: humanidade para quem? 
 

 
Imaginem algumas das situações abaixo: 

a. Uma criança é obrigada a abandonar a escola pois precisa trabalhar como auxiliar de 

pedreiro. 

b. Somente as pessoas nascidas com olhos verdes podem participar de eleições. 

c. Se você tem mais de 50 anos, será considerado(a) incapaz de tomar qualquer decisão 

sobre sua vida. 

d. As pessoas que possuem qualquer tipo de dívida deverão, como forma de pagamento, 

quitar sua dívida por meio de servitude compulsória e obrigatória, até que a dívida seja 

considerada quite. 

e. Somente as pessoas que recebem mais do que dez salários mínimos têm direito à saúde 

gratuita. 
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f. As mulheres não podem fazer uso de nenhum sistema de prevenção de gravidez, pois 

estão sujeitas à punição por lei.  

h. Às segundas-feiras é proibido o consumo de qualquer alimento na cor vermelha, em 

particular, carne de vaca. 

i. Os meninos estão em idade adequada para o casamento a partir dos 13 anos. As 

meninas, somente quando completarem 26.  

j. Quem nascer sem algum membro do corpo (superior ou inferior) jamais poderá possuir 

nenhum bem (móvel ou imóvel) nem aprender a ler.  

 

As situações descritas acima, embora relativamente exageradas (ou vindas de uma 

elaborada narrativa de ficção), descrevem muito mais fatos verdadeiros do que possamos 

(ou queiramos) acreditar. O que nos define como humanos (nossas similaridades, 

necessidades, especificidades, urgências, fisiologia) precisa estar sempre atrelado com o 

que nos torna também diferentes, mas não menos iguais e possuindo os MESMOS 

DIREITOS.  
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Direitos humanos são para… 

…todos os seres humanos! Os direitos humanos existem e são assegurados a todos e 

todas — não importa de onde você seja, a cor da sua pele, no que você acredita, com 

quem se relaciona ou como escolhe viver sua vida. 

Direitos humanos não podem ser negados; mas, por vezes, podem ser restringidos 

— por exemplo, se uma pessoa cometer um crime, ela pode ter seus direitos políticos e sua 

liberdade de ir e vir limitados. Ainda assim, executar uma pessoa que cometeu crimes, 

agredi-la, torturá-la ou submetê-la a condições degradantes também constitui uma violação 

grave de direitos humanos, e é ilegal na maior parte do mundo — assim como no Brasil. 

Um julgamento justo também é um direito humano. 

Esses direitos e liberdades baseiam-se em valores como dignidade, justiça, 

igualdade, respeito e independência. São direitos concretos e são definidos e protegidos 

pelas leis nacionais de todos os países que compõem a Organização das Nações Unidas 

— e o Brasil é um desses países. 

Disponível em: https://anistia.org.br/campanhas/o-que-sao-direitos-humanos/. 

 

Os ideais universais contidos nos 30 artigos da Declaração vão desde os mais 

fundamentais — o direito à vida — até aqueles que fazem a vida valer a pena, como os 

direitos a alimentação, educação, trabalho, saúde e liberdade. Enfatizando a dignidade 

inerente de cada ser humano, seu preâmbulo enfatiza que os direitos humanos são “a base 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. 

Com as memórias das guerras mundiais e da Grande Depressão ainda frescas na 

mente, os redatores explicaram o que não pode ser feito com seres humanos e o que deve 

ser feito por eles. 

O redator chileno Hernán Santa Cruz observou que os então 58 membros da ONU 

concordaram que os direitos humanos derivam do “fato de existir” — eles não são 

concedidos por nenhum Estado. Esse reconhecimento, disse ele, “deu origem ao direito 

inalienável de viver livre de necessidades e opressão e de desenvolver plenamente sua 

personalidade”. 

Por serem inerentes a toda mulher, homem e criança, os direitos listados nos 30 

artigos são indivisíveis — todos são igualmente importantes e não podem ser posicionados 

em uma hierarquia. Nenhum direito humano pode ser plenamente realizado sem perceber 

todos os demais. Dito de outra forma, a negação de um direito torna mais difícil desfrutar 

dos outros. 
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A DUDH deixa um legado incrível. Seu apelo universal se reflete no fato de que 

ela detém o recorde mundial do Guinness como o documento mais traduzido — disponível 

até hoje em 512 idiomas, de abkhaz a zulu. 

O documento apresentado à ONU em 1948 não era o tratado vinculativo detalhado 

que alguns dos delegados esperavam. Foi uma declaração de princípios, com uma notável 

ausência de fórmulas legais detalhadas. 

Eleanor Roosevelt, primeira presidente da incipiente Comissão da ONU para os 

Direitos Humanos e viúva do presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt sublinhou 

repetidamente a necessidade de “um texto claro e breve, que pudesse ser prontamente 

compreendido pelo homem e pela mulher comuns”. 

Levou 18 anos até a adoção de dois tratados internacionais vinculantes que 

moldaram os direitos humanos internacionais de todos os tempos. O Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos foram adotados em 1966 e, juntamente com a Declaração, são conhecidos como 

a Carta Internacional dos Direitos Humanos. 

Nos últimos 70 anos, a DUDH permeou praticamente todos os cantos do direito 

internacional. Seus princípios estão incorporados nas legislações nacionais, bem como em 

importantes tratados regionais, e mais de 90 Estados consagraram sua linguagem e 

princípios nas Constituições. Muitos tratados da ONU, incluindo aqueles sobre os direitos 

das mulheres e das crianças, sobre tortura e sobre discriminação racial, são derivados de 

artigos específicos da DUDH. 

Hoje, todos os Estados membros da ONU ratificaram pelo menos um dos nove 

principais tratados internacionais de direitos humanos, e 80% ratificaram quatro ou mais, 

dando expressão concreta à universalidade da DUDH e dos direitos humanos 

internacionais. 

Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

Artigo 2: Liberdade de viver sem discriminação 

Artigo 3: Direito à vida 

Artigo 4: Ninguém será mantido em escravidão ou servidão 

Artigo 5: Ninguém será submetido à tortura 

Artigo 6: Direito ao reconhecimento perante a lei 

Artigo 7: Direito à igualdade perante a lei 

Artigo 8: Direito à reparação 

Artigo 9: Ninguém deve ser alvo de prisão arbitrária 

Artigo 10: Direito a um julgamento justo 

Artigo 11: Presunção de inocência e crimes internacionais 
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Artigo 12: Direito à privacidade 

Artigo 13: Direito à liberdade de movimento 

Artigo 14: Direito a asilo 

Artigo 15: Direito a nacionalidade 

Artigo 16: Direito de se casar e formar família 

Artigo 17: Direito à propriedade 

Artigo 18: Liberdade de religião e crença 

Artigo 19: Direito à liberdade de opinião e expressão 

Artigo 20: Liberdade de reunião e associação 

Artigo 21: Direito de tomar parte no governo de seu país 

Artigo 22: Direito à proteção social 

Artigo 23: Direito ao trabalho 

Artigo 24: Direito a repouso e lazer 

Artigo 25: Direito a um padrão de vida adequado 

Artigo 26: Direito à educação 

Artigo 27: Direito à vida cultural, artística e 

científica 

Artigo 28: Direito a um mundo livre e justo 

Artigo 29: Deveres com a comunidade 

Artigo 30: Direitos são inalienáveis 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/textos-explicativos/. 

 

Para discutir: 

1. Para que servem os Direitos Humanos e a 

Declaração Universal? 

2. Caso tenham tempo, busquem notícias da 

atualidade que mencionam os direitos humanos. 

A quais assuntos este tema tem sido vinculado?  

3. Como assegurar os direitos humanos? A quem 

(quais órgãos) compete a aplicação e 

manutenção dos direitos humanos? 
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B. “O povo unido jamais será vencido”: Direitos 

para mim, para você e para todes? 

 

Para refletir antes de iniciar a leitura do capítulo: 

1. O que são direitos coletivos? O que os diferenciaria dos direitos 

individuais? 

2. Qual é o limite entre exercer/ter/reivindicar MEU direito individual e 

NOSSO direito coletivo? 

 

Retomando a leitura/discussão realizada no 

capítulo anterior sobre a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, é importante lembrar que a 

declaração foi feita tendo em vista uma ideia muito 

individual de humanidade. Os direitos são inalienáveis, 

indivisíveis e universais, ou seja, não podem ser 

retirados nem dados, uma vez que são de garantia de 

todes e precisam ser respeitados.  

Desde a DUDH, de acordo com juristas, o 

debate sobre direitos humanos pode ser dividido em 

três gerações (CHANDRA, 2017, p. 52): 

a. Direitos civis e políticos (liberdade individual): 

também chamados de primeira geração. São “orientados de modo libertário5” e incluem 

direito à vida, seguridade individual, liberdade contra tortura e participação política, de 

religião, opinião, consciência, etc. 

b. Direitos econômicos e sociais (estado de bem-estar social): também chamados de 

segunda geração e são “orientados pela seguridade”, como direito a educação, boa 

qualidade de vida, sistema de saúde, alimentação. 

c. Direitos ambientais, culturais e de desenvolvimento (fraternidade e solidariedade): 

também denominados de terceira geração. Popularizados e introduzidos por Karel Vasak, 

a principal preocupação passa a ser com os direitos difusos — ou seja, direitos “cujos 

titulares não se podem determinar, nem mensurar o número exato de beneficiários — e 

com os direitos coletivos, que possuem um número determinável de titulares, que por sua 

vez compartilham determinada condição”6 

                                                           
5 Essa geração tem como elemento principal a ideia clássica de liberdade individual, concentrada 

nos direitos civis e políticos. Esses direitos só poderiam ser conquistados mediante a abstenção 
do controle do Estado, já que sua atuação interfere na liberdade do indivíduo. 
6 Disponível em: https://www.politize.com.br/tres-geracoes-dos-direitos-humanos/. 
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Imaginem, agora, a seguinte situação: as pessoas do seu núcleo foram enganadas 

por uma propaganda divulgada no bairro. Vocês estão interligados entre si pela posição em 

comum de fazerem parte da Rede Educafro Minas. A partir da noção de interesses difusos, 

vocês estão unidos por um fator em comum, a Educafro.  

A defesa dos direitos da denominada terceira geração não compete mais 

exclusivamente ao Estado, mas é percebido a partir de uma “tutela compartilhada com 

representantes da sociedade civil”, em particular organizações não governamentais ou 

ações populares. São direitos transindividuais, pois somente fazem sentido se suas 

reivindicações forem feitas a partir de AÇÕES COLETIVAS, pois os benefícios são de 

interesse comum e afeta a todes.  

De acordo com Rakesh Chandra (2017) no artigo “Collective rights vs. Individual 

rights” (Direitos coletivos vs. Direitos individuais), desde a propagação dos chamados 

“direitos da terceira geração” tem havido grande debate por críticos e estudiosos. Alguns 

pontos a serem observados: 

a. A noção de Individual e Coletivo: os direitos individuais são de pessoas individuais, 

mesmo que o grupo seja diferenciado e diverso. Os direitos coletivos não são percebidos 

como um amontoado de direitos individuais. 

b. Interpretações filosóficas: Qual é o papel do Estado?  

Assim, questiona-se se existiriam, de fato, direitos coletivos, uma vez que os direitos 

individuais não se somam aos coletivos e, mesmo ao fazer parte de determinado grupo, 

não se ganham nem se perdem direitos. 

Pensem, por exemplo, em uma comunidade da zona rural do interior do Estado de 

Minas Gerais que esteja sofrendo represálias de grandes fazendeiros e garimpeiros. Dentro 

dessa comunidade, existem pessoas que são analfabetas, idosas, pertencentes ao grupo 

LGBTQIA+. De que forma seria possível alinhar os direitos coletivos, como o direito à terra 

(vista como espaço de moradia, exercício de religião e cultura, sustento financeiro, 

obtenção de alimento), às múltiplas necessidades, especificidades e características do 

coletivo MORADORES DA ZONA RURAL que demandam acesso à terra.  

Assim, um direito de um grupo pode ser um direito humano? Para alguns, se a ideia 

de direito humano é em sua essência individual, os grupos teriam outro tipo de direito. Para 

outros, o que é fundamentalmente importante para os direitos é a maneira como os 

indivíduos lidam com coisas “boas e ruins” que são experienciadas pelas pessoas de modo 

coletivo ao invés de individual: “se insistimos que os direitos humanos devem ser direitos 

que as pessoas possuem somente como indivíduos independentes, nossa concepção de 

direito humano não concorda com a realidade social da condição humana” (2017, p. 53). 
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Para algumas estudiosas e estudiosos, os direitos coletivos se referem a outro tipo 

de direito, o relacionado geralmente a grupos minoritários ou marginalizados, que precisam 

ser compreendidos como de extrema importância para a garantia, manutenção e 

consolidação dos direitos individuais. 

Outro caso são as populações indígenas (ou povos nativos ou tradicionais). Para 

grande parte desses grupos, os direitos são percebidos enquanto demandas coletivas, em 

oposição a direitos de somente um indivíduo. As relações sociais destes grupos se dão de 

maneira muito diversa, assim as individualidades são percebidas como inseparavelmente 

conectadas com a comunidade à qual o indivíduo pertence.  

Talvez o grande questionamento que devamos fazer é sobre o que se assenta a 

noção de individualidade a não ser em formas muito capitalistas e neoliberais de 

imaginarmos, percebermos e concebermos nossa existência. O que precisamos nos 

questionar é se existe algo como uma “humanidade no singular” ou se somente temos 

humanidade quando vivemos em coletividade, em comunidade, na relação com os outros 

e consigo mesmo.  

 

Para discutir: 

1. Como seria uma boa definição de “direitos individuais” e “direitos coletivos”? Como 

pensá-los na prática? 

2. Dentre os maiores debates sobre a existência ou não de direitos coletivos (sobre a 

possibilidade de delimitação entre direitos humanos/individuais e coletivos), algumas 

estudiosas e estudiosos afirmam que, se vivemos em sociedade (coletivamente, em 

comunidades múltiplas, variadas e diversas), seria uma inocência ou mesmo um 

contrassenso acreditar que existiriam direitos individuais em essência (strictu senso – no 

sentido estrito), pois TODOS os direitos humanos são pensados a partir de indivíduos que 

vivem e existem a partir da existência das demais pessoas. Sendo assim, não seria possível 

afirmar que os DIREITOS HUMANOS SÃO DIREITOS COLETIVOS, pois beneficiam a 

humanidade? 

3. Outro ponto a ser levantado quando o assunto é DIREITOS COLETIVOS refere-se à 

defesa e proteção de grupos “minoritários” e “marginalizados”, como a população trans, a 

população quilombola, a população deficiente, a população indígena, dentre outros. Por 

que existiria uma correlação entre DIREITOS COLETIVOS e GRUPOS 

MARGINALIZADOS? Por que esses direitos precisam estar assegurados para além da 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL? 
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PARA SABER MAIS 

Três gerações dos Direitos Humanos. Politize. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/tres-geracoes-dos-direitos-humanos/. 

Direitos Humanos: 3 gerações. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-QVggVFKD0&feature=emb_title. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. 

Sobre direitos humanos. Disponível em:  

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/; 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/; 

https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs; 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/textos-explicativos/. 
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C. Religiosidade pró-Direitos Humanos 

 
Poesia religiosa de Anamari 

 

Quatro pontos tem a minha religião 

Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação 

Viva, creia, ame e faça, essa também é minha oração 

Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e 

faça a sua parte 

Mas não use sua religião pra tentar reprimir o outro 

Somos sete bilhões de mentes no mundo 

E querer que todo mundo acredite na mesma coisa é, no 

mínimo, papo de louco 

Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a 

têm 

Eu respeito quem crê em um Deus, eu respeito quem não 

crê em ninguém 

Eu gosto de quem tem fé no universo, eu gosto de quem 

tem fé em si mesmo 

Eu gosto de quem tem fé no verso e eu gosto dos que 

andam a esmo 

Um abraço pra quem é da ciência, um abraço pra quem é 

de Deus 

Um abraço pra quem é da arte e um abraço pra quem é 

ateu 

Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém 

Blessed be pra quem é de magia, e amor pra quem é do 

bem 

Intolerância religiosa é a própria contradição 

Religião vem do latim religare, que significa “união” 

Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso 

O nosso mundo tá doente em tudo 

Enquanto nós perdemos tempo brigando por isso 

Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem 

Que tal botar sua ideologia no bolso 

E ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? 

Os grandes mestres já disseram que precisamos de união 

Então por que não fazer do respeito também uma religião?  

 
Disponível em:  

https://caroljords.tumblr.com/post/152091436901/poesia-religiosa-autora-anamari-souza-quatro;  

https://www.youtube.com/watch?v=QpnnXJdAunM (Anamari declamando sua poesia). 

 

 

Antes de iniciar a leitura do capítulo, discutam: 

1. O que significa “diversidade religiosa”? 

 
 
 

 
 
 
Mariana Souza (Anamari 
Souza) tem apenas 23-24 
anos e já aparece como uma 
voz autêntica no cenário da 
poesia brasileira. A jovem 
paulistana ganhou 
visibilidade depois que 
postou nas redes sociais um 
vídeo recitando um poema de 
sua autoria sobre intolerância 
religiosa.  
Sua poesia falada, que exalta 
a diversidade, já foi divulgada 
pela Rede Globo, em 
campanha nacional pelo 
respeito.  
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2. É possível afirmar que algumas religiões/expressões religiosas são mais ou menos 

privilegiadas e/ou discriminadas negativamente ou positivamente do que outras? Por 

quê?  

3. Por que algumas religiões ou expressões religiosas são estigmatizadas? 

4. Qual a relação entre DIREITOS HUMANOS e RELIGIÃO? 

 

 

À escola, enquanto lugar de trânsito de culturas, não compete buscar 
homogeneizar, mas garantir a liberdade religiosa, por meio da igualdade 
de acesso ao conhecimento de todas as culturas, tradições/grupos 
religiosos e não religiosos, promovendo os direitos humanos e a justiça 
cultural. (FLEURI et al, 2013, p. 15). 

 

Existe quase que um ditado popular, um consenso no Brasil de que não se discutem 

política, futebol e religião. A percepção que temos culturalmente é a seguinte: ou esses 

assuntos são sempre permeados por posições extremamente subjetivas, debatíveis e 

controvérsias, ou, por serem assuntos muito pessoais e íntimos, cada pessoa tem o direito 

de ter a sua opinião.  

Quando o assunto é direitos humanos, basta retornarmos nossos olhos a alguns 

de seus artigos para nos lembrarmos de dois deles, de muita importância: 

Artigo 18: Liberdade de religião e crença 

Artigo 19: Direito à liberdade de opinião e expressão 

 Os dois artigos garantem nosso direito à liberdade de crença e também à 

liberdade de opinião, de nos expressarmos livremente. Porém, ao mesmo tempo, não 

podemos nos esquecer de que:  

Artigo 1: Todos os seres humanos nascem livres e iguais 

Artigo 2: Liberdade de viver sem discriminação 

Ou seja, que o MEU direito de professar uma religião/crença e de liberdade 

de expressão NÃO PODE NEM DEVE infringir o direito de TODES de sua liberdade 

e equidade bem como de VIVER SEM DISCRIMINAÇÃO.  

Quando o assunto é “liberdade de expressão”, podemos cair em equívocos, 

por não conseguir encontrar outras palavras para definir essas posturas, como: “eu 

tenho o direito de falar o que eu quiser”, ou “tal postura ofende minha liberdade de 

crença”, ou “eu tenho o direito de discordar de tal organização religiosa / preceitos 

religiosos”. Esses equívocos e ainda uma infinidade de outras afirmações parecidas, 

manifestações e inconformismos estão em desacordo com a consciência de que 

MINHA LIBERDADE, MEUS DIREITOS não podem afetar, infringir, impedir o 

exercício dos DIREITOS individuais de OUTRAS pessoas. 
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Todas essas afirmações (e contradições) que nada mais são do que reflexo 

de posturas e crenças, em sua grande maioria, racistas, homofóbicas, fascistas, 

excludentes, intolerantes, desrespeitosas, para resumir, DISCRIMINATÓRIAS, 

partem do pressuposto de que exista uma verdade absoluta, alicerçada em crenças 

pessoais/coletivas, 

mas que NÃO SÃO 

divididas e 

compartilhadas pela 

maioria 

unanimemente. E 

isso, querides, faz 

TODA A 

DIFERENÇA. 

A discussão sobre 

diversidade religiosa 

e sua relação com a 

promoção dos direitos 

humanos é fundamental para compreendermos nossas relações enquanto 

coletividade e também para assegurar a promoção da dignidade humana.  

Em 2013, como resultado do Termo de Cooperação nº 4092/2010 firmado 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o Ministério da Educação, 

lançou-se um material intitulado Diversidade religiosa e direitos humanos: conhecer, 

respeitar e conviver, organizado por Reinaldo Matias Fleuri et al. O material tem como 

objetivo apresentar  

 

[...] conhecimentos fundamentais para a compreensão crítica da 
diversidade religiosa e sua relação com a promoção dos direitos humanos 
no contexto social, político, educacional e religioso. 
Socializa conhecimentos indispensáveis para a promoção da dignidade 
humana, à medida que favorece o reconhecimento das alteridades e o 
respeito às histórias, identidades, memórias, crenças, convicções e valores 
de diferentes grupos religiosos, bem como das pessoas sem religião, ateus 
e agnósticos, buscando desta forma contribuir para a eliminação de 
preconceitos que legitimam processos de exclusões e desigualdades. 
(2013, p. 8). 

 

 O que se frisa na confecção do material é o pressuposto de que diversidade cultural 

(e religiosa) é um dos patrimônios da humanidade, pois serve como referência para a 

construção das nossas identidades, sejam elas pessoais/individuais ou coletivas. Nossa 
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religião ou a nossa não religião faz parte de quem somos, bem como nosso gênero, raça, 

história, classe social, etc. Precisamos lembrar que  

 

Diante da violência e da intolerância religiosa, educandos e educandas, 
educadores e educadoras, gestores e gestoras são desafiados a 
compreender que todos são diferentes, mas iguais em direitos, e que 
precisamos conviver, respeitando uns aos outros, no constante propósito 
de promoção dos direitos humanos e da terra. (FLEURI et al, 2013, p. 9).  

 

Para refletir: 

1. O que é intolerância religiosa? 

2. Existiria uma diferença nas formas de discriminação e intolerância religiosa dependendo 

da religião professada?  

3. Qual religião é mais discriminada no Brasil? Quais seriam as causas dessa mais 

frequente discriminação? 

4. Podemos afirmar que algumas religiões sofrem, além de intolerância, racismo religioso? 

Explicite.  

 
Roda de conversa 

Pequeno manual de Aquilombamento da Rede Educafro Minas 
 

AQUILOMBE-SE 
 
Para NÓS, PESSOAS NEGRAS: 

Aquilombar-se é 

● estabelecer o autocuidado, construir espaços coletivos de afeto, de acolhimento, de 

escuta, de sociabilidade, de sentidos coletivos, de fortalecimento de laços, 

memórias e constituição de uma identidade. 

● organizar, constituir espaços de modo que possamos refletir e agir sobre a nossa 

realidade; questionar o que está posto e que nos oprime e construir demandas, 

ações concretas, colocar-nos em movimento para mudar nossa realidade. 

● compreender a nossa história, nossas origens, nossa cultura, resgatar nossas 

memórias é lembrar o passado, para entender o presente e construir o futuro. Isso 

nos faz perceber o quanto a Ação Cultural e Ação Política caminham juntas e 

formam uma tecnologia poderosa de organização e intervenção social.  

● também saber se comunicar, organizar conceitos, construir fundamentos, narrativas 

e estabelecer diálogo com o conjunto da sociedade. É a batalha das ideias. Além 

de descolonizar o nosso corpo, precisamos descolonizar nossas mentes. 
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O aquilombamento é uma necessidade histórica, é um chamado, uma reconexão 

com nossa ancestralidade para atuar no presente, é construir esperança, é 

construir força, é construir sonho, é construir um futuro melhor!7 

 

Para discutir: 

A partir da leitura do texto acima e das discussões realizadas no módulo, criem, como 

núcleo, um MINIMANUAL DE AQUILOMBAMENTO DO SEU NÚCLEO. 

 

Como podemos criar um “espaço quilombola” no núcleo, sem deixar de enfatizar seu 

contexto histórico a partir da resiliência, resistência, lutas e insurgências das pessoas 

negras e seus descendentes? 

Qual seria a relação entre quilombos e educação popular? 

Qual o papel das pessoas não negras nos processos de aquilombamento? 

 

PARA SABER MAIS 

SOUZA, Bárbara Oliveira. Aquilombar-se: Panorama histórico, identitário e político do 

Movimento Quilombola Brasileiro (2008). Dissertação de mestrado. 

Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2130/1/2008_BarbaraOliveiraSouza.pdf  

É tempo de se aquilombar. Disponível em:  

https://www.almapreta.com/editorias/o-quilombo/e-tempo-de-se-aquilombar 

 

A discussão sobre estudos de quilombos no Brasil não pode 

ser feita sem se mencionar Beatriz Nascimento (1942-1995). 

A historiadora Maria Beatriz Nascimento nasceu em 12 de 

julho de 1942, em Aracaju, Sergipe. Nos anos de 1950, sua 

família migrou para o Rio de Janeiro. Ela se graduou em 

História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

concluiu curso de pós-graduação na Universidade Federal 

Fluminense, onde participou da criação do Grupo de Trabalho 

André Rebouças, em 1974, como forma de compartilhar e dar visibilidade aos estudos e 

discussões sobre a temática racial na academia e na sociedade. Dedicou-se ao estudo de 

temas relacionados ao racismo e aos quilombos. Professora, intelectual, pesquisadora, 

                                                           
7  Texto de Joselicio Júnior: “É tempo de se aquilombar”, publicado em 29 de abril de 2019. 
Disponível em: https://revistaforum.com.br/colunistas/joseliciojunior/e-tempo-de-se-aquilombar/. 
 

 

https://www.almapreta.com/editorias/o-quilombo/e-tempo-de-se-aquilombar
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poetisa e ativista, Maria Beatriz Nascimento ainda se revelou como autora do filme Ori, de 

1989, que teve a direção da cineasta Raquel Gerber. 

 

  

PARA SABER MAIS 

Eu sou Atlântica. Disponível em: 

https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/projetossociais/eusouatlantica.pdf. 

NASCIMENTO, Beatriz. A história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-LhM1MaPE9c. 

Filme Ori. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1PBQutmbrgakx63IUUD8qOgIM2wKVId4n/view. 
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Módulo III 
 

DECOLONONIZANDO O PENSAMENTO 

 
Imagem gentilmente cedida pela artista Juliana Pina.  

Colagem: Juliana Pina 
Fotografia: Juh Almeida 
Modelo: Vanessa Almeida 
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A. Colonialidade do saber 

 

Para discutir/refletir: 

1. Qual é a diferença entre conhecimento científico e saberes tradicionais? 

2. Por que precisamos (des)colonizar os saberes? 

 

No documentário Guerras do Brasil, o escritor, ambientalista e professor Ailton 

Krenak faz um discurso incisivo: “Nós estamos em guerra, o seu mundo e o meu mundo 

está em guerra”. Poderíamos falar de uma guerra bélica, com armas, trincheiras e bombas, 

mas, não, estamos falando de uma guerra de narrativas, entre o discurso dos povos 

colonizados e o do colonizador. Porém, podemos encontrar nas narrativas construídas 

pelos povos tradicionais um programa de desordem absoluta, que a pedagogia 

revolucionária fanoniana requer para uma descolonização total do ser. Nosso objetivo aqui 

é discutir novas epistemologias (construção do conhecimento) que nos deem base para 

uma educação autônoma e emancipatória, uma educação decolonial e por que não falar de 

uma educação revolucionária que nos possibilite “agir localmente e pensar globalmente”, 

sugestão dada pelo próprio Ailton Krenak para salvarmos o planeta de uma provável 

colapso entre a colisão desses mundos. O extrativismo que as metrópoles europeias 

fizeram e ainda fazem nas suas ex-colônias dos recursos naturais vem matando os rios, as 

florestas, as montanhas, que são organismos vivos. E qual é a nossa responsabilidade 

diante a isso? Esse mesmo extrativismo também se dá por meio de um “extrativismo do 

conhecimento”, expressão utilizada pela professora e intelectual equatoriana Catherine 

Walsh. Outro importante intelectual em teorias decoloniais e principal teórico sobre a 

colonialidade do poder foi o sociólogo Aníbal Quijano. Segundo ele:  

 

A América constitui-se como o primeiro espaço/tempo de um padrão de 
poder de vocação mundial e, desse modo e por isso, como a primeira 
identidade da modernidade. Dois processos históricos convergiram e se 
associaram na produção do referido espaço/tempo e estabeleceram-se 
como os dois eixos fundamentais do novo padrão de poder. Por um lado, 
a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia 
de raça, ou seja, uma supostamente distinta estrutura biológica que situava 
a uns em situação natural de inferioridade em relação a outros. Essa ideia 
foi assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo, 
fundacional, das relações de dominação que a conquista exigia. Nessas 
bases, consequentemente, foi classificada a população da América, e mais 
tarde do mundo, nesse novo padrão de poder. Por outro lado, a articulação 
de todas as formas históricas de controle do trabalho, de seus recursos e 
de seus produtos, em torno do capital e do mercado mundial. 
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Para Quijano, existe uma estrutura de poder que se concentra no eurocentrismo, 

construída durante séculos de colonização, legitimada por uma ideologia, que criou 

hierarquias raciais para divisão do trabalho. A lógica do “senhor e do escravo” acabou por 

reverberar em todos os campos sociais, estabelecendo um controle da subjetividade e 

cultura dos povos colonizados. A escola moderna é uma das últimas apostas desse sistema 

colonial que busca manter a docilidade dos corpos e o epistemicídio, ou seja, a morte total 

de todos os saberes e conhecimentos desses sujeitos, a anulação de suas identidades. 

Devemos estar atentos sobre “os perigos de uma única história”, os quais constroem 

narrativas sobre uma Europa dona do conhecimento e da razão ocidental, padrão de 

civilidade e humanidade. O etnocentrismo europeu nos impôs o homem branco ocidental 

como padrão de humanidade. Uma educação que se proponha a ser decolonizadora deverá 

ter como compromisso pensar uma nova proposta de humanidade, que se baseia na 

transformação radical do ser, na criação de um novo homem. Como nos diria Paulo Freire, 

essa busca pelo Ser-Mais deve compreender o humano não como parte isolada, mas como 

um todo: essa educação não pode separar o corpo da mente. Também não podemos nos 

compreender como uma parte isolada da natureza, desse grande organismo que se chama 

Terra. Para finalizar, faço uma citação de bell 

hooks (hooks apud Louro, 2015, p. 115): “Entrando 

na sala de aula determinadas a anular o corpo e a 

nos entregar por inteiro à mente, nós 

demonstramos através de nossos seres o quão 

profundamente aceitamos o pressuposto de que a 

paixão não tem lugar na sala de aula”. Precisamos 

de uma educação que subverta a racionalidade 

europeia, que anule essa divisão entre razão e 

emoção, corpo e mente, precisamos de educação 

baseada na paixão, no amor, pois só o amor cura. 
 

Taipa (o big-bang do criacionismo) 

 Tatiana Nascimento 
 

Curar não significa nunca mais 
vai doer, 
feliz não significa nunca mais 
vai chorar 
ser forte não é rigidez 
(aquebrantável; tem alguma coisa, 
na fragilidade, pra se 
aprender) 
matéria é uma casa que habita a gente no 
finito da jornada. mesmo que cimento 

 

Tatiana Nascimento nasceu em 

1981 em Brasília, onde reside 

atualmente. É formada em Letras 

pela UnB (Universidade de Brasília) 

e fez doutorado em Estudos da 

Tradução na UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina). A autora 

é poeta, slammer, cantora, palavreira 

e compositora. Atua também nos 

campos editorial, educacional, 

cultural e audiovisual. Enquanto 

educadora, ministra atualmente o 

curso “Privilégio branco: uma 

questão feminista?”. 
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prometa eternidades, é de mariô y 
barro a lembrança da acolhida 
(palha, ou clorofila morrida, y 
tecnologia de terra muito molhada 
que a primeira deusa, velha, lenta, macerou) 
perfeição é o nome de um deus: 
botamos pra morar na nossa 
falha. a gente é nada mais 
que poeira das colisões estelares, 
a gente, poeira de toque e o 
dissolver as estrelas: 
um registro do fim 
um pedaço do nada 
um silêncio de vácuo 
a memória do brilho, do 
brilho 
y saudade 
do infinito. 

 

A partir da leitura do capítulo e do poema, discuta:  
1. Quais modelos de educação são possíveis a partir da perspectiva decolonial?  
2. Por que faz sentido falar de afeto/amor e educação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Religiões de matriz africana e suas práticas pedagógicas 
 

Um terreiro, uma casa-matriz de uma comunidade jongueira ou de 
maracatu, um cazuá de capoeira angola transmitem bens simbólicos de 
um patrimônio familiar que regenera a linhagem e que trança e dá sol a 
relações de descendência que ultrapassam a ascendência biológica. 
Saberes, técnicas e responsabilidades que se emaranham na seiva das 
paredes, das portas, dos instrumentos, cumeeiras e pejis, nos lugares, 
espaços e objetos que recebem o Axé (que é força vital, de poder de 
transformação, de desenvolvimento e realização). (ROSA, Allan da. 
Pedagoginga: autonomia e mocambagem, São Paulo: Pólen, 2019, p. 42). 
 

A descolonização não remete apenas à desocupação de territórios, mas à 
independência cultural, econômica e, sobremodo, à independência das 
mentalidades, o que privilegia outras formas de ser e de existir, diversas 
daquelas impostas pelo colonizador, buscando deslocar as relações de 
poder. 

PARA SABER MAIS 
Escolarizando o Mundo. Completo legendado [Schooling the World]. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6t_HN95-Urs. 
A Educação Proibida. Filme completo em HD (áudio Português). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OTerSwwxR9Y. 
TED - O perigo de uma história única. Chimamanda Adichie. Dublado em 
português. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=16s. 
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Ou seja, prima por ressignificar e dissolver estereótipos e preconceitos, 
fortalecendo a autocapacidade de ação dos grupos marginalizados. Sua 
ação interroga o paradigma coercitivo e genocida que sustentou a própria 
invenção da modernidade. Isto abre o campo de pensamento para a 
possibilidade de reconstruir novas relações e formas díspares de 

racionalidade (FERNANDES, 2016, p. 170 apud MACEDO et al, p. 21). 
 

Antes de ler o capítulo, discuta: 

1. O que são religiões de matriz africana? 

2. Seria possível afirmar que religiões também promovem práticas pedagógicas? 

3. Que saberes e conhecimentos estariam presentes nas práticas e filosofias religiosas?  

 

 Caso lhe perguntassem como o conhecimento — presente nas salas de aula, nos 

cursos, nas universidades — é produzido, provavelmente você responderia, para resumir, 

que vem dos livros. Talvez poderia pensar também que são provenientes de estudos e 

pesquisas realizadas por pesquisadores. De todo modo, nas possíveis respostas existe 

uma noção muito nítida de que o conhecimento se constrói numa percepção de “verdade, 

pesquisa, experimentos — conceitos e ideias ESCRITAS”. Dificilmente pensaríamos que o 

conhecimento e os saberes estão em TODOS OS LUGARES, em todas as pessoas e 

comunidades, independentemente da formação escolar, carreira acadêmica (existem 

dimensões do conhecimento que nem perpassam espaços formais de educação ou estão 

presentes em livros). A diferença é que existem SABERES E CONHECIMENTOS mais ou 

menos privilegiados, mais ou menos difundidos em sala de aula, porém, que não são, de 

modo algum, mais ou menos válidos, verdadeiros, importantes e úteis.  
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Poderíamos começar questionando sobre “como a academia, a escola, os 

ambientes escolares produzem e tratam os conhecimentos religiosos e não religiosos?”. 

Em um primeiro momento, seria possível afirmar que quase não se concebe dentro dos 

múltiplos ambientes escolares que possam existir espaços do conhecimento que 

perpassam a dimensão religiosa. Se a pergunta anterior fosse direcionada especificamente 

às religiões de matriz africana, temos que não somente não se percebem dimensões de 

conhecimentos nessas religiões bem como elas estão envoltas de profundos preconceitos, 

estereótipos, discriminações. A partir do nosso racismo estrutural à brasileira, as religiões 

de matriz africana são fortemente estigmatizadas, e muitas vezes os espaços escolares, 

em vez de serem espaços emancipatórios e transgressores de conhecimento, funcionam 

como agentes de ignorância e intolerância utilizando como justificativa falsas ideias e 

noções de conhecimento e saberes científicos. Cria-se uma noção de que escola e espaços 

religiosos são duas dimensões completamente opostas e não dialogam entre si.  

 

Nessa via a religião africana está associada com o mal, devido aos 
julgamentos no decorrer da história em que a prevalência deveria ser da 
religião judaico-cristã, e, atualmente, do neopentecostalismo. Pode-se 
dizer que há a redução da identidade da cultura negra, uma compactação 
com vias à invisibilidade, feita de forma intencional, ficando apenas uma 
imagem folclórica e humilhante da riqueza cultural da ancestralidade 
africana às classes subalternizadas. (MACEDO et al, 2019, p. 19). 

  

 No artigo Pedagogia do terreiro: pela decolonização dos saberes escolares, de Yuri 

Miguel Macedo, Cláudia Braga Maia e Mariana Fernandes dos Santos, os autores 

enfatizam: “Os saberes construídos cotidianamente no universo de terreiros de candomblé, 

sua história oral, tradição, axé e ancestralidade afro-brasileira são epistemologias 

decoloniais, uma Pedagogia de Terreiro que tem muito a contribuir para a formação do 

sujeito e de sua identidade” (2019, p. 13). Esses conhecimentos apresentam importantes 

críticas ao “modelo escolar legitimador de uma cultura de intolerância e racismo, em que a 

escola rejeita/exclui a identidade ancestral/cultural que o estudante negro traz consigo” 

(MACEDO et al, 2019, p. 13) e possibilita rupturas no paradigma colonial, racista e 

preconceituoso formador de nossa cultura. “Assim, demonstra-se como a escola é 

disseminadora de uma cultura discriminatória, reproduzindo estereótipos sobre a imagem 

do sujeito negro” (MACEDO et al, 2019, p. 18). 

 

De um lado temos o saber formal, escolar, de natureza baseada na escrita, 
avaliativo, em uma proposta curricular pré-estabelecida, desconectada da 
vida e da pluralidade de identidades; do outro lado, temos o saber 
tradicional dos terreiros, fundamentado na experiência, nas relações 
cotidianas, na experiência adquirida com o tempo, por meio da oralidade e 
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ancestralidade, um conhecimento que é adquirido, mas que não é 
ensinado. Acontece no “ver fazer”. (MACEDO et al, 2019, p. 18). 

  

 O conceito de saber (dimensão epistemológica) geralmente significa um conjunto 

de conhecimentos que foram adquiridos de maneira metódica, relativamente organizados 

e que são transmissíveis por um processo pedagógico de ensino (JAPIASSU, 1986, p. 15 

apud MACEDO et al, 2019, p. 13). Já o saber cotidiano está vinculado às práticas dos 

sujeitos, como resolvemos nossos problemas, algo imediato, e é proveniente de 

experiências que emergem muitas vezes da sabedoria popular e “à margem do saber oficial 

dominante” (MARTINIC, 1994 apud MACEDO et al, 2019, p. 13).  

  
Voltando ao artigo: 
 

Considerando como característica marcante do candomblé o culto aos 
ancestrais (orixás, voduns, inkisses), temos no sacerdócio a autoridade 
representativa de saber, acúmulo e vivência, porta-voz da tradição e do 
poder da palavra e da oralidade, representado pela figura da Yalorixá (mãe 
de santo) e do Babalorixá (pai de santo). Prandi (2005, p. 20) afirma que 
muitos dos conceitos básicos que dão sustentação à organização da 
religião em termos de autoridade religiosa e hierarquia sacerdotal 
“dependem da noção de experiência de vida, aprendizado e saber, 
intimamente decorrentes da ideia de tempo ou a ela associados”. Por esse 
motivo, refere que as noções de tempo, saber, aprendizagem e autoridade 
são as bases do poder sacerdotal do candomblé. 
No candomblé, os saberes registrados na memória, produzidos pela 
experiência e manifestados pela oralidade, dimensionam-se como uma 
forma de poder no terreiro. Vinculado à experiência, o critério determinante 
para a distribuição do poder encontra-se no tempo de vivência na religião. 
A posição que um indivíduo ocupa na hierarquia da religião lhe dá 
atribuições específicas, deveres e direitos. Saber e poder estão 
entrelaçados, pois, ao mesmo tempo em que o acúmulo de saber se 
institucionaliza na forma de cargos, a posição ocupada pelo indivíduo em 
seu cargo lhe dá acesso a novos saberes, logo, a um novo poder. 
No candomblé os saberes envolvem ancestralidade e tradição, 
socializados por meio das gerações, valorizando-se as narrativas dos mais 
velhos detentores dos maiores segredos. É no convívio diário, por 
intermédio da oralidade, que as memórias coletivas da religião são 
transmitidas e o conhecimento compartilhado. É preciso estar presente. É 
uma religião que envolve coletividade e presença. Cada um tem uma 
atribuição, cada um tem uma participação e papel importante dentro de 
uma Roça de santo e, para aprender sobre essas atribuições, é preciso 
estar lá. Os saberes sobre a religião não estão nos livros e tampouco na 
internet. Os segredos estão com os mais velhos. Somente por meio da 
oralidade e do “ver fazer” é que se aprende. [...] 
Aprende-se no contato, aprende-se na observação, aprende-se no 
silêncio, na interação com o outro, na vivência diária em um processo em 
que Skliar (2002, p. 207-208) chama de irrupção na relação de alteridade; 
dessa relação faz emergir e aflorar os fragmentos de subjetividades e 
conhecimento das identidades ali imbricadas. 
Aprende-se com palavra que tem grande poder por meio da transmissão 
de conhecimentos, a prática da linguagem oral transmitindo preceitos e 
segredos que fazem parte do patrimônio ancestral africano. É a 
transmissão do Àse que se dá por meio de gestos simbólicos, expressões, 
palavras pronunciadas e movimentos corporais. Uma combinação de 
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elementos que têm o poder gerador de realização. “Para o povo de santo, 
a palavra tem um valor simbólico especial exatamente porque tem poder 
de ação, de sair de um sujeito para outro. É assim que, para o integrante 
do candomblé, ela possui um caráter sagrado” (SILVEIRA, 2004, p. 57). 
(MACEDO et al, 2019, p. 15 e 16). 

 

 O silêncio no candomblé ensina a importância da escuta: a aprendizagem tem a ver 

com “ouvir o outro”, os outros membros do grupo: o silêncio cria vínculos e 

comprometimentos. Além do silêncio, é importante o convívio das pessoas que fazem parte 

do terreiro, sejam elas crianças, jovens ou adultos. Nesses espaços, as crianças convivem 

e aprendem com os adultos, sejam elas e eles iniciadas ou não. Assim, o que se aprende 

no terreiro?  

 

É por meio da cultura de terreiro, das festas, das danças, das comidas, da 
sua mitologia, de seus rituais, na hora de suas refeições, que adultos e 
crianças constroem as suas próprias cosmovisão e identidade, uma vez 
que essas são construções socioculturais que se relacionam diretamente 
com a experiência não só individual como também coletiva. (MACEDO et 
al, 2019, p. 16). 

 

A Pedagogia de Terreiro ganha força principalmente quando se percebe 
como são tratados os valores civilizatórios afro-brasileiros no contexto das 
relações comunitárias da Roça, pois essa dinâmica da Roça é bem 
diferente das iniciativas de alguns poucos profissionais de educação, que 
propõem práticas pedagógicas baseadas em valores diferentes da escola 
atual, e que, no processo, defrontam-se com a difícil tarefa de desconstruir 
modelos engessados de formação de professores. A Roça vira lugar de 
cruzamento de diferentes perspectivas trazidas pelos sujeitos que, ao se 
inserirem no contexto, vivem tensões e encontram barreiras e por vezes 
sofrem perseguições para conduzir os novos compromissos. 
(CONCEIÇÃO, 2006).  

 
O autor ainda diz que existem diferenças entre a Pedagogia do Terreiro e a escola 

quanto ao acolhimento:  
 

Uma diferença significativa se compararmos o universo da escola com o 
de uma Roça de candomblé é o acolhimento como marcas características. 
Por mais que surjam conflitos neste segundo ambiente, ainda assim o 
esforço é de manter laços, interligando os sujeitos que assumem ser 
membros. E mesmo esta condição de ser membro acaba assumindo 
contornos bem diversos, no entanto continuam sendo membros. Em 
contrapartida, a escola não dialoga com outras formas de estar dentro 
senão dentro dos padrões normatizados. Para a escola, o interesse de o 
sujeito estar não é suficiente, a via de entrada também é única. Difere 
radicalmente da Roça, que, embora tenha seus padrões de iniciação, não 
deixa de atender quem ainda não se iniciou. A Roça também classifica 
seus grupos internos, porém não os exclui. (CONCEIÇÃO, 2006, p. 101). 

 

No terreiro a vivência pluricultural se dá com uma identidade colorida construída 

com tantas alegrias, signos, linguagens, mitologias, festas, danças, comidas, artefatos 

manuais, oralidade, rodas de conversas, tradição e ancestralidade, respeito aos mais 

velhos, temporalidades, poder e fé. Infelizmente é pouco aproveitada, pois é secundarizada 
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quando esse sujeito atravessa o portão para fora da Roça, atravessa a rua e se depara com 

a porta da escola (MACEDO et al, 2019, p. 17-18). 

Os terreiros precisam ser ouvidos e, a partir dessa retratação, manter uma relação 

de interação para que a 

Pedagogia de Terreiro possa vir a 

contribuir com seus valores para a 

decolonização do saber escolar. 

Trata-se de desconstruir a 

errônea imagem construída 

historicamente, primeiro pelo 

cristianismo, e 

contemporaneamente pelas 

religiões/seitas que veem os 

terreiros de candomblé como espaços sem legitimidade (MACEDO et al, 2019, p. 21). 

  
Após a leitura do capítulo, discutir: 
 

1. O que se aprende nos terreiros? 

2. O que seria uma “pedagogia de terreiro”? 

3. Como práticas, vivências, saberes e conhecimentos aprendidos nos terreiros contribuem 

para a decolonização do pensamento? Como esses saberes contribuem para tornar a 

escola e a educação em ações/práticas e movimentos emancipatórios e transgressores? 

4. Onde achar esses OUTROS saberes? Como descolonizar nossos pensamentos? 

 

Referência: 
MACEDO, Y. M.; MAIA, C. B.; SANTOS, M. F. dos. Pedagogia de terreiro: pela 
decolonização dos saberes escolares. Revista Vivências. Erechim, v. 5, n. 29, p. 13-25, 
jul./dez. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2NPJySI. Acesso em: 20 jan. 2020.  
 

Referências das imagens: 
Terreiro (imagem 1) 
Disponível em: https://ocandomble.com/2008/04/29/terreiros-de-candomble/. 
 
Candomblé (imagem 2). Desenho que mostra um pouco do culto dos seguidores do 
candomblé, que, dentre outras coisas, acreditam na continuidade da vida por meio da força 
vital. Foto: Almanaque AC2B. Disponível em: http://www.afreaka.com.br/notas/candomble-
origem-significado-e-funcionamento/. 
 

PARA SABER MAIS 

Candomblé: origem significado e funcionamento. Disponível em: 
http://www.afreaka.com.br/notas/candomble-origem-significado-e-funcionamento/. 
 
ROSA, A. Pedagoginga: autonomia e mocambagem. São Paulo: Pólen, 2019.  
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C. Memória ancestral 
 
Antes de ler o capítulo, discuta: 

1. O que é memória? 

2. Qual seria a delimitação/escopo/diferença entre MEMÓRIAS COLETIVAS e 

MEMÓRIAS INDIVIDUAIS? 

3. O que é ancestralidade?  

 

Da grafia-desenho de minha mãe: um dos lugares de nascimento de minha 

escrita 

  

  Depoimento 

                                                    Conceição Evaristo  

Talvez o primeiro sinal gráfico que me foi apresentado como escrita tenha vindo de 

um gesto antigo de minha mãe. Ancestral, quem sabe? Pois de quem ela teria herdado 

aquele ensinamento, a não ser dos seus, os mais antigos ainda? Ainda me lembro, o lápis 

era um graveto, quase sempre em forma de uma forquilha, e o papel era a terra lamacenta, 

rente às suas pernas abertas. Mãe se abaixava, mas antes cuidadosamente ajuntava e 

enrolava a saia, para prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo 

quase alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas pernas. 

Era um gesto solene, que acontecia sempre acompanhado pelo olhar e pela postura 

cúmplice das filhas, eu e minhas irmãs, todas nós ainda meninas. Era um ritual de uma 

escrita composta de múltiplos gestos, em que todo corpo dela se movimentava e não só os 

dedos. E os nossos corpos também, que se deslocavam no espaço acompanhando os 

passos de mãe em direção à página-chão em que o sol seria escrito. Aquele gesto de 

movimento-grafia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no chão.  

Na composição daqueles traços, na arquitetura daqueles símbolos, alegoricamente 

ela imprimia todo o seu desespero. Minha mãe não desenhava, não escrevia somente um 

sol, ela chamava por ele, assim como os artistas das culturas tradicionais africanas sabem 

que as suas máscaras não representam uma entidade, elas são as entidades esculpidas e 

nomeadas por eles. E no círculo-chão, minha mãe colocava o sol, para que o astro se 

engrandecesse no infinito e se materializasse em nossos dias. Nossos corpos tinham 

urgências. O frio se fazia em nossos estômagos. Na nossa pequena casa, roupas 

molhadas, poucas as nossas e muitas as alheias, isto é, as das patroas, corriam o risco de 

mofarem acumuladas nas tinas e nas bacias. A chuva contínua retardava o trabalho e pouco 

dinheiro, advindo dessa tarefa, demorava mais e mais no tempo. Precisávamos do tempo 

seco para enxugar a preocupação da mulher que enfeitava a madrugada com lençóis 
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arrumados um a um nos varais, na corda bamba da vida. Foi daí, talvez, que eu descobri a 

função, a urgência, a dor, a necessidade e a esperança da escrita. É preciso comprometer 

a vida com a escrita ou é o inverso? Comprometer a escrita com a vida?  

Mais um momento, ainda bem menina, em que a escrita me apareceu em sua função 

utilitária e às vezes, até constrangedora, era no momento da devolução das roupas limpas. 

Uma leitura solene do rol acontecia no espaço da cozinha das senhoras:  

4 lençóis brancos,  

4 fronhas,  

4 cobre-leitos,  

4 toalhas de banho,  

4 toalhas de rosto,  

2 toalhas de mesa,  

15 calcinhas,  

20 toalhinhas,  

10 cuecas,  

7 pares de meias,  

etc, etc, etc.  

As mãos lavadeiras, antes tão firmes no esfrega-torce e no passa-dobra das roupas, 

ali diante do olhar conferente das patroas, naquele momento se tornavam trêmulas, com 

receio de terem perdido ou trocado alguma peça. Mãos que obedeciam a uma voz-

conferente. Uma mulher pedia, a outra entregava. E quando eu, menina, testemunhava as 

toalhinhas antes embebidas de sangue, e depois, já no ato da entrega, livres de qualquer 

odor ou nódoa, mais a minha incompreensão diante das mulheres brancas e ricas crescia. 

As mulheres de minha família, não sei como, no minúsculo espaço em que vivíamos, 

segredavam seus humores íntimos. Eu não conhecia o sangramento de nenhuma delas. E 

quando em meio às roupas sujas, vindas para a lavagem, eu percebia calças de mulheres 

e minúsculas toalhas, não vermelhas, e sim sangradas do corpo das madames, durante 

muito tempo pensei que as mulheres ricas urinassem sangue de vez em quando.  

Foram, ainda, essas mãos lavadeiras, com seus sóis riscados no chão, com seus 

movimentos de lavar o sangue íntimo de outras mulheres, de branquejar a sujeira das 

roupas dos outros, que desesperadamente seguraram em minhas mãos. Foram elas que 

guiaram os meus dedos no exercício de copiar meu nome, as letras do alfabeto, as sílabas, 

os números, difíceis deveres de escola, para crianças oriundas de famílias semianalfabetas. 

Foram essas mãos também que folheando comigo revistas velhas, jornais e poucos livros 

que nos chegavam recolhidos dos lixos ou recebidos das casas dos ricos, que aguçaram a 

minha curiosidade para a leitura e para a escrita. Daquelas mãos lavadeiras recebi também 
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cadernos feitos de papéis de embrulho de pão, ou ainda outras folhas soltas, que, 

pacientemente costuradas, evidenciavam a nossa pobreza, e distinguiam mais uma de 

nossas diferenças, em um grupo escolar, que nos anos 50 recebia a classe média alta belo-

horizontina.  

Das mãos lavadeiras, recebi ainda listas de mantimentos, palavras cifradas, preços 

calculados para não ultrapassar o nosso minguado orçamento (sempre ultrapassavam) e 

lá ia eu, menina, às tendinhas, aos armazéns e às padarias perto da favela para fazer 

compras. Nesse exercício de quase adivinhar os textos escritos produzidos por minha 

família, quem sabe o meu aprendizado para um dia caminhar pelas vias da ficção...  

Ainda, uma de minhas tias, a que me criou, tinha por hábito de anotar 

resumidamente em folhas de papéis datas e acontecimentos importantes, desde fatos 

relacionados à economia doméstica, a acontecimentos sociais ou religiosos. Anotações 

familiares como:  

“A nossa última galinha-d’angola fugiu semana passada, isto é, no final do mês de 

novembro”.  

“No dia 13 de dezembro, pus a galinha garnisé para chocar sobre nove ovos”.  

“Dona Etelvina de Seu Basílio voltou para São Paulo no dia 15 de agosto de 1965”.  

“Já paguei duas mensalidades para ajudar na festa da Capela do Rosário”.  

“Maria Inês, minha sobrinha, ficou noiva no dia 22 de junho de 1969”.  

E à medida que eu crescia e os meus conhecimentos também, alguns desses 

eventos passaram a ser registrados por mim, como também passou a ser de minha 

responsabilidade cuidar de meus irmãos menores na escola, acompanhar seus deveres, ir 

às reuniões escolares e transmitir os resultados para mim mãe. De meus irmãos passei a 

acompanhar os deveres das crianças menores vizinhas. No pequeno quintal de nossa casa, 

debaixo das árvores, improvisei uma sala de aula. Das moedas, que me eram dadas pelas 

mães gratas pelo desenvolvimento de seus filhos na escola, surgia meu primeiro 

salariozinho. Riqueza que me permitia comprar ora o pão diário, ora açúcar, ora o leite do 

irmãozinho menor, ora um caderno para mim, e às vezes algum livrinho (revistinhas infantis, 

gibis, que não sei por que eu considerava como sendo livro), ou ainda obter uma alegria 

maior: doces, doces, doces...  

Mas digo sempre: creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo que 

ouvi desde a infância. O acúmulo das palavras, das histórias que habitavam em nossa casa 

e adjacências. Dos fatos contados a meia-voz, dos relatos da noite, segredos, histórias que 

as crianças não podiam ouvir. Eu fechava os olhos fingindo dormir e acordava todos os 

meus sentidos. O meu corpo por inteiro recebia palavras, sons, murmúrios, vozes 

entrecortadas de gozo ou dor dependendo do enredo das histórias. De olhos cerrados eu 
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construía as faces de minhas personagens reais e falantes. Era um jogo de escrever no 

escuro. No corpo da noite.  

Na origem da minha escrita ouço os gritos, os chamados das vizinhas debruçadas 

sobre as janelas, ou nos vãos das portas contando em voz alta uma para outras as suas 

mazelas, assim como as suas alegrias. Como ouvi conversas de mulheres! Falar e ouvir 

entre nós era talvez a única defesa, o único remédio que possuíamos. Venho de uma família 

em que as mulheres, mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, 

primeira a dos patrões, depois a dos homens seus familiares, raramente se permitiam 

fragilizar. Como “cabeça” da família, elas construíam um mundo próprio, muitas vezes 

distantes e independentes de seus homens e mormente para apoiá-los depois. Talvez por 

isso tantas personagens femininas em meus poemas e em minhas narrativas? Pergunto 

sobre isto, não afirmo.  

Afirmo, porém, que foi do tempo/espaço que aprendi desde criança a colher as 

palavras. Não nasci rodeada de livros, do meu berço trago a propensão, o gosto para ouvir 

e contar histórias. A grande oportunidade para a leitura constante me chegou quando eu, 

já quase mocinha, tinha a autonomia para ir e vir à Biblioteca Pública de Belo Horizonte, 

casa-tesouro, em que uma das minhas tias se tornou servente.  

Se a leitura desde a adolescência foi para mim um meio, uma maneira de suportar 

o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e inserção no espaço em 

que eu vivia, a escrita também desde aquela época abarcava estas duas possibilidades. 

Fugir para sonhar e inserir-se para modificar. Essa inserção para mim pedia a escrita. E se 

inconscientemente desde pequena nas redações escolares eu inventava outro mundo, pois 

dentro dos meus limites de compreensão eu já havia entendido a precariedade da vida que 

nos era oferecida, aos poucos fui ganhando uma consciência. Consciência que 

compromete a minha escrita como um lugar de autoafirmação de minhas particularidades, 

de minhas especificidades como sujeito-mulher-negra.  

E retomando a imagem da escrita diferencial de minha mãe, que surge marcada por 

um comprometimento de traços e corpo (dela e nossos) e ainda a um de diário escrito por 

ela, volto ao gesto em que ela escrevia o sol na terra e imponho a mim mesma uma 

pergunta. O que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não 

letrados, e quando muito, semialfabetizados, a romperem com a passividade da leitura e 

buscarem o movimento da escrita?  

Tento responder. Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se o ato 

de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção 

da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-

lhe a sua autoinscrição no interior do mundo. E, em se tratando de um ato empreendido por 
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mulheres negras, que historicamente transitam por espaços culturais diferenciados dos 

lugares ocupados pela cultura das elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. 

Insubordinação que pode se evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere “as 

normas cultas” da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como também pela 

escolha da matéria narrada.  

A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para “ninar os da casa-

grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. 

  

                                                                                     Rio de Janeiro, agosto de 

20058 

  

Disponível em: https://bit.ly/2Nti0T0. 

Fonte: https://bit.ly/2Nti0T0 

 

Para refletir/discutir: 

1. Como o movimento negro colabora para a construção de saberes? 

2. Qual a importância da lei 10.639/03 e 11.645/08 para a garantia de uma educação 

descolonizadora? 

 

 

Roda de conversa: Saberes e conhecimentos 

Texto: Saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo 

Movimento Negro, capítulo 4.2: “O movimento negro Educador”. 

 

Roda de conversa: Saberes e Conhecimento. 

Saberes produzidos pela comunidade negra e sistematizados pelo Movimento 

Negro. 

Podemos dizer que consideramos que a comunidade negra e o Movimento Negro 

produzem saberes, os quais se diferem do conhecimento científico, mas em hipótese 

alguma podem ser considerados menos “saber” ou “saberes residuais”.  

Nesse caso, o que estamos considerando como “saberes emancipatórios 

produzidos pelos negros e pelas negras e sistematizados pelo Movimento Negro”? Trata-

                                                           
8 Publicado no livro Representações Performáticas Brasileiras: teorias, práticas e suas interfaces. 

Marcos Antônio Alexandre (org.), Belo Horizonte, Mazza Edições, 2007, p. 16-21. 
*** Texto apresentado na Mesa de Escritoras Afro-brasileiras, no XI Seminário Nacional Mulher e 
Literatura/II Seminário Internacional Mulher e Literatura, Rio de Janeiro, 2005 

 

https://b5af303c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/nossaescrevivencia/ensaios/Para%20pesquisador%40s.pdf?attachauth=ANoY7cpiEj6hxrN2aSEF9v7KZp2FGx7rauliUh1pZPGpNjDsfuaA5MkVWsQ-EnnjLNlROpnMhyvsrta26l8tNAF5H7DENlBQHyMB2P4ZPqw7rY_v0gum3VaoNO1_U94Exv67IZZwE9Nj4nrWrGeWaxzRamEkAl5iQAbrYk3ZXDNpAjjAeGXBm85uw04k3ahG_sFIKMcLG9K1yzpF7NfBXhRPY92w32SzDO4mFi4VBI2t0j3csN5UllWRCMRV2nHhDdWq3qoKezAv&attredirects=1
https://b5af303c-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/nossaescrevivencia/ensaios/Para%20pesquisador%40s.pdf?attachauth=ANoY7cpiEj6hxrN2aSEF9v7KZp2FGx7rauliUh1pZPGpNjDsfuaA5MkVWsQ-EnnjLNlROpnMhyvsrta26l8tNAF5H7DENlBQHyMB2P4ZPqw7rY_v0gum3VaoNO1_U94Exv67IZZwE9Nj4nrWrGeWaxzRamEkAl5iQAbrYk3ZXDNpAjjAeGXBm85uw04k3ahG_sFIKMcLG9K1yzpF7NfBXhRPY92w32SzDO4mFi4VBI2t0j3csN5UllWRCMRV2nHhDdWq3qoKezAv&attredirects=1
https://bit.ly/2Nti0T0
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se de uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma racionalidade marcada pela 

vivência da raça numa sociedade racializada desde o início de sua conformação social. 

Significa a intervenção social, cultural e política de forma intencional e direcionada dos 

negros e negras ao longo da história, na vida em sociedade, nos processos de produção e 

reprodução da existência. Ou seja, não se trata de ações intuitivas, mas de criação, 

recriação, produção e potência. A vivência da raça faz parte dos processos regulatórios de 

transgressão, libertação e emancipação vividos pelos africanos e seus descendentes. No 

Brasil, desde o processo colonial, atravessou o regime da escravidão, se fez presente na 

República e permanece no Brasil — e em outros países do mundo — até os nossos dias. 

Desse modo, a raça é vista como uma dimensão estruturante da sociedade brasileira e do 

processo colonial das Américas (QUIJANO, 2005). 

Dada a sua importância na constituição da nossa sociedade, esses saberes 

deveriam fazer parte da educação escolar dos projetos educativos não escolares e do 

campo do conhecimento de maneira geral, sobretudo após a alteração da Lei 9.394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases) pela Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos das escolas de ensino Fundamental e 

Médio, públicas e particulares. Essa lei foi regulamentada pela Resolução CNE/CP 01/04 e 

pelo Parecer CNE/CP 03/04, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana. Os deveres da União, estados, municípios, Distrito Federal, universidades, 

conselhos e demais setores ligados à educação para com a implementação dessa 

legislação foram registrados em 2009 no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Os saberes expressos nesses documentos 

ainda não são devidamente considerados enquanto tais pelo campo do conhecimento e 

pela teoria educacional. Trata-se de uma disputa, principalmente, no campo dos currículos. 

Para tal, faz-se necessário indagar: Afinal, que saberes emergem da experiência e da ação 

da comunidade negra e são sistematizados pelo Movimento Negro brasileiro? Esses 

saberes são emancipatórios? Como a escola e a universidade poderão conhecer esses 

saberes e introduzi-los, na perspectiva da ecologia dos saberes, como um importante 

componente dos currículos? Como o pensamento crítico educacional poderá dialogar e 

incorporar esses saberes? 

Certamente, os caminhos são vários. Vamos apontar alguns. Antes, porém, faz-se 

necessário destacar, dentro da constelação de saberes produzidos pelos negros no Brasil, 

aqueles com os quais dialogaremos neste texto. São eles: os saberes identitários, os 

políticos e os estético-corpóreos. Podemos dizer que todos os três acompanham a trajetória 
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histórica dos negros desde os tempos coloniais e ganham maior visibilidade na educação 

e na sociedade brasileira a partir dos anos de 2000, quando o Movimento Negro traz, para 

a arena política, a mídia, a educação e o sistema jurídico, a discussão e a demanda por 

políticas de ações afirmativas. 

Cabe destacar que a separação dos três tipos de saber aqui apresentada é um 

recurso analítico e didático. É uma forma de apresentá-los, discorrer a sua dinâmica e 

compreender a sua especificidade. Na realidade social, cultural, econômica e política eles 

se constroem de forma articulada e imbricada. Dada a sua força e capacidade 

emancipatórias, seus efeitos são potentes. Porém, retomando as reflexões de Santos 

(2010), o pensamento abissal presente no campo da ciência muitas vezes não os considera 

como conhecimentos válidos; ele os desqualifica e os invisibiliza, produzindo o 

epistemicídio. Por isso, é importante explicitá-los um a um.” 

Referência: 
GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por 

emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017. página 67 a 69. 

 

Para refletir/discutir: 

1. Como o movimento negro colabora para a construção de saberes? 
2. Como os saberes produzido, construídos, compartilhados e divididos pelo movimento 

negro afetam a produção de conhecimento científico/ acadêmico? 

 

PARA SABER MAIS 

Nilma Lino Gomes é graduada em Pedagogia e 

mestra em Educação pela UFMG, além de 

doutora em Antropologia Social pela USP. 

Cumpriu estágio pós-doutoral na Universidade 

de Coimbra, supervisionada por Boaventura de 

Souza Santos. Professora da Faculdade de 

Educação da UFMG e integrante da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), entre 2002 e 2013 coordenou o Programa de 

Ensino, Pesquisa e Extensão Ações Afirmativas na UFMG. Coordenou também o Núcleo 

de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas (NERA) e o 

GT 21 – Educação e Relações Étnico-Raciais – da ANPED, durante a gestão 2012-2013. 

Foi também membro do Conselho Nacional de Educação no período 2010-2014, designada 

para a Câmara de Educação Básica. Em 2019 recebeu o título de Professora Emérita.  

 

Fonte: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/368-nilma-lino-gomes 
Da imagem: http://segundapreta.com/nilma-lino-gomes/ (Foto Letícia Souza)  
Sobre o recebimento do título de Professora Emérita: 
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ancestralidade-negra-e-educacao-emancipatoria-marcam-
homenagem-a-nilma-lino-gomes 
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Módulo IV 

 
QUEM SOMOS? O QUE NOS DEFINE? 
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A. Branquidade/Branquitude 
 

Aqui, ninguém é branco. No final das contas, somos 

todes brasileires! 

Que negros existem no Brasil, ninguém duvida, mas 

quanto aos brancos, não se pode afirmar com a 

mesma segurança. (Liv Sovik, no livro Aqui ninguém é 

branco. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2003, p. 15). 

 

 
Para discutir: 

1. O que é raça? Como a definimos? 

2. Como diferenciamos socialmente as 

pessoas de raças diferentes? É importante 

lembrar que raça é uma construção social, ela 

é uma fator estrutural e estruturante da sociedade brasileira. 

 

Camila Moreira de Jesus, no artigo Branquitude x Branquidade: Uma análise conceitual do 

ser branco, a partir da leitura de diversos pesquisadores sobre a temática, define o termo 

branquitude, referente ao ponto de superação do ideal branco, através da aceitação da 

existência do privilégio por parte dos brancos e sua consequente tentativa de combate ao 

racismo. Em sua revisão, branquitude estaria associada à definição de negritude, que diz 

respeito, grosso modo, à construção de uma identidade negra positiva. Já a nomenclatura 

branquidade toma o lugar que até então dizia respeito a branquitude, para definir as práticas 

daqueles indivíduos brancos que assumem e reafirmam a condição ideal e única de ser 

humano, portanto, o direito pela manutenção do privilégio perpetuado socialmente. 

Segundo Jesus (2012), a autora Ruth Frankenberg (2004) reconsidera a afirmação de que 

a branquitude é não marcada e invisível, afirmando que a expressão “invisibilidade da 

branquidade” refere-se apenas aos momentos em que a branquidade se esconde atrás de 

uma característica de normatividade. De acordo com Frankenberg: 

1. A branquidade é um lugar de vantagem estrutural nas sociedades 
estruturadas na dominação racial; 
2. A branquidade é um ‘ponto de vista’, um lugar a partir da qual nos vemos 
e vemos os outros e as ordens nacionais e globais [...]; 
3. A branquidade é comumente redenominada ou deslocada dentro das 
denominações étnicas ou de classe [...]; 
4. Como lugar de privilégio, a branquidade não é absoluta, mas 
atravessada por uma gama de outros eixos de privilégio e subordinação 
relativos; estes não apagam nem tornam irrelevante o privilégio racial, mas 
o modulam ou modificam; 
5. A branquidade é produto da história e é uma categoria relacional. Como 
outras localizações raciais, não tem significado intrínseco, mas apenas 
socialmente construídos. Nessas condições, os significados da 
branquidade têm camadas complexas e variam localmente e entre os 
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locais; além disso, seus significados podem parecer simultaneamente 
maleáveis e inflexíveis. 

 
Ainda segundo a autora, a pesquisadora Liv Sovik, no livro Aqui ninguém é branco 

(2003), apresenta um artigo sobre o Brasil, mostrando como a questão da mestiçagem é 

utilizada para encobrir o caráter racista da sociedade que nega sua branquidade. Em 

oposição à branquidade (termo que está ligado também a negridade, no que se refere aos 

negros), branquitude é um movimento de reflexão a partir e para fora de nossa própria 

experiência enquanto brancos. Já o pesquisador Lourenço Cardoso (2010) estabelece uma 

diferenciação que se aproxima do conceito sugerido por Edith Piza, sobre branquitude 

crítica e branquitude acrítica. Segundo ele, “a branquitude crítica refere-se ao indivíduo que 

desaprova publicamente o racismo”. Já branquitude acrítica refere-se ao indivíduo ou 

coletividade que luta pela manutenção do status de superioridade racial branca. 

 

Enquanto indivíduos brancos que reconhecem que a supremacia branca 
não tem razão de existir permanecem omissos no processo, o privilégio 
destes e daqueles brancos que acreditam na brancura como condição 
ideal de ser humano é mantido, o que faz com que negros sem qualquer 
reconhecimento sobre seus valores culturais e sociais encontrem no 
processo de branqueamento a única forma de integração social, assim são 
impedidos de formar uma identidade negra positiva, baseada no resgate 
de valores individuais e coletivos em nome de uma nova percepção de si 
e do mundo social, perpetuando valores depreciativos e estereotipados 
que se arrastam ao longo dos anos. Assim, não há como falar de 
branquidade sem levar em consideração todo o processo histórico em que 
ela esteve inserida, ajudou a fomentar e consolidar. Tão pouco, falar de 
branquidade sem pesar as implicações das suas ações ao longo da 
história, principalmente no que diz respeito aos indivíduos negros. 

 
Texto completo disponível em:  

https://www3.ufrb.edu.br/ebecult/wp-content/uploads/2012/05/Branquitude-x-branquidade-uma-

ana-ÃÅlise-conceitual-do-ser-branco-.pdf. 

 

Recentemente a editora Letramento publicou um best-seller de uma premiada 

jornalista britânica Reni Eddo-Lodge, intitulado: Por que eu não converso mais com 

pessoas brancas sobre raça. No capítulo 3, a autora propõe discutir sobre “O que é 

o privilégio branco?”. Segue uma breve introdução da obra: 

 

Quando eu tinha quatro anos, perguntei para minha mãe quando eu ficaria branca, 

porque todas as pessoas boas da TV eram, mas todos os vilões eram negros e pardos. Eu 

me considerava uma boa pessoa, então pensei que ficaria branca eventualmente. Minha 

mãe ainda se lembra de olhar desanimada em meu rosto quando ela me deu a má notícia. 

O neutro é branco. O padrão é branco. Porque nós nascemos em um roteiro já escrito que 
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nos diz o que esperar de estranhos devido à sua cor de pele, sotaques e status social, toda 

a humanidade é codificada como pessoa branca. A negritude, no entanto, é considerada a 

“outra” e, portanto, de se suspeitar. Aqueles que são codificados como uma ameaça em 

nossa representação coletiva da humanidade não são brancos. Essas mensagens eram 

tão poderosas que eu, de quatro anos, já as havia reconhecido, assistindo à televisão, 

percebendo que todos os personagens que se pareciam comigo eram criminosos, na pior 

das hipóteses, e, na melhor das hipóteses, comparsas ousados. 

Como posso definir privilégio branco? É tão difícil descrever uma ausência. E 

privilégio branco é a ausência das consequências negativas do racismo. Uma ausência de 

discriminação estrutural, uma ausência da sua raça sendo vista como um problema em 

primeiro lugar, uma ausência de “menos chances de sucesso por causa da minha raça”. É 

uma ausência de olhares engraçados direcionados a você porque se acredita que você 

esteja no lugar errado; uma ausência de expectativas culturais; uma ausência da violência 

promulgada em seus antepassados por causa da cor de suas peles; uma ausência de uma 

vida inteira de marginalização sutil e divisória — exclusão da narrativa de ser humano. 

Descrever a definir essa ausência significativa, até certo ponto, perturbar o centro da 

branquitude e lembrar às pessoas brancas que sua experiência não é a norma para o resto 

de nós. É, obviamente, muito mais fácil identificar quando você não tem, e observo, como 

uma estranha, a insularidade da branquitude. Cobicei a branquitude uma vez, mas eu sabia, 

no fundo da minha mente, que me enganar com a assimilação só me faria uma imitação de 

algo que eu nunca seria [...]. 

Para alguns, a palavra privilégio, no contexto da branquitude, invoca imagens de 

uma vida habituada ao luxo, aproveitando os mimos dos super-ricos. Quando falo de 

privilégio branco, não quero dizer que as pessoas brancas tenham uma vida fácil, que nunca 

tenham lutado ou que nunca tenham vivido na pobreza. Mas, pelo privilégio branco, sua 

raça quase certamente afetará positivamente a sua trajetória de vida de alguma 

forma. E você provavelmente nem vai perceber.  

O privilégio branco é uma das razões pelas quais parei de conversar com pessoas 

brancas sobre raça. Tentar convencer inflexíveis rostos incrédulos nunca me atraiu. A ideia 

de privilégio branco força as pessoas brancas que não são ativamente racistas a confrontar 

sua própria cumplicidade na existência contínua do racismo. O privilégio branco é lento e 

continuamente complacente. É previsível em um mundo no qual a drástica desigualdade 

racial é respondida com um encolher de ombros, considerada apenas a norma padrão [...]. 

O racismo é muitas vezes confundido com o preconceito e às vezes é usado de 

forma intercambiável. É outra peneira usada contra os antirracistas, que têm de ouvir 

aqueles que desejam minar o movimento e manifestar indignação com a discriminação 
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contra os brancos porque são brancos. Alguns negros têm um ódio ardente contra pessoas 

brancas, eles dirão, e isso é inaceitável. Isso é “racismo reverso”, eles insistem. O 

preconceito é real em comunidades de cor [...]. Existe uma diferença entre racismo e 

preconceito. Existe uma definição não atribuída de racismo que o define como preconceito 

mais poder. Os desfavorecidos pelo racismo podem certamente ser cruéis, vingativos e 

preconceituosos. Todo mundo tem a capacidade de ser desagradável com outras pessoas, 

de julgá-las antes de conhecê-las. Entretanto, simplesmente não há pessoas negras o 

suficiente em posições de poder para promulgar o racismo contra pessoas brancas 

no tipo de grande escala que atualmente opera contra pessoas negras. Os negros 

estão super-representados nos lugares e espaços onde o preconceito poderia 

realmente ter efeito? A resposta é quase sempre não [...]. 

O racismo não é uma via de 

mão dupla. Existem formas únicas de 

discriminação que são apoiadas por 

direito, afirmação e, o mais importante, 

apoiados por um poder estrutural forte 

o suficiente para assustá-lo a ponto de 

cumprir as exigências do status quo 

[...]. Em teoria, ninguém tem problemas 

com o antirracismo. Na prática, assim 

que as pessoas começam a fazer 

coisas antirracistas, não há fim para a 

série de comentaristas que estão convencidos de que os antirracistas estão errados. 

Acontece até entre pessoas que se consideram progressistas. 

Quando falamos sobre “branquitude” e “privilégio”, enfatizamos que a RAÇA, 

percebida como construção social, se exerce a partir de pressupostos de superioridade 

racial e também de uma não racialidade branca. O que nos parece é que “ser branco” é ser 

neutro, o normal, natural, e todas as demais racialidades são construídas tendo como 

espelho da norma a branquidade. Um exercício interessante que podemos fazer é observar 

as maneiras privilegiadas e positivas que caracterizam uma experiência branca que 

também é percebida pela sua multiplicidade e diversidade.  

Perceber a branquitude (a condição das pessoas brancas) como raça implica 

percebê-la, como a raça negra, enquanto uma construção social com bases históricas, 

culturais e complexas, que estruturam a sociedade e as relações. Isso quer dizer que, 

apesar da sua arbitrariedade (como comprovado cientificamente, não existem raças 

humanas, apenas uma), a branquitude está imersa em privilégios e benefícios, ou, dizendo 
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de outra maneira, que a “cor da pele” não significou prejuízos e preconceitos em termos de 

existência do sujeito.  

 

O texto acima foi retirado do livro: Eddo-Lodge, Reni. Por que eu não converso mais com 

pessoas brancas sobre raça. traduzido por Elisa Elwine. Belo Horizonte: Letramento, 2019. 

 

Para discutir: 

1. Como desnaturalizamos a branquitude?  

2. Como podemos falar sobre privilégios? 

3. Qual é o lugar das pessoas brancas na luta antirracista? 

  

PARA SABER MAIS 

 

Aqui ninguém é branco. Géledes. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-

content/uploads/2018/02/Aqui_ninguem_e_branco._Rio_de_Janeiro_Ae.pdf. 

 

Branquitude x Branquidade: uma análise conceitual do ser branco. Disponível em: 

https://www3.ufrb.edu.br/ebecult/wp-content/uploads/2012/05/Branquitude-x-branquidade-

uma-ana-ÃÅlise-conceitual-do-ser-branco-.pdf. 

 

NASCIMENTO, Tatiana. A branquitude é um lugar de fala. Disponível em: 

https://medium.com/@tatiananascivento/a-branquitude-%C3%A9-um-lugar-de-fala-

db7eae996f82. 

 

Olhos azuis (documentário legendado). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MHDr-Yi2Jck. 

 

Quer entender as limitações de sua branquitude?. Jornalistas Livres. Disponível em: 

https://jornalistaslivres.org/quer-entender-as-limitacoes-de-sua-branquitude/. 
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B. Indígenas sul-americanes 

Para discutir/refletir: 

1. Qual são as principais reivindicações dos povos indígenas na América Latina? 

2. Como os saberes indígenas se relacionam aos saberes dos povos tradicionais de matriz 

africana? 

 

Antes de iniciar a leitura do módulo. 

Sugestão: assistir ao primeiro episódio, “Guerras da Conquista”, da série Guerras do Brasil, 

que começaram com a invasão dos portugueses há mais de 500 anos, com o massacre dos 

indígenas, e continuam até hoje. Entre os entrevistados, então duas lideranças indígenas: 

Ailton Krenak e Sônia Guajajara. 

Disponível em: http://portacurtas.org.br/filme/?name=as_guerras_da_conquista e no 

serviço de streaming NETFLIX. 

 

“A história dos povos indígenas é a história da violência, é a história da 

espoliação, a história dos desencontros entre uma sociedade extrativista, 

mercantilista e capitalista que pretende, a fogo e sangue, despojar para entrar nos 

seus territórios, espoliar a mãe natureza, violar os direitos humanos, violar os 

direitos coletivos. E sem respeitar a consulta prévia, o consentimento prévio. É o 

choque das civilizações, uma civilização que busca interesses economicistas, e a 

outra que busca defender seus direitos, direito à vida, direito a sua causa, ao bem 

viver, direito à dignidade à sobrevivência…”. Trecho de Yaku Pérez, documentário 

Vozes Indígenas da América Latina.  

 

Antes da leitura do texto, ouça e veja o clipe da música Latinoamérica do grupo Calle 13. 

 



63 
 

A situação dos povos indígenas na América Latina só pode ser compreendida como 

o resultado histórico do processo que começou com a chegada dos europeus há mais de 

cinco séculos, mediante o qual estes foram despojados dos territórios que habitavam, de 

seus espaços de reprodução social e cultural e também de sua própria cultura, cosmovisões 

e modos de vinculação com a natureza. Esta irrupção significou a perda da territorialidade 

política dos povos indígenas do continente e da soberania sobre seus territórios e inaugurou 

um ciclo de extensa duração histórica. 

Por séculos os povos indígenas vêm resistindo à perda de seu território, suas 

tradições e ao extermínio. De acordo com o relatório Povos Indígenas na América Latina: 

Progressos da Última Década e Desafios para Garantir seus Direitos, elaborado pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) em 2014, na sede das 

Nações Unidas, em Nova York, onde ocorreu a 1ª Conferência Mundial sobre os Povos 

Indígenas, há cerca de 45 milhões de indígenas em 826 comunidades, que representam 

8,3% da população mundial. 

Segundo o relatório, dos 45 milhões de indígenas, 17 milhões vivem no México, e 7 

milhões, no Peru. Entretanto, os países com maior proporção de população indígena são 

Bolívia (62,2%), Guatemala (41%), Peru (24,0%) e México (15,1%). Segundo a Cepal, o 

Brasil tem 900 mil indígenas, com o maior número de comunidades (305), seguido pela 

Colômbia (102), Peru (85), México (78) e Bolívia (39). 

E embora aponte uma melhoria no reconhecimento dos direitos territoriais, em 

especial a demarcação e titulação das terras indígenas, essa ainda vem sendo a principal 

causa de conflitos entre as populações indígenas, governantes e setor privado, ligados à 

mineração, ao extrativismo e à expansão agrícola da monocultura e pecuária. Os 

movimentos indígenas vêm duramente resistindo às políticas eugenistas de seus 

governantes, aos assassinatos e invasão de suas terras, estando cada vez mais atuantes. 

Ao longo dos últimos anos, o Movimento de Mulheres Indígenas vem se fortalecendo, essas 

lideranças estão se transformando em vozes de suas comunidades e assumindo cada vez 

mais o seu espaço na luta política.   

A gente só preserva o que ama. E só ama o que conhece... 

Talvez vocês não conheçam a nossa casa, nosso planeta. 

Se conhecessem, amariam. Amando, preservariam. 

Somos resistentes! 

Enquanto houver um braço de rio, uma árvore em pé, 

uma floresta preservada, um animal vivo, o sol nascendo 

e da terra brotando o alimento… 

Nós, os povos indígenas e originários, estaremos lutando 
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pela nossa terra. 

Nós resistiremos às mudanças climáticas, provocadas 

pela ganância desenfreada de vocês. 

E vocês? Resistirão? 

POVOS INDÍGENAS 

 

Após a leitura do capítulo: 

Mapeiem as comunidades indígenas existentes próximas ao seu núcleo e/ou existentes no 

estado de Minas Gerais: 

a. Cite algumas dessas comunidades/etnias. 

b. Como a comunidade/aldeia mantém suas manifestações culturais, religiosas e a língua? 

c. Quais têm sido suas demandas e reivindicações dos povos indígenas nesta região? 

d. Existem legislações específicas para Educação Escolar Indígena no Estado? Quais são 

as suas especificidades? 

PARA SABER MAIS 

Lançando no dia 6 de dezembro de 2019 na COP-25, em Madri, o documentário Vozes 

indígenas da América Latina: “Nós somos o documento da terra” é dividido em cinco 

capítulos, o audiovisual conta um pouco da luta milenar dos povos indígenas na América 

Latina. Todo em primeira pessoa, o documentário foi produzido a partir dos depoimentos e 

relatos colhidos na Argentina, na Bolívia, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no Equador, no 

Paraguai, no Peru e na Venezuela.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YXj2Lq8QDPM. 

 

Fonte das imagens: 

https://questionsandtea.wordpress.com/2016/01/20/white-male-privilege-illustrated/. 

 
C. População quilombola: Ocupar é resistir! 

 

Antes da leitura do capítulo: 

1. O que é um quilombo?  

2. Quais são as formas ancestrais e contemporâneas de organizações quilombolas?  

 

Sempre que pensamos em quilombos, duas imagens importantes nos vêm (ou 

deveriam vir) à mente: DANDARA e ZUMBI DOS PALMARES. Porém, essas formações 

organizativas coloniais, os quilombos, perduram até a contemporaneidade.  
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Na dissertação de mestrado de Bárbara Oliveira Souza intitulada Aquilombar-se: 

panorama histórico, identitário e político do Movimento Quilombola Brasileiro (2008), a 

pesquisadora nos explica: 

 

“As organizações 

sociais que lutam pelos 

direitos territoriais e 

identificam-se como 

‘remanescentes de 

quilombos’ constituem-se, 

não exclusivamente, por 

pessoas negras, e localizam-

se em todas as regiões do 

País. Parte dessas 

comunidades volta-se para o 

cultivo das terras e possui, em 

sua grande maioria, a sua posse, sem haver na maior parte dos casos regularização de 

seus territórios. 

O movimento de luta pela garantia dos direitos dessas comunidades é histórico e 

político. Traz em seu íntimo uma dimensão secular de resistência, na qual homens e 

mulheres buscavam o quilombo como possibilidade de se manterem física, social e 

culturalmente, em contraponto à lógica escravocrata. 

As lutas pela defesa dos territórios se fizeram presentes em diferentes períodos 

históricos em muitas comunidades atualmente categorizadas e que se autoidentificam 

como quilombolas. Estas possuem uma multiplicidade de denominações em seus distintos 

contextos, tais como “terras de preto”, “terras de santo”, “mocambos”, “quilombos”, dentre 

outras. 

A luta pelos seus territórios, organizada a partir do Artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, traz uma nova moldagem 

para essa mobilização; permite que os processos de defesa dos territórios, antes 

processados de distintos modos e tendo como base diferentes legislações, passem a se 

dar a partir de um mesmo caminho legal e identitário [...]. 

A resistência quilombola traz em si um processo de construção que há muito se dá 

na história do País, e que se processa de diferentes modos de acordo com os contextos de 

cada período. A ocupação das terras brasileiras pelo poder colonial data de mais de cinco 

séculos. Após a abolição formal da escravidão (Lei Áurea nº 3.353, de 13 de maio de 1888), 
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levaram-se cem anos para que fossem reconhecidos os direitos às terras aos descendentes 

dos antigos quilombos, através do Artigo 68 [...]. 

O movimento de aquilombar-se, de lutar pela garantia da sobrevivência física, social 

e cultural, é histórico. Abarca uma dimensão secular de resistência e luta dos africanos e 

seus descendentes, muitas vezes em conjunto com 

indígenas e até brancos, e chega aos dias atuais na batalha 

pela garantia de direitos fundamentais, como a titulação das 

terras que tradicionalmente ocupam as comunidades 

quilombolas”. (SOUZA, 2013, p. 12-13). 

 

Referência: 

SOUZA, Bárbara Oliveira. AQUILOMBAR-SE: Panorama Histórico, Identitário e Político do 

Movimento Quilombola Brasileiro. 204f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social). Instituto de 

Ciências Sociais, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2130/1/2008_BarbaraOliveiraSouza.pdf. Acesso em: 18 

jan. 2020.  

 

É importante lembrar que os quilombos não são comunidades necessariamente 

isoladas ou compostas de um tipo de população homogênea. As comunidades quilombolas 

foram constituídas por processos diversos, incluindo, além das fugas para ocupação de 

terras livres, heranças, doações, recebimento de terras como pagamento de serviços 

prestados ao Estado, compra de terras (ou permanência nelas) que eram ocupadas e 

cultivadas em grandes propriedades. 

Até hoje não há certeza sobre o número de comunidades quilombolas existentes no 

Brasil, mas estima-se que há, pelo menos, três mil em todo o território nacional, localizadas 

nos estados do Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 

Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 

Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Os estados brasileiros que possuem a maior 

quantidade de comunidades quilombolas são a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais e o Pará. 

Segundo dados oficiais da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (Seppir) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

órgãos responsáveis pela identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas pelos quilombolas, existem atualmente mais de setecentas 

comunidades oficialmente registradas pela Fundação Palmares, do Ministério da Cultura, e 

mais de duzentos processos de regularização fundiária em andamento, envolvendo mais 

de trezentas comunidades espalhadas por 24 estados brasileiros. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, devido à mobilização do movimento negro 

no País, a questão quilombola passou a fazer parte das políticas públicas brasileiras. O 

Artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), diz que: aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

 

Para discutir: 

1. Por que existem comunidades quilombolas? Pensar nas formas antigas de organização 

quilombolas e nas comunidades remanescentes.  

2. Qual seria a justificativa para a existência e manutenção de tais comunidades? 

3. Nos últimos anos (em particular em 2019), tem aumentado a discussão sobre 

manutenção de comunidades quilombolas e a política de desterritorialização dessas 

comunidades bem como o debate sobre a expansão do agronegócio brasileiro. Por que 

essas questões estão relacionadas? 

 
GASPAR, Lúcia. Quilombolas. Pesquisa Escolar Online. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Disponível em: 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/.  

 
Referência da imagem: 
Ocupar (e) resistir: imagem de capa do documentário (RE)cidade - Ocupar e Resistir. 
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gY8p0XX5dWc.  

 

 

Roda de conversa: Movimentos migratórios e construção de 

fronteiras 
 

1. Como definimos CASA/LAR? 

2. E estrangeiros? 

3. Como é ser um estrangeiro em seu próprio lar? 

PARA SABER MAIS 

Em pleno século XXI, quilombolas ainda têm que lutar por direitos básicos. The Intercept. 

Disponível em: https://theintercept.com/2017/05/12/em-pleno-seculo-xxi-quilombolas-

ainda-tem-que-lutar-por-direitos-basicos/. 

 
Documentário (RE)cidade - Ocupar e Resistir. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gY8p0XX5dWc. 
 

Documentários gratuitos sobre quilombo no CurtaDOC. Disponível em: 

https://curtadoc.tv/curta_tag/quilombo/. 

 

Quilombos do Jequitinhonha. Disponível em: 

http://www.quilombosdojequitinhonha.com.br/. 
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CASA 

Ano passado uma colega minha me perguntou onde é que eu tinha frequentado a 

escola quando criança. Respondi: Lorain, Ohio. Então ela me perguntou: “As escolas eram 

dessegregadas (1) naquela época?”. Eu disse: “Como assim? Elas nunca foram 

segregadas nos anos trinta ou quarenta — então como seriam dessegregadas?” Além 

disso, tínhamos apenas uma escola de ensino médio e quatro escolas de ensino 

fundamental. Então, me lembrei de que ela devia ter em torno de quarenta anos quando o 

termo ‘dessegregado’ estava presente em toda parte. Obviamente, eu estava parada no 

tempo e, obviamente a precoce população diversificada da cidade na qual eu cresci não 

era da mesma maneira que o restante do país. Antes de deixar Lorain para ir para 

Washington, D.C., e depois Texas, e Ithaca, então Nova Iorque, achava que todo lugar era 

mais ou menos daquele jeito, exceto no tamanho. Nada podia estar mais distante da 

verdade. De todo modo, as perguntas dela me fizeram pensar de outro modo nessa área 

do estado de Ohio e minhas lembranças de casa/lar. Essa região (Lorain, Elyria, Oberlin) 

não se parece mais como era quando eu morava aqui, mas de um jeito, não importa porque 

lar/casa é uma memória e companhias e/ou amigues que compartilham essa memória. Mas 

igualmente importante como a memória e o lugar e as pessoas do lar pessoal de alguém é 

a própria ideia de casa/lar. O que queremos dizer quando dizemos “lar”? 

É uma pergunta virtual/hipotética porque o destino do século XXI será moldado pela 

possibilidade ou pelo colapso de um mundo partilhável. A questão do apartheid cultural e/ou 

integração cultural está no cerne de todos os governantes e estabelece nossa percepção 

das maneiras nas quais a governança e cultura impele o êxodo de pessoas/povos 

(voluntariamente ou conduzides) e levanta questões complexas sobre desapropriação, 

recuperação e intensificação de mentalidades de estado de sítio. Como indivíduos resistem 

ou se tornam cúmplices no processo de alienar a demonização dos outros — um processo 

que pode infectar o santuário geográfico do estrangeiro com a xenofobia do país? 

Recebendo imigrantes, ou importando escravizades em seus meios por razões econômicas 

e relegando suas filhas e filhos a uma versão moderna de “morto-vivo”. Ou reduzindo uma 

população nativa por completo, alguns com centenas de anos de história, ou mesmo 

milhares de anos de existência, a estrangeiros detestades em seu próprio país. Ou por 

indiferença privilegiada de um governo que assiste a uma enchente quase bíblica destruir 

uma cidade porque seus cidadãos são um excedente de pessoas negras ou pobres sem 

transporte, água, comida, ajuda e deixados por sua própria conta para nadar, trabalhar, ou 

morrer em águas fétidas, sótãos, hospitais, prisões, bulevares, e segurando canetas. Tais 

são as consequências da persistente demonização; tal é a colheita da ignomínia. 
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Claramente, o movimento de povos sob coerção em, e além de, e através de 

fronteiras não é novo. Êxodos forçados ou desesperados em direção a território 

desconhecido (psicológico ou geográfico) é indelével da história de todo quadrante do 

mundo conhecido, das trilhas dos Africanos para a China ou Austrália; das intervenções 

militares dos Romanos, Otomanos, Europeus; das incursões mercantis em busca de 

realizar os desejos de uma pletora de regimes, monarquias e repúblicas. De Veneza à 

Virginia, de Liverpool a Hong Kong. Todas essas e mais algumas transferiram as riquezas 

e arte que encontraram para outros reinos. E todas essas deixaram aquele solo estrangeiro 

manchado com seu sangue e/ou transplantado nas veias dos conquistados. Em seu 

despertar as línguas do conquistado e do conquistador dilatam-se com condenação do 

outro. 

A reconfiguração de alianças políticas e econômicas e a quase instantânea 

minuciosa reanálise dos estados-nação encorajam e repelem a realocação de grandes 

quantidades de pessoas. Excluindo o auge do tráfico negreiro, o movimento em massa de 

pessoas é maior agora do que jamais foi. Envolve a distribuição de trabalhadores, 

intelectuais, refugiados, imigrantes e exércitos, todos cruzando oceanos e continentes, 

através de estâncias aduaneiras e rotas secretas, com múltiplas narrativas faladas em 

múltiplas línguas de comércio, de intervenção militar, perseguição política, exílio, violência, 

pobreza, morte e vergonha/humilhação. Há pouca dúvida de que o deslocamento voluntário 

ou involuntário de pessoas de todo o globo está no topo da agenda do Estado, comitês, 

vizinhanças, ruas. Manobras políticas para controlar esta movimentação não estão 

limitadas a apenas monitorar os espoliados.  

A transplantação da administração e das classes diplomáticas para postos 

avançados de globalização, bem como o emprego de unidades e bases militares, 

caracterizam proeminentemente as tentativas do legislativo de exercer autoridade sobre o 

constante fluxo de pessoas. Esse deslocamento de pessoas tem aterrorizado o conceito de 

cidadania e alterado nossas percepções de espaço — público e privado. A tensão tem sido 

marcada por uma pletora de designações hifenizadas de identidade nacional. Nas 

descrições da imprensa, lugares de origem se tornaram mais do que algo dito sobre 

cidadania, e as pessoas são identificadas como “cidadão alemão de tal e tal origem” ou 

“uma britânica de tal e tal origem”. Tudo isso enquanto um novo tipo de cosmopolitanismo, 

de cidadania multicamada cultural, é simultaneamente aclamado.  

A realocação de pessoas/povos tem inflamado e desestabilizado a ideia de lar e 

expandido o foco da identidade para além de definições de cidadania para esclarecimentos 

de estrangeiridade/estrangeirismo. Quem é o estrangeiro? é uma questão que nos leva à 

percepção de uma ameaça implícita e aguçada dentro da “diferença”. Nós vemos isso na 
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defesa do local contra o forasteiro; o desconforto pessoal com a sua própria noção de 

pertencimento (Eu sou o estrangeiro em meu próprio lar?); de intimidade indesejada ao 

invés de uma distância segura. Pode ser que a característica mais definidora de nosso 

tempo seja que, novamente, muros e armas figuram tão proeminentemente agora como 

foram nos tempos medievais. Fronteiras porosas são compreendidas em alguns lugares 

como áreas de ameaça e certo caos, e sendo reais ou imaginárias, separação imposta é 

posicionada como a solução. Muros, munição de fato funcionam. Por um tempo. Mas os 

maiores fracassos ao longo do tempo, como os ocupantes de túmulos em massa casuais 

e não identificados que assombram toda a história da civilização. 

Considere outra consequência dos usos escancarados e violentos que são impostos 

aos estrangeiros — limpeza étnica. Não seríamos simplesmente negligentes, porém 

irrelevantes se não abordássemos a sina atualmente enfrentada por milhões de pessoas 

reduzidas a animal, inseto, ou condição poluída por nações com poder irrestrito e 

impenitente que decidem quem é um estrangeiro e se morrem ou vivem em, ou longe de, 

casa. Mencionei anteriormente que a expulsão e a chacina de “inimigos” são tão antigas 

quanto a história. Mas há, nesse último e atual século, algo de novo e íntimo em destruir. 

Em nenhum outro período testemunhamos tal miríade de agressões contra pessoas 

designadas como “não sendo nós”. Agora, como tem-se visto nos últimos anos, a questão 

política central era: quem ou o que é um americano? 

Do que eu consigo apreender daqueles que têm estudado a história do genocídio, 

sua definição e aplicação, parece haver um padrão. Estados-nação, governantes/governos 

buscando legitimidade e identidade, parecem capazes e determinados a se moldar pela 

destruição de um “outro” coletivo. Quando nações europeias estavam submetidas à 

consolidação da realeza, foram capazes de exercitar essa chacina em outros países — 

africanos, sul-americanos e asiáticos. Austrália e Estados Unidos, autodeclarados 

repúblicas, exigiam a aniquilação dos povos indígenas se não a usurpação de suas terras 

para criar seu novo Estado democrático. A queda do comunismo criou um buquê de novas 

e reinventadas nações que mediam sua posição de Estado “limpando” comunidades. Os 

alvos podiam ser de diferentes religiões, raças, culturas — tanto fazia —, razões eram 

encontradas para primeiro demonizá-los e então os expulsá-los ou assassiná-los.  

Por uma segurança assumida, hegemonia, ou simplesmente para agarrar terras, 

estrangeiros são construídos como a soma total das supostas pragas de uma nação. Se 

esses pesquisadores estiverem certos, veremos mais e mais ondas ilógicas de guerras — 

designadas para o domínio do controle por líderes de tais Estados. As leis não podem pará-

los, nem o pode nenhum deus. Intervenções meramente provocam.  

 



71 
 

Retirado e traduzido por Cátia C. B. Maringolo de The source of self-regard: selected essays, speeches, and 

meditations (A fonte do autocuidado: ensaios selecionados, discursos e meditações), de Toni MORRISON (New 

York: Alfred A. Knopf, 2019, p. 17-20). 

 

Notas: 

(1) De 1849 a 1950, pessoas negras viviam legalmente (devido a leis conhecidas como Jim 

Crow Laws) segregadas das pessoas brancas nos Estados Unidos. A segregação ia desde 

uso de transportes, acomodações públicas, escolas, instalações recreativas, forças 

armadas, sistema prisional, moradia, empregos, sistema de saúde, tanto nos estados do 

Sul quanto nos do Norte. Em 1954, na decisão do julgamento do caso Brown v. Board of 

Education Topeka, considerada uma decisão histórica da Suprema Corte estadunidense, 

foi decretado que as leis estaduais que estabeleciam segregação racial nas escolas 

públicas eram inconstitucionais, mesmo que as escolas fossem de mesma qualidade. A 

decisão abriu precedência, pavimentando o caminho para a dessegregação e posterior 

integração. Para diversas pesquisadoras, ativistas, militantes negres, as leis Jim Crow 

ainda persistem nos EUA, apesar de novas roupagens.  

 

Para discutir: 

1. Como Morrison define a noção de LAR/CASA? 

2. O que nos faz pertencentes a um LAR, uma CASA, um PAÍS? 

3. Por que fronteiras são construídas?  

4. No ensaio acima, a autora demonstra como existe um processo de demonização, 

alienação e quase desumanização (infra-humanização) dos denominados OUTROS (os 

estrangeiros). Entretanto, podemos pensar que existem graus de maior ou menor 

desumanização dos OUTROS, os estrangeiros. Pense no caso brasileiro: como são 

tratados estrangeiros provenientes de diferentes países (por exemplo, estrangeiros brancos 

europeus, e estrangeiros negros haitianos, ou alemães e sírios ou venezuelanos)? O que 

os difere? Quais seriam as justificativas? (Pensar nos processos históricos, culturais, 

discriminatórios das construções de estrangeirismos.) 
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PARA SABER MAIS 
TONI MORRISON, cujo nome de nascimento é Chloe 

Anthony Wofford (nascida em 18 de fevereiro de 

1931, em Lorain, Ohio, e falecida em 5 de agosto de 

2019, Bronx, New York), foi uma escritora 

estadunidense reconhecida por seu cuidadoso 

exame da experiência negra (em particular, da 

experiência negra feminina) em comunidades negras. 

Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Escreveu mais de dez romances.  

Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Toni-Morrison. 
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Módulo V 
 

ANO PASSADO EU MORRI, MAS ESSE ANO EU NÃO 
MORRO!9 

 

 
Disponível em: https://www.nytimes.com/2015/08/23/opinion/sunday/richard-a-friedman-how-hangeable-is-

gender.html?smid=pi-nytimes&crlt.pid=camp.rolcC49tG5lR. 

                                                           
9 Parte da música Sujeito de Sorte, do cantor e compositor Belchior, sampleada na música 

AmarElo, do Emicida com participação de Majur e Pabllo Vittar. 
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A. O que é gênero? 

Antes de iniciar a leitura, reflita: 

1. Qual é o seu gênero?  

2. O que o define? 

3. Existe um padrão de comportamento para o seu gênero? Qual é? 

 

O que é gênero?  

Dicionário: conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se 

acham ligados pela similitude de uma ou mais peculiaridades. 

Nós nos questionamos: O que nos torna, então, comuns? O que nos difere? 

Se observarmos nossa sala de aula e as pessoas ao redor, poderíamos responder 

afirmando que existem pessoas do gênero feminino e do gênero masculino, ou seja, que 

apresentam características similares no que refere a algo dito feminino e masculino. 

Entretanto, se observarmos com mais calma, veremos que não necessariamente existe 

uma correlação exata, primeiro, entre corpos biológicos e masculinidade(s) ou 

feminilidade(s), e, segundo, que talvez aquilo que nos é similar, nossa feminilidade ou 

masculinidade, precisa ser pensado muito mais como uma multiplicidade e variedade de 

performances sociais, do que em categorias fixas, estáveis e restritas. Poderíamos pensar 

em uma gama de possibilidades de gênero.  

Para além dessa definição de dicionário apresentada acima, há algumas outras que 

tornam o debate sobre o que gênero significa muito mais interessante e complexa, por 

exemplo a dada pelo autor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1986), que define gênero 

como “categoria que indica, por meio de desinências, uma divisão dos nomes baseada em 

critérios tais como sexo e associações psicológicas” (p. 844). Neste sentido, o autor aponta 

a existência de gênero masculino, feminino e neutro. A partir disso, passamos a nos 

perguntar: mas, afinal, que gênero é esse, que, além de propiciar interpretações das mais 

diversas, dependendo da ótica de quem busca seu significado, ainda pode ser agregado 

ao significado de costumes/ideias? 

A definição de gênero torna-se, então, complicada, pois, além de apresentar vários 

significados, agrega no seu bojo os sentidos mais amplos ligados a “caracteres 

convencionalmente estabelecidos”, bem como a “atividades habituais decorrentes da 

tradição” (FERREIRA, p. 844). É importante lembrarmos que a espécie humana se 

comunica e estabelece linguagens, sejam faladas, escritas ou gestuais, constituindo-se em 

representações sociais que são esperadas pelo grupo.  

O conceito de gênero serve como instrumento político de análise das relações 

construídas socialmente entre homens e mulheres. O debate sobre gênero está no campo 
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social, pois é nesse espaço que as relações acontecem na prática e que as desigualdades 

e as discriminações se efetivam (MORAES, 2005, p. 12). O conceito de gênero, como 

instrumento de análise política, difere da ideologia construída socialmente de que homens 

e mulheres naturalmente desempenham determinados papéis de acordo com o seu sexo 

biológico, o que sustenta a divisão sexual do trabalho, interferindo nas relações sociais, 

econômicas e simbólicas. 

Basta nos lembrarmos, por exemplo, de 

algumas máximas do senso comum como: 

“homens são mais objetivos e diretos, ou menos 

sentimentais”, ou “mulheres costumam se deixar 

levar por questões subjetivas”, ou até as mais 

ridículas como “mulheres não são muito boas em 

dirigir automóveis” ou “homens têm maior 

dificuldade para cuidar de crianças, pois as 

mulheres são as que têm um instinto materno 

inato”, e a lista é quase infindável.  

Todas essas crenças que pregam 

determinada correlação entre gênero e sexo e 

habilidades, por exemplo, influenciam 

fortemente na discriminação negativa de 

mulheres no mercado de trabalho ou na 

remuneração bem como naturalizam determinadas posturas masculinas com base em 

crenças que são somente pré-conceitos e estereótipos.  

Muitas vezes o termo gênero é erroneamente utilizado em referência ao sexo 

biológico. Por isso, é importante enfatizar que o gênero diz respeito aos aspectos sociais 

atribuídos ao sexo. Ou seja, gênero está vinculado a construções sociais, não a 

características naturais. 

O gênero, portanto, se refere a tudo aquilo que foi definido ao longo tempo e que a 

nossa sociedade entende como o papel, função ou comportamento esperado de alguém 

com base em seu sexo biológico. E essas construções sociais são fruto de uma história, 

cultura, localidade, filosofias, etc e que ao longo dos séculos naturalizaram determinadas 

posturas como mais ou menos masculinas, mais ou menos femininas.  
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Após a leitura do capítulo, discutir: 

1. O que diferencia sexo de gênero? 

2. Por que afirmamos que gênero é muito mais uma gama/uma amplitude do que binário, 

masculino e feminino? 

3. Como gêneros não binários desestabilizam percepções naturalizadas sobre 

masculino(s) e feminino(s)? 
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Referência: 

MORAES, Eunice Léa de. Relação gênero e raça na política pública de qualificação 

social e profissional. Brasília: MTE, SPPE. DEQ, 2005. 

Fonte das imagens: Identidade de gênero. Disponível em: 

https://i.pinimg.com/originals/8a/7b/67/8a7b67f28cb5ae4d1b394e13f641da28.jpg. 

Gender is less like this, and more like this (O gênero é menos isso do que isso). 

Disponível em: https://lacigreen.tumblr.com/image/88425723500. 

Miniguia de termos - Definição de alguns termos relacionados a Identidade de Gênero. 

Uma nuvem que tenta. Disponível em: 

http://umanuvemquetenta.gear.host/Educativo?album=Definicoes. 

Nimbusdesenios – Instagram. Disponível em: 
https://www.instagram.com/nimbusdesenios/. 
 
Sobre Nimbus: “Olá, eu sou Nimbus, pessoa trans não binária, dono da página Uma Nuvem Que 

Tenta (@nimbusdesenios). Meu objetivo com a minha arte é principalmente ensinar o respeito, 
fazer refletir, reivindicar os direitos de minorias e também representá-las, fazê-las se sentirem 

acolhidas. Para contribuir: https://apoia.se/nimbusdesenios.” 
 

 

 
B. Mulheridades 

 

Para discutir/refletir: 

1. Qual(is) é(são) a principal(s) característica(s) das mulheres? 

2. As mulheres que vocês conhecem preenchem esses requisitos e/ou características? 

3. O que significa ser mulher hoje? 

4. Quais são os papéis que as mulheres da sua família têm? 

 

A palavra feminino se refere a tudo aquilo que é próprio ou relativo às mulheres, 

portanto, quando se fala de algo ou alguém no feminino, é porque ele representa 

efetivamente os traços entendidos como próprios da feminilidade, como: delicadeza, 

sensibilidade, dentre outras características que se associam normalmente às mulheres. 

PARA SABER MAIS 

 

Uma questão de gênero: onde o masculino e o feminino se cruzam. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n24/n24a07.pdf. 

 

Gênero e diversidade sexual. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=550

. 
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A noção de feminilidade, desenvolvida a 

partir do marco histórico da modernidade, 

colocou algumas10 mulheres daquela sociedade 

em um cerco invisível que pretendia adequá-las a 

um padrão cultural ditado pela supremacia 

masculina, e que as manteve afastadas da vida 

pública. Se observarmos, até hoje existe uma 

ideia de que mulheres nasceram para o trabalho 

doméstico ou da maternagem, enquanto homens 

são mais aptos a desempenhar funções fora de 

casa.  

A questão da feminilidade aparece neste 

momento histórico como fator-chave da ligação 

entre a mulher, enquanto sujeito, e a construção 

da imagem ideal da mulher, baseada nos 

interesses de uma sociedade regida pela cultura 

patriarcal europeia. A roupa foi um dos primeiros 

produtos a denunciar esta acomodação do corpo 

feminino em padrões definidos por uma estética 

de feminilidade que Bourdieu (2003) classifica 

como a arte de “se fazer pequena”, pois, desde a 

moda de classe até a atual moda de consumo, as roupas faziam com que as mulheres 

fossem forçadas a fazerem gestos curtos e delicados, devido ao desconforto que as 

vestimentas femininas costumavam (e ainda costumam) causar. Além da definição explícita 

das diferenças de vestuário e das famosas “regras de etiqueta”, a feminilidade também 

passa a ser construída em padrões estéticos que influenciam na conformação dos corpos, 

para além das roupas, referindo-se a padrões de beleza para cabelos, unhas, sobrancelhas, 

cílios, pelos, pele e tudo o mais que puder sofrer intervenções da indústria de cosméticos, 

algo que se perpetua até os dias de hoje. (Observem os dados de 2016 sobre a realização 

de cirurgias plásticas no Brasil. Os dados demonstram que a maior parte das cirurgias 

plásticas são realizadas por mulheres.) 

                                                           
10 Há alguns recortes que não cabem a estas imposições, como as mulheres negras, deficientes, 

trans e também grande parte das mulheres pobres.  
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Há algum tempo questiona-se esse “ser mulher”, e claro, de que mulheres são essas 

que falamos, até porque não existe uma única maneira e trajetória de ser mulher no mundo. 

Sojourner Truth11 fez esse questionamento ainda em 1851: 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir 
em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que 
merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me 
ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca 
me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para 
mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos 
celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma 
mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem 
— desde que eu tivesse oportunidade para isso — e suportar o açoite 
também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos, e vi a maioria deles 
ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de 
mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?12 

 

Isso demonstra como se difere o tratamento e as construções que são feitas sobre os 

diferentes tipos de mulheres que existem.  

 
O sistema da escravatura define os escravos como bens móveis. As 
mulheres eram olhadas não menos que os homens, eram vistas como 
unidades rentáveis de trabalho, elas não tinham distinção de género na 
medida das preocupações dos donos de escravos. Na opinião de um 
historiador, “as mulheres escravas eram primeiro trabalhadoras a tempo 
inteiro para o seu dono e depois apenas incidentalmente uma esposa, uma 
mãe, uma dona de casa”. Tendo em conta que no século XIX a ideologia 
de feminilidade enfatizava os papéis de mães cuidadoras, companheiras 
dóceis e donas de casas para os seus maridos, as mulheres negras eram 
praticamente uma anomalia. (DAVIS13, 2013, p.10). 

 

O discurso de Truth e a fala de Davis demonstram que historicamente existem 

diferenças nas percepções de mulheridade no que se refere a mulheres brancas e negras. 

Quando se estabelece, por exemplo, que mulheres têm uma disposição nata para o espaço 

doméstico, o mesmo não se afirma sobre mulheres negras e pobres, que histórica e 

culturalmente sempre exerceram atividades fora do espaço de suas casas. As mulheres 

                                                           
11 Sojourner Truth nasceu escravizada em Nova Iorque, sob o nome de Isabella Van Wagenen, em 

1797; escapou da fazenda com sua filha pequena em 1826. A escravatura nos Estados Unidos só 
foi abolida nacionalmente em 1865, após a sangrenta guerra entre os estados do Norte e do Sul, 
conhecida como Guerra da Secessão. Sojourner viveu alguns anos com a família Quaker, onde 
recebeu alguma educação formal. Tornou-se uma pregadora pentecostal, ativa abolicionista e 
defensora dos direitos das mulheres. Em 1843 mudou seu nome para Sojourner Truth (Peregrina da 
Verdade). Na ocasião do discurso, já era uma pessoa notória e tinha 54 anos. A versão mais 
conhecida foi recolhida pela abolicionista e feminista branca Frances Gage e publicada em 1863; 
essa é a versão traduzida aqui a partir de diversas fontes on-line. 
12 Esse discurso foi proferido como uma intervenção na Women’s Rights Convention em Akron, Ohio, 

Estados Unidos, em 1851. Em uma reunião de clérigos na qual se discutiam os direitos da mulher, 
Sojourner levantou-se para falar após ouvir de pastores presentes que mulheres não deveriam ter 
os mesmos direitos que os homens, porque seriam frágeis, intelectualmente débeis, porque Jesus 
foi um homem e não uma mulher e porque, por fim, a primeira mulher fora uma pecadora. 
13 Tradução livre pela plataforma Gueto. 
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trans, por exemplo, que têm sua feminilidade questionada a todo momento, bem como as 

mulheres com deficiência, lutam mais para que sua mulheridade seja vista e respeitada. É 

importante lembrarmos: Toda mulher constrói sua feminilidade diariamente, seja ela mais 

próximo do que é colocado no estereótipo ou ainda desconstruindo essa imagem em si.  

 

Mulheres14 
Samba que elas querem 
   
Nós somos mulheres de todas as cores 
De várias idades, de muitos amores 
Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei 
De Elza Soares, mulher fora da lei 
Lembro de Mariele, valente e guerreira 
De Chica da Silva, Toda Mulher Brasileira 
Crescendo oprimida pelo patriarcado 
Meu corpo minhas regras agora mudou o quadro 
Mulheres cabeças e muito equilibradas 
Ninguém está confusa não te perguntei nada 
São elas por elas 
Escute este samba que eu vou te cantar 
Eu não sei, porque eu tenho que ser a sua felicidade 
Não sou a sua projeção, você é que se baste 
Meu bem, amor assim eu quero é longe de mim 
Sou Mulher, sou dona do meu corpo 
E da minha vontade 
Fui eu que descobri poder e liberdade 
Sou tudo o que um dia eu sonhei pra mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para discutir após a leitura do capítulo e da música: 
1. Que tipo(s)/categoria(s) de mulheridade são reivindicadas, desestabilizadas e 
questionadas pela música? 
2. A quais representações comuns de mulheres presentes em músicas a letra de Samba 
que elas querem procura desestabilizar? 
 
 

 

                                                           
14 Autoria de Doralyce Gonzaga e Silvia Duffrayer. 

 
Formado por oito instrumentistas e 
cantoras do Rio de Janeiro, o Samba 
que elas querem existe desde 2017. 
Composto por Angelica Morino, 
Bárbara Fernandes, Cecília Cruz, 
Giselle Sorriso, Júlia Ribeiro, Karina 
Neves, Marina Solis e Silvia 
Duffrayer. 
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C. Masculinidades 
 

O que são as masculinidades negras? 
“Amo minha raça, amo minha cor, 

O que quer que eu faça é por nós, por amor” 
Racionais MC’s, Nada como um Dia após o Outro Dia, 2002. 

 

 

Antes da leitura do capítulo, reflita: 

1. Quais são as principais características dos homens? 

2. Os homens que vocês conhecem preenchem esses requisitos ou características? 

3. O que significa ser homem hoje em dia? 

4. Quais papéis os homens da sua família representam?  

 

O diálogo sobre gênero e sexualidade não pode furtar-se de compreender a 

multiplicidade de dinâmicas e relações sociais. Interrogar sobre o gênero não é analisar 

apenas o papel da mulher nessa equação, ou de pessoas cis, mas buscar romper com toda 

uma estrutura social de opressão sexista que opera sobre a normatização dos corpos e dos 

papéis estabelecidos entre homens e mulheres negros e brancos. Portanto, para falarmos 

sobre o homem negro ou como se constrói a identidade masculina, precisamos ir um pouco 

mais além. Para o psicanalista martiniquenho Frantz Fanon, “o negro não é um homem, é 

um homem negro” (2008). Assim, como podemos falar de papéis sociais previamente 

estabelecidos para alguém cuja humanidade foi expropriada? Falar sobre o homem negro 

é sempre falar de uma história de criminalização, negação e hipersexualização.  

Em seu livro Mulher, Raça e Classe, a escritora estadunidense Angela Davis nos 

fala sobre como os estigmas associados ao mito do estuprador negro levaram “a cabo o 

pérfido trabalho da ideologia racista” (2016). Exemplos disso foram o linchamento público 

de milhares de crianças e homens negros, o qual continuou/continua a reverberar na 

história estadunidense, e a acusação de estupro contra cinco adolescentes negros na 

década de 80 no Central Park, caso retratado no documentário sob a direção de Ava 

DuVernay, Olhos que condenam (2019). O fato é que a sexualidade do homem negro 

sempre foi vista como uma ameaça ou um propósito claro para eliminá-lo.  

A ideologia da mestiçagem no Brasil, associada à virilidade, serviu e serve como um 

confronto entre as masculinidades do homem branco hegemônico e do negro 

subalternizado. Para o homem branco, a posse do corpo da mulher negra faz parte de um 

ritual antropofágico e de purificação do ventre feminino, colocando em prática os ideais de 

dominação por meio da ideologia de branqueamento, o que não se distancia da relação 

entre o homem negro e a mulher branca.  
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A relação afetiva entre casais inter-raciais é, portanto, marcada por uma série de 

tabus e fetiches, como nos informa o sociólogo Henrique Restier. De acordo com ele, a 

virilidade é posta como uma disputa de poder, embora o objetivo da mestiçagem continue 

sendo a anulação do homem negro (2019), que, tendo reduzidas as suas dimensões 

corpóreas, também se distancia do lugar do intelecto, outro ponto de disputa entre as 

masculinidades e, consequentemente, do lugar de poder.  

Não é por menos que homens negros continuam a ser a maior força de trabalho, e 

mesmo assim continuam desocupados e subutilizados no mercado de trabalho do país, 

sendo que raramente ocupam cargos de chefia, como nos apontam os dados do relatório 

“Desigualdades Sociais por Cor e Raça no Brasil” – PNAD 2018. Essas desigualdades 

geram sérias consequências em sua autoestima, tendo resultados negativos no 

desenvolvimento inclusive de sua aprendizagem; e isso, aliado ao fato de a escola 

reproduzir uma série de estigmas e estereótipos racistas e sexistas, impede os meninos 

negros de terem um bom rendimento ou de permanecerem por mais tempo nos espaços 

escolares.  

Para bell hooks (2019), muitos meninos negros acabam agindo em cumplicidade 

com o status quo, absorvendo representações de masculinidade negra estereotipada, entre 

elas as exigências de um ideal patriarcal, praticamente inalcançável, o que os leva não 

apenas a terem frustrações em relação a seu pertencimento étnico-racial, mas a 

desenvolverem um auto-ódio. “Ser homem” passa a ser parte dessa visão limitada das 

exigências patriarcais, em que se torna necessário primeiramente “ser humano”. E, para 

que isso ocorra, é necessário que se apropriem do ideal de humanidade imposto pela 

branquitude; fazer parte desse universo é apropriar-se de suas representações materiais e 

simbólicas, recusando a ser e ter qualquer traço da negritude.  

Tornar-se homem dentro das exigências patriarcais é negar sua própria identidade, 

é literalmente esposar a cultura branca. Por isso o trabalho de afirmação da identidade 

racial é fundamental para uma autocompreensão de si e o desenvolvimento de relações 

mais saudáveis, de um olhar mais afetuoso, capaz de libertar homens e mulheres negras 

das amarras do colonialismo, podendo, enfim, subverter as relações de poder, que criam e 

mantêm hierarquias entre homens e mulheres, negros e brancos. 
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Após a leitura do capítulo, leiam os trechos abaixo e discutam: 

 

No veneno igual água e sódio (vai, vai, vai) 

Vai vendo sem custódio 

Aguarde cenas no próximo episódio 

Cês diz que nosso pau é grande 

Espera até ver nosso ódio (Boa esperança - Emicida) 

 

Ser um homem feminino 

não fere o meu lado masculino 

se Deus é menina e menino 

sou masculino e feminino (Masculino e feminino - Pepeu Gomes) 

 

Um homem também chora 

Menina morena 

Também deseja colo 

Palavras amenas 

Precisa de carinho 

Precisa de ternura 

Precisa de um abraço 

Da própria candura (Um homem também chora – Gonzaguinha) 

 

Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia 
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Tá na correria, como vive a maioria 

Preto desde nascença, escuro de Sol 

Eu tô pra ver ali igual no futebol 

Sair um dia das ruas é a meta final 

Sem espaço pra emoções, a rua ensina 

Que se eu seguir só o meu coração, me fodo na próxima esquina 

É mais que rima, é mais que som, é mais que sina 

É, mas que porra, Sant? É minha vida e o beat em cima, óh 

Imagina eu já passei por cada coisa, mano 

Explica o que é divórcio pra uma criança de três ano 

Sem rumo e sem plano 

Minha família é a minha coroa, se tu entende o que eu tô falando 

Meu pai só vem aqui de vez em quando 

Mas pelo menos aparece, por isso mesmo eu não reclamo 

Sem rumo e sem dano, só que é foda ver 

Que só chapado ou culpado que ele me diz: eu te amo 

Essa é a manifestação de um filho pródigo 

Rima em código, linguagem suburbana, viagem subumana, é lógico! 

Não sou o próximo a jogar minha sorte pro destino 

Isso é exatamente o que separa os homens dos meninos  

(O que separa os homens dos meninos - Sant) 

 

a. Quais imagens de masculinidades são reivindicadas, questionadas e desestabilizadas 

pelas músicas acima? 

b. As imagens sobre masculinidades nas músicas são condizentes ou não com as 

previamente apresentadas pela turma? Em que elas diferem ou concordam? 

 

  
 

PARA SABER AINDA MAIS! 

PARA SABER MAIS 
 
Masculinidade - A pluralidade de cada homem. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CFYKGEgjltA. 
 
Masculinidades negras - Como pensar novo homem. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUISsABXunI. 
 
O silêncio dos homens | Documentário completo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRom49UVXCE. 
 
The Mask You Live In | A Máscara Em Que Você Vive [2015]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1OI9B0VSlA&t=2912s. 
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Angela Davis 
Angela Davis é uma ativista, professora, filósofa, 
estudiosa e escritora nascida em 26 de janeiro de 1944, 
em Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Escreveu 
vários livros, dentre eles Mulheres, Raça e Classe. 
Ganhou notoriedade nos anos de 1970 como 
integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, 
dos Panteras Negras, por sua militância pelos direitos 
das mulheres e contra a discriminação social e racial 
nos Estados Unidos e por ser personagem de um dos 

mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história do país. Em 2019 
visitou o Brasil, realizando uma série de palestras, debates e conversas.  
 

Mais informações: 
Angela Davis e o chamado a “organizar a esperança” no movimento negro brasileiro. 
Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/25/politica/1572034565_346925.html. 
 

A vida e a luta de Angela Davis, desde os anos 1960 até o discurso na Marcha das Mulheres 

nos EUA. Disponível em: 

https://www.hypeness.com.br/2017/01/a-vida-e-a-luta-de-angela-davis/. 
 

Angela Davis: “Quando as mulheres negras forem finalmente livres, o mundo será livre”. 

Disponível em: https://bit.ly/2Rvbxct. 

 
Fonte da imagem: https://bit.ly/2RTfeI5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Rvbxct
https://bit.ly/2RTfeI5
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Roda de conversa 

Drag-se 

 

O que é Drag Queen? 

 
É um(a) artista que usa roupas e elementos 
como peruca e maquiagem, frequentemente do 
gênero oposto, para fins de entretenimento. Não 
tem nada a ver com identidade de gênero ou 
orientação sexual: qualquer pessoa, homo, 
hétero ou bissexual, cis ou transgênera, pode 
ser uma drag queen (ou drag king, como são 
chamadas as mulheres com personagens 
masculinos). A palavra provém do polari, um 
dialeto inglês do século XIX, que mais tarde 
passou a ser usado pela comunidade LGBT. Há 
quem diga que “drag” é um acrônimo para 
“dressed as a girl” (“vestido como uma garota”), 
supostamente presente em roteiros de teatro 
antigos, para orientar o diretor da peça. 
 

● Qual é a diferença entre drag e trans/travesti? 
● Drag pode ser uma figura de contestação 
política? 
● Drag contesta papéis de gênero ou reforça 
estereótipos? 

 
 

  
 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS 
 
Academia de Drags. Disponível em: https://www.youtube.com/user/academiadedrags. 
 
Documentário Força na peruca. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tHsU3ewbnsw. 
 
Doutora Drag - Drag Queens: Utopia, arte e política sobre o corpo? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9QsRO9NgSg. 
 
HQ da vida #97 - Os Tentáculos da Tarântula: A necropolítica do Estado. Disponível em: 
https://www.spreaker.com/user/halfdeaf/hq-da-vida-97. 
 
Rita Von Hunty - Banheiro para Trans. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=t_5O4AbzBZk. 
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Módulo VI 

 

IDEIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
México: María de Jesus Patricio Martínez, Marichuy, porta-voz do Conselho Indígena de 

Governo (CIG)15 

 

                                                           
15 La voz del Anáhuac, jan. 2018. Disponível em: https://www.xn—lavozdelanhuac-sextaxlalibre-

xkc.gratis/2018/01/marichuy-vuelve-la-cdmx-promover-la.html?spref=pi. 

https://www.xn/
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Samba do fim do mundo  
(Part. Fabiana Cozza / Juçara Marçal) 

 
Somos a contraindicação do Carnaval, 

Nagô de tambor digital 
Fênix da cinza de quarta, total, o MST da 

rede social 
Sabendo de onde vêm as crianças, 

alarma 
Assim como cê sabe de onde vêm as 

armas 
Grana de judeu, petróleo árabe, negócios 
Mas sangue e suor são sempre nossos 

Chefe, vai ter 157 e 12 lá 
Enquanto a Unicef vier depois das HK 

Sem blefe ou teoria 
Sem teoria, CDF do que não presta, olha 

pra esse lugar 
E os rapper brinca de cafetão, vim tipo um 

afegão 
Estoura o champanhe, ri da própria 

extinção 
Corremos como Alain Prost 

E o prêmio? Frustração, pondo pra baixo 
tipo a sombra do Ghost 

Nova Tropicália, velha ditadura 
Nossa represália, fuga da vida dura 
Ação necessária por nossa bandeira 

Que isso é a reforma agrária da música 
brasileira 

Vai 
Quantas noites cortei 

É importante dizer 
Que é preciso amar, é preciso lutar 

E resistir até morrer 
Quanta dor cabe num peito 

Ou numa vida só 
É preciso não ter medo 

É preciso ser maior 
Somos a bomba, redenção, Napalm 

Miséria, cartão-postal 
Brasilândia, Capão, Vidigal 

Estopim da guerra racial 
Foi Amistad, pouca idade, hoje Jihad, 

Problema, revolução morena 
Que se descobre 

Quando vê no sistema essa máquina de 
moer pobre 

Os porco reina, orgia 
Favela queima como o congresso deveria 
Eu falo de suor e calos, traumas e abalos 

Almas e ralos, São Paulo 
Fumaça feia 

Capitães do mato versus capitães de areia 
Tristeza, pé no chão 

No país referência em arma 
antimanifestação 

Ódio na íris, drogas num pires, terra 
brasilis 

Ambição, olhos de Osíris 
E só parar quando pôr uma faixa preta no 

arco-íris 
Quantas noites cortei 

É importante dizer 
Que é preciso amar, é preciso lutar 

E resistir até morrer 
Quanta dor cabe num peito 

Ou numa vida só 
É preciso não ter medo 

É preciso ser maior 
Por isso eu digo e repito 

Quem quiser ser bom juiz deve aprender 
com o preto benedito! 
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Antes de ler o capítulo, discutir: 

1. Por que existe uma ideia difundida de que o “fim do mundo” estaria chegando? 

2. Quais são as relações entre desastres ambientais e o fim do mundo? 

3. Por que falamos em “fim do mundo”? 

 

A. É preciso amar, é preciso lutar: e resistir até o fim! 

 

Iniciamos um período de grandes catástrofes ambientais, com queimadas, 

derramamento de óleo em oceano, rompimento de barragens. O aquecimento global é uma 

realidade; o derretimento das calotas polares, o aumento de nível dos mares e a poluição 

por carbono aceleram, o que nos levou a uma crise global. Cientistas especializados em 

clima apresentaram um relatório na última Cúpula pelo Clima da ONU 2019, em Nova York, 

com recorde da temperatura média global, que está 1,1 °C acima dos níveis pré-industriais 

(1850-1900) e 0,2 °C mais quente no período de 2011 – 2015. 

O encontro da Cúpula levou a uma Greve Global que reuniu multidões às ruas em 

mais de 150 países, tendo como destaque a participação da jovem ativista sueca Greta 

Thunberg. “Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias”, 

disse Thunberg, que responsabilizou os adultos por não fazerem o bastante para proteger 

o meio ambiente. O discurso da jovem ativista emocionou chefes de Estado e sensibilizou 

milhares de pessoas no mundo. Com a repercussão do assassinato dos Guajajaras no 

Maranhão, Greta manifestou sua indignação: “Os povos indígenas estão sendo literalmente 

assassinados por tentar proteger as florestas do desmatamento. Repetidamente. É 

vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso”. 

Desde janeiro de 2019, estamos presenciando o assassinato de várias lideranças, 

membros de etnias indígenas e manifestantes que defendem a causa ambiental no Brasil. 

A morte de um dos “guardiões da floresta”, Paulo Paulino Guajajara, morto em um confronto 

com madeireiros na Terra Indígena Arariboia, na região de Bom Jesus das Selvas, no 

Maranhão, foi só um dentre os vários assassinatos, que, como disse Greta, nos 

envergonham, nos envergonham de nos manter apáticos e distantes da causa indígena, 

pela defesa de nossas florestas, pela defesa de nossas vidas. 

Somente no primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro, o desmatamento na 

Amazônia acelerou 67%. Os projetos do governo vêm tentando silenciar aqueles que 

denunciam este etnocídio. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata militantes de 

direitos humanos; o ex-presidente do INPE, o físico Ricardo Galvão, foi demitido por 
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divulgar os dados do desmatamento. Neste ano de 2020, o governo liberou um projeto de 

exploração econômica nas terras indígenas. 

É preciso que alguém segure o céu para nós, que impeça sua queda! É o que nos 

diz o Xamã Yanomami Davi Kopenawa em seu livro A queda do céu. Temos um 

compromisso: salvar a floresta, impedir o desmatamento que vem destruindo há décadas 

nossa mãe Terra. Essa é uma tarefa muito árdua para deixarmos apenas nas mãos dos 

povos indígenas. Devemos segurar o céu e colaborar para adiar o fim do mundo. 

“A floresta está viva. 

Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. 

Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se 

desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. 

A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. 

Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em 

seus espelhos, fugirão para muito longe. 

Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para 

nos proteger. 

Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. 

Não conseguirão mais conter os seres maléficos, que transformarão a floresta 

num caos. 

Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. 

Todos os xamãs vão acabar morrendo. 

Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai 

desabar.” 

Davi Kopenawa Yanomami em A queda do céu16 

Mais informações: 
 

Davi Kopenawa: Xamã e porta-voz dos índios Yanomami do Brasil, ele nasceu em 1956, 

em uma comunidade isolada do norte amazônico. Sua família foi morta por uma violenta 

epidemia de rubéola quando ele tinha 11 anos. Vinte anos mais tarde, milhares de 

garimpeiros em busca de ouro invadiram o território Yanomami e desta vez é todo o povo 

Yanomami que está ameaçado de extinção. Para impedir a tragédia anunciada, Davi se 

engajou em uma luta ao redor do mundo, onde é reconhecido como um dos maiores 

defensores da Amazônia e de seus primeiros habitantes. Em 1988, Davi recebeu o Global 

500 Award das Nações Unidas, e em 1989 o Right Livelihood Award, considerado o prêmio 

                                                           
16 Disponível em: https://bit.ly/37wBwGl. 
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Nobel alternativo. Foi condecorado 

em 1999 com a Ordem do Rio 

Branco pelo Presidente da 

República brasileiro e em 2008 

recebeu uma menção honrosa 

especial do prestigiado Prêmio 

Bartolomé de Las Casas, 

outorgada pelo governo espanhol 

por sua luta em defesa dos direitos 

dos povos autóctones das 

Américas.17 

 

 

Para discutir:  

1. O que significa “a queda do céu”? 

2. Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil para impedir o “fim do mundo”? 

3. Quais são os reflexos dos processos de destruição ambiental na nossa comunidade?  

 

B. Populações ribeirinhas 

Antes da leitura do capítulo, reflita: 

1. Quais são as características dos povos ribeirinhos? 

2. Quais são os desafios enfrentados por essa população? 

3. Como as barragens interferem na vida desta população? 

 

Populações ribeirinhas, quem são? 

 

De acordo com Júlia Morim, consultora 

da Fundação Joaquim 

Nabuco/Unesco, “A população 

tradicional que mora nas proximidades 

dos rios e sobrevive da pesca 

artesanal, da caça, do roçado e do 

extrativismo é denominada de 

ribeirinha. Por conta dos aspectos 

                                                           
17 Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/publicacao-a-queda-do-ceu-

revela-o-pensamento-do-povo-yanomami. 
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geográficos do país, é na Amazônia que está a maior parte dessa população. Além das 

populações nativas, somam-se a esta categoria descendentes de migrantes do Nordeste 

do país.  

O Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, reconheceu a existência dos povos 

e comunidades tradicionais, dentre os quais estão os ribeirinhos, instituindo uma política 

nacional voltada para as necessidades específicas desses povos, a Política Nacional de 

Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT)”18. 

 

Assim, é possível afirmar que há inúmeras populações ribeirinhas. São 

comunidades que vivem geralmente na extrema pobreza e sofrem com a poluição dos rios 

(esgoto) e rompimentos de barragens, além dos assoreamentos e erosões. “As atividades 

desempenhadas são o artesanato e a agricultura, sabendo que a maioria das culturas e 

criações de animais são complementares à alimentação, como caça, pesca e algum 

extrativismo vegetal”. 

Por viverem às margens do rio, geralmente estão sujeitos a períodos intensos de 

cheias ou secas e têm que enfrentar os perigos e as dificuldades à medida que aparecem. 

Para estas famílias de pequenos produtores, carentes de recursos tecnológicos e 

financeiros, é ainda difícil e impossível planejar, e, mesmo sabendo que a cheia vem todos 

os anos, [...] essa população sabe que está “sempre apanhando” [...] “sempre passando 

aperreado na seca e na cheia”. 

O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma 
pessoa e não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de 
que alguém possa se apropriar; é uma parte da nossa construção como 
coletivo que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente 
confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir às nossas 
formas de organização (com toda essa pressão externa). (KRENAK, 2019, 
p. 40). 

 

No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, 

despejou milhares de milímetros cúbicos de lama em uma das maiores bacias hidrográficas 

do Brasil. Os rejeitos no Rio Doce o sufocaram, matando os peixes e intoxicando pessoas 

                                                           
18 Disponível em: 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&id=1053%3Aribeirinhos. 
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e animais que mantiveram 

contato com a água 

contaminada, o que 

repercutiu na vida da 

população ribeirinha: 

Prejudicados pela mortandade de toneladas de peixes, eles ainda não 
sabem como retomarão os cursos de suas vidas e menos ainda quando e 
se os cardumes voltarão a povoar as águas. “Na época boa, eu pescava 
até sete quilos por dia”, afirma Wagner José Pereira, de 33 anos, do 
município de Galileia. Ele conta que a ajuda mensal da Samarco é inferior 
à renda que conseguia com o trabalho. Com o sumiço de espécies como 
cascudos, dourados, tucunarés, tilápias e traíras, ele vive apreensivo, pois 
não sabe até quando continuará recebendo o dinheiro do “cartão da 
Samarco”.19 
 

Infelizmente essa história veio a se repetir em janeiro de 2019, com o rompimento 

da barragem do Feijão, em Brumadinho. Para a vida dessas pessoas, além da perda 

humana, há uma significativa perda da sua atividade econômica, de seu território e memória 

ancestral.   

 

Referência: 

KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2019. 

Fonte das imagens: 

http://www.ecobrasil.eco.br/site_content/30-categoria-conceitos/1195-comunidades-

tradicionais-ribeirinhos. 

 

Após a leitura do capítulo: 

Mapeie as populações ribeirinhas da sua cidade (caso existam) ou do estado de Minas 

Gerais. 

a. Quais são suas características? 

b. Como os recentes crimes ambientais afetam essas populações? 

                                                           
19 Disponível em: https://populacaoribeirinha.blogspot.com 

https://populacaoribeirinha.blogspot.com/
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C. Racismo ambiental: derivação de um problema 

histórico 
 
Antes da leitura do capítulo, reflita: 

1. Por que o racismo ambiental pode ser visto como derivação de um problema histórico? 

2. O que podemos compreender como justiça ambiental? 

 

 Todos os anos as cidades são afetadas por enchentes, deslizamentos de terra, 

inundações. Somente até o final de janeiro de 2020 o estado de Minas Gerais registrou 

mais de 40 mortes relacionadas às chuvas. Se observarmos quem são as principais vítimas 

da negligência do poder público e crimes ambientais, perceberemos que elas apresentam 

algumas características, a exemplo: condição social, raça, etnia, dentre outros marcadores. 

 O mesmo pode ser afirmado se olharmos quais são as pessoas que mais sofrem 

com as mudanças bruscas de temperatura, as secas prolongadas, os rompimentos de 

barragens, a diminuição ou assoreamento dos rios.  

 

O fio que liga essas (e muitas outras) histórias se tece nas desigualdades 
e discriminações étnicas e raciais que de antemão definem quem são os 
injustiçados e quem são os privilegiados nas disputas pelo território e em 
torno dos direitos socioambientais. E pode ser sintetizado em um conceito: 
racismo ambiental. “Ninguém decide fazer um lixão em Ipanema ou 
Copacabana. A decisão de onde jogar o lixo está ligada à imagem que se 
tem da população em quem você joga lixo”, resume Tania Pacheco, 
criadora do blog Combate ao Racismo Ambiental e coordenadora 
executiva do Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde 
no Brasil, projeto que acompanha centenas de situações nas quais o ônus 
do modelo de desenvolvimento capitalista recai sobre povos indígenas, 
comunidades tradicionais, populações negras e pobres. Mas, diferente de 
outros conceitos, destaca ela, o racismo ambiental emerge da insurgência 
desses grupos: “Foi forjado no calor das lutas do movimento social no 

PARA SABER MAIS 
 
Ribeirinhos ao longo do Rio Doce ainda sofrem efeitos do mar de lama. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/05/13/interna_gerais,762194/ribeirinhos-
ao-longo-do-rio-doce-ainda-sofrem-efeitos-do-mar-de-lama.shtml. 

 

Ribeirinhos. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=bIQvmKm1nVw&NR=1. 
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condado de Warren para que os rejeitos tóxicos parassem de ser 
despejados lá”. 20 

  

 

Se o desmatamento das florestas não pode ser visto de forma natural, a presença 

maciça de afro-brasileiros nos bolsões de miséria também não. 

 

Por Nelson Inocêncio21 

 

O desenvolvimento da pesquisa no campo das relações raciais evidencia o quão 

complexa é a questão do racismo estrutural, tanto que hoje o racismo como fenômeno 

social passa a ser visto a partir de suas derivações e, portanto, a ser analisado por 

diferentes flancos. Assim se constroem as novas terminologias, como “racismo institucional” 

e “racismo ambiental”. Quanto a esta última, que é o foco deste modesto artigo, vale 

destacar a sua relevância em uma conjuntura na qual o perene inchaço das grandes 

cidades causa estarrecimento. 

Diante dessa situação, podemos observar que a questão ambiental é mais 

complexa do que muitos imaginam. Embora o argumento que reitera a superação da 

pobreza como algo imprescindível à melhoria do meio ambiente pareça consensual, há que 

se pensar mais detidamente acerca das pessoas que formam os contingentes de 

despossuídos nos arredores dos grandes centros urbanos, pois não se trata de uma massa 

sem rosto. 

Foi-se o tempo em que reduzir a exclusão social às classes econômicas respondia 

às inquietações de grandes parcelas da sociedade brasileira. A atual conjuntura também 

dá indícios de que o país finalmente inicia um processo de construção democrática da 

perspectiva da alteridade racial e de gênero. Talvez a referência mais concreta a esse 

respeito se consubstancie nas políticas públicas focadas nas diferenças, as quais 

denominamos ações afirmativas. 

Paulatinamente a nação vai compreendendo que classe social não é categoria 

absoluta e tampouco responde sozinha pelas mazelas da humanidade. Assim sendo, 

pensar a questão ambiental hoje exige que percebamos também os vínculos estabelecidos 

entre ela e determinados problemas que constam na pauta nacional, sem os quais 

limitaremos sobremaneira nossas possibilidades de encontrar soluções. 

                                                           
20 Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2017/03/14/o-que-e-racismo-ambiental/. 
21 Nelson Inocêncio é professor da Universidade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos 

Afro-Brasileiros, vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (Ceam/UnB). Ex-
secretário da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN). 
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De acordo com esse entendimento, gostaria de destacar o conceito, ainda pouco 

usual, chamado de racismo ambiental, posto que ele é de extrema valia para os novos 

olhares em torno da exclusão social. A compreensão de seu conteúdo pelo conjunto da 

sociedade ainda é precária. No que concerne ao contexto urbano, entende-se por racismo 

ambiental todo o processo de alijamento de populações para áreas periféricas, sem 

saneamento básico e, portanto, insalubres, nas quais os riscos de adquirir doenças e ter 

reduzida a expectativa de vida são inevitáveis. Ocorre que as pessoas que integram tais 

contingentes não são seres abstratos; elas possuem características fenotípicas que 

evidenciam seus pertencimentos a segmentos étnico-raciais, cujas identidades culturais 

também não devem ser subestimadas. 

Olhar a pobreza de maneira homogênea sem querer identificar aqueles que são os 

alvos preferenciais da exclusão é tangenciar o debate sobre a natureza do racismo 

produzido neste país. Tal fenômeno não atua apenas no campo do simbólico, mas afeta as 

relações entre as pessoas de várias origens, na medida em que hierarquiza as variações 

comuns entre seres humanos. 

Quando defendemos uma vida melhor para o planeta, podemos denunciar os efeitos 

mais danosos do aquecimento global, podemos criticar o triunfo do capital sobre a chamada 

economia verde, enfim, contestações não faltam. Todavia, se não prestarmos atenção no 

local e nas necessidades humanas mais emergentes que estão diante de nós, o discurso 

ecologicamente correto não terá a eficácia necessária. Além disso, a saúde do planeta 

depende da saúde daqueles que nele vivem. 

Se o desmatamento das florestas não pode ser visto de forma natural, a presença 

maciça de afro-brasileiros, por exemplo, nos bolsões de miséria também não. A questão 

ambiental está inexoravelmente ligada às questões sociais. É nesse sentido que o debate 

sobre racismo ambiental e as demandas das coletividades por ele atingidas se tornou algo 

fundamental para a formação de uma consciência ecológica crítica que pense as condições 

humanas, considerando a sua diversidade, articuladas às urgências ambientais. 

A discussão sobre racismo ambiental explicita o desmazelo com as periferias 

urbanas, bem como a ocupação ilícita das reservas indígenas e das terras quilombolas; 

denuncia a situação limite de populações ribeirinhas, entre outros propósitos. A partir desta 

provocação, é possível compreender que segregação étnico-racial e segregação espacial 

andam a par e passo. E é justamente por esse motivo que o debate ora proposto se tornou 

impostergável. 

 
Artigo publicado originalmente na edição nº 1 da revista ECO Brasília. 

Fonte original: Instituto Ethos. Disponível em: https://www.geledes.org.br/racismo-ambiental-
derivacao-de-um-problema-historico/.  
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Após a leitura do capítulo, discutir: 

 
1. O que diferencia “racismo ambiental” de outras interfaces do racismo? 
2. Como podemos perceber o “racismo ambiental” em nossa comunidade? 
3. E em nosso estado? 

 

 

 

 

Roda de conversa: 

Ubuntu: sou porque somos, a natureza começa em nós! 
 

1. Por que não é possível pensar em formas de vida sustentável? 

2. Podemos pensar em formas de soberania alimentar? 

3. Quando pensamos em humanidade, costumamos pensar na natureza?  

4. O que é a filosofia Ubuntu? 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS 
 
Interfaces do Racismo: Racismo Ambiental. Disponível em: 
https://www.youtube.com/results?search_query=racismo+ambiental. 
 
Justiça Ambiental. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k_S36qxdEbM. 
 
O que é racismo ambiental? Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=lq4MQg0aOEo 
 
Racismo ambiental. Disponível em: https://racismoambiental.net.br/. 
 
Racismo ambiental no Brasil. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/560517-racismo-ambiental-no-brasil. 
 
SILVA, Lays Helena Paes e. Ambiente e justiça: sobre a utilidade do conceito de racismo 
ambiental no contexto brasileiro. Disponível em: 
https://journals.openedition.org/eces/1123. 
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“Ubuntu é muito difícil de ser 

compreendido nas línguas ocidentais. 

Fala da própria essência do ser 

humano. Quando queremos fazer um 

grande elogio a alguém, dizemos ‘Yu, 

u nobunto’ / ‘Ei, assim e assim tem 

ubuntu’. Quando se é generoso, 

hospitaleiro, simpático, cuidadoso ou 

solidário, você compartilha/divide o 

que possui. É dizer: ‘Minha 

humanidade está inextricavelmente 

ligada a sua’. Nós pertencemos a um 

agrupamento/conjunto de vida.” 

Desmond Tutu: “Não há futuro sem 

perdão”. 22 

 

 

 

Em entrevista ao jornal Correio24horas, o professor e ambientalista Ailton Krenak, 

autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, faz críticas a noção de sustentabilidade e 

da necessidade de estarmos integrados à natureza, uma vez que nós somos a natureza ou 

parte fundamental desta e devemos estabelecer uma relação menos predatório com o meio 

ambiente e de consumo. 

 

Ideias para adiar o fim do mundo já é um dos mais vendidos. Por que você acha que 

há tanta curiosidade sobre o livro? 

Isso pode estar denunciando um sentimento que atravessa diferentes gerações, de que 

estamos, no século 21, vivendo uma distopia. É como se todas as possibilidades de 

imaginar o mundo tivessem se esgotado, e esse mundo, que estamos consumindo agora, 

parece insuficiente para serenar os corações.  

 

Mas você diz que, na verdade, o título é uma provocação. Por quê? 

                                                           
22 Disponível em: http://www.tutufoundationusa.org/2015/10/06/striving-for-ubuntu/ (tradução). 
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Eu tinha sido convidado para uma palestra no mestrado de desenvolvimento sustentável 

da Universidade de Brasília (UnB). A palestra ia acontecer dali a quatro meses, eu estava 

no quintal de casa trabalhando, e me ligaram; eu disse que aceitava e depois eu me 

organizaria. Só que a pessoa ligou de novo e disse que precisava de um título para minha 

palestra. Eu estava ocupado no quintal e retornei dizendo: ‘Ideias para adiar o fim do 

mundo’. Quatro meses depois, eles disseram que estava todo mundo me esperando para 

minha conferência, para ver as ideias para adiar o fim do mundo. Menina, eu parei e fiquei 

pensando: ‘Ideias para adiar o fim do mundo? Eu disse isso?’. Ele respondeu que sim, que 

todo mundo tinha ficado curioso pelo título, ferveu, e queria saber formas de adiar o fim do 

mundo. Fiquei surpreso com o tanto de gente que estava lá querendo ouvir a conferência 

sobre ideias para adiar o fim do mundo.  Como o mestrado estava discutindo 

sustentabilidade, eu aproveitei para falar sobre a ideia de sustentabilidade. Botei em 

questão se tem algo possível de se pensar como sustentável no modo de vida urbano e 

moderno que nós compartilhamos em vários lugares, que é um modo de vida consumista, 

predatório, que polui e esquenta o planeta. Qual atividade pode ser sustentável dentro de 

um sistema desse? A produção de alimento com certeza não é sustentável, porque o 

alimento já vem para mesa com veneno. Tem uma campanha, inclusive, chamada ‘O 

Veneno Está à Mesa’, que é uma campanha de conscientização de que, quando você come 

um Danoninho, ou um tomate, ou um morango, você já está comendo uma dose de veneno. 

Pensa bem que absurdo você ter consciência de que está se alimentando com uma boa 

dose, naquela comida sua, de veneno. Veneno mata. Não é sustentável. Então, botei em 

questão isso e discuti o mito da sustentabilidade, como uma narrativa que foi criada pelas 

corporações para continuar conquistando consumidores com a ideia de que aquilo que você 

está consumindo é produzido de uma maneira sustentável; mas isso é uma mentira. 

 

Mas é possível pensar em alguma forma de sustentabilidade nesse mundo?   

Nós somos uma população estimada em oito bilhões de pessoas. Para dar comida e 

acessar a todos esses bens que o mercado proporciona é impossível ter sustentabilidade. 

Para todo mundo consumir tudo, nós vamos devorar o planeta numa escala que já é 

medida. Um exemplo bem didático que costumam dar é de uma pessoa que trabalha e tem 

um salário. Se ela chegar no dia 19, 20 do mês, e tiver acabado o salário, significa que 

ficará 10, 11 dias pendurado no armazém, na caderneta, ou no cartão, no banco. Se ela vai 

ficar 10 dias a cada mês devendo, quando chegar no final do ano, ele estará devendo uma 

boa (parte) do que consumiu. A conta dessa pessoa não fecha. Mas não estamos falando 

de um indivíduo, estamos falando de um planeta A conta do planeta não fecha e parece 

que no ano de 2019, no início de junho, já tínhamos entrado no vermelho. Esse ‘entrar no 
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vermelho’ é muito significativo porque estamos caminhando para um aquecimento global 

em que a temperatura do planeta pode aumentar de 1,5 ºC a 2 ºC por ano. Se o planeta 

chegar nessa temperatura, vamos derreter. A infraestrutura que existe nas cidades vai 

sofrer um colapso. Tem um livro chamado Terra Inabitável, que foi publicado também no 

Brasil ano passado, de David Wallace, que demonstra que todas as tentativas do mundo 

de regular o consumo, a produção e a distribuição de mercadoria são insustentáveis. A 

Terra inabitável é um anúncio de que, se aumentarmos 1,5 ºC, 2 ºC por ano, bilhões de 

pessoas vão morrer no planeta. Não é só uma notícia ruim, mas é um alerta de como nossa 

pegada no planeta está ficando pesada e essa observação sobre o Antropocenos e sobre 

a sustentabilidade é basicamente o eixo de Ideias para adiar o fim do mundo. Não é só uma 

profecia, uma parábola sobre o fim do mundo, é uma revelação sobre como nós estamos 

fazendo escolhas erradas. A maior parte da população do planeta e as cidades são grandes 

consumidoras de energia. Cidade não produz nada, consome. Você pode ver: se acabar a 

luz aqui à noite, numa chuva, tudo para, e a consequência é uma cadeia de desastres por 

causa disso. Essa armadilha urbana, insustentável, é um emblema dessa desregulação que 

estamos vivendo na ecologia do planeta e na circulação das pessoas no mundo. 

 

Diante de tudo isso, você consegue ser sustentável? Alguém consegue? 

 

Não. Quando eu fizer a minha conta, vou descobrir que deixei resíduos, lixo, que produzi 

coisas que não sou capaz de dar conta da sua destinação final. Se eu mexi com materiais 

que foram alterados e não tenho para onde destiná-los depois, significa que eu estou 

criando resíduos, deixando lixo na Terra, e estou desequilibrando minha passagem por 

aqui, o que contraria muito um princípio do pensamento indígena da ancestralidade. Eu fico 

feliz de a juventude indígena estar cada vez mais consciente sobre isso e entender a 

ancestralidade. Ser fiel a essa herança, a essa ancestralidade, significa buscar reconciliar 

modos de vida que estamos experimentando com a ideia de que a nossa vida deveria 

imprimir menos marcas por onde passamos. Um voo de um pássaro no céu, um instante 

depois que ele passou, não tem rastro nenhum. Nós deixamos rastro demais, e toda cultura 

que deixa rastros é insustentável. Vamos imaginar que quando nosso povo vivia no litoral, 

na mata atlântica, no cerrado, na floresta, em cada ciclo da natureza, comíamos frutos de 

cada estação, bebíamos água pura onde existia, não produzindo lixo, isso era sustentável. 

Quando você sai desse ambiente e começa a experimentar outro consumo, outra 

circulação, você já entrou no circuito dessa insustentabilidade.” 

  
Trecho da entrevista retirado do jornal Correio 24horas. Disponível em: 

https://www.correio24horas.com.br/amp/nid/vida-sustentavel-e-vaidade-pessoal-diz-ailton-
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krenak/?utm_source=correio24h_share_twitter&__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0cR0MA0vphDtXyV1Q
DVRotwZgLLpauBXUvWXLVBHBnyjDeuUaWZJ3-5pg 

 
Fonte das imagens: 

https://br.pinterest.com/pin/858639485182381298/ 

 

Para discutir: 

1. Podemos pensar em ideias para adiar o fim do mundo? 

2. A partir da filosofia Ubuntu e da entrevista de Krenak, podemos ser esperançosos 

sobre o futuro? 

3. Qual o papel da ancestralidade e dos conhecimentos tradicionais e ancestrais para 

adiar o fim do mundo?  

 

PARA SABER MAIS 

Ailton Alves Lacerda Krenak, mais 

conhecido como Ailton Krenak (Minas 

Gerais, 1953), é um líder indígena, 

ambientalista e escritor brasileiro. É 

considerado uma das maiores lideranças 

do movimento indígena brasileiro, 

possuindo reconhecimento internacional. 

Pertence à etnia indígena Krenak. 

 
Foto tirada em 24/06/2010 pelo Garapa - Coletivo Multimídia (www.garapa.org). Ailton Krenak em 
entrevista ao projeto Produção Cultural no Brasil: www.producaocultural.org.br/slider/ailton-krenak/ 
Ailton Krenak é fundador da ONG Núcleo de Cultura Indígena. 

 

Mais informações:  
 

Vida, sempre: Aílton Krenak no TEDxVilaMadá. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=38T5KoDiqoM. 
 

Filosofia Africana - Katiúscia Ribeiro. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=EdYSCzpA8kg. 
 

20 ideias para girar o mundo - Aílton Krenak. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=f48HAu0bNPc. 
 

Aílton Krenak - programa “Provocações”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dBk8gk-cOec. 
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Juliana Pina 

Juliana Pina Coelho sempre gostou de 

inventar coisas e desenhar histórias. O caso 

ficou tão sério que resolveu transformar as 

brincadeiras em profissão. Em 2018 se formou 

pelo Bacharelado Interdisciplinar de Artes da 

UFBA (Universidade Federal da Bahia) e 

desde então vem se mostrando e se 

descobrindo nas ilustrações, colagens, 

murais, criações manuais, poesias e outras 

artes. Em 2019, ingressou na formação em 

Empreendedorismo, pela Escola Cafeína, 

para estruturar ainda melhor os seus sonhos. 

Seus trabalhos são recheados de 

questionamentos e delicadezas do universo 

feminino, em cenários que vão do surreal ao mais cotidiano. O imaginário e as pequenezes 

da vida são elementos constantemente inspiradores. Também gosta muito de brincar com 

elementos da natureza, formas e cores. As mulheres têm um lugar especial na sua criação 

e na forma como se comunica. 

Instagram: @juliana_pina 

 

 

Gabriela Maria Tornai 

Gabriela, 25 anos. Do interior de São Paulo 

para o Paraná. Sempre tive o sonho de sair da 

minha cidade natal, mas nunca entendi o 

motivo, só queria fugir. Passei na faculdade de 

Design de Moda na UTFPR e finalmente meu 

sonho se realizou. Entre conversas, descobri 

que tinha sido abusada e molestada na 

infância. Esse era o real motivo da minha fuga. 

Ergui minha cabeça; com a ajuda de uma 

professora no mestrado entendi meus 

privilégios de ser branca e toda a minha 

vivência. Transformei dor em arte. Só 

represento mulheres nas minhas colagens. É 

para isso que estou aqui. Esse é meu legado. 

Muitas mulheres morreram para eu estar aqui 

hoje. Temos que reconhecer isso. Instagram: @gabrielatornai_ 

 

Sobre algumas das artistas que colaboraram 




