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RESUMO

A ideia deste estudo é analisar a discursivização do sujeito-professor sobre as relações
étnicoraciais no ambiente escolar, através da sua materialidade discursiva. Assim, o mesmo
está filiado à Análise de Discurso iniciada por Michel Pêcheux nos anos sessenta, na França,
e ampliada no Brasil nos anos oitenta a partir dos trabalhos de Eni Orlandi. Para tanto,
conceitos como sujeito, sentido, silêncio, formação ideológica, acontecimento histórico e
discursivo, condições de produção, memória discursiva, arquivo foram utilizados. Também,
analisamos o modo como o sujeito-professor se subjetiva no discurso de Formação
Discursiva Culturalista, Científica e Jurídica, movimentando-se entre a inscrição num
determinado lugar discursivo e o imbricamento de diferentes posições-sujeito. A escolha do
professor, que é o sujeito responsável e organizador desse discurso, deu-se justamente pelo
mesmo ocupar o lugar social de professor, pois compreendemos que ele sofre algumas
determinações da ordem da exterioridade. Dessa forma, na passagem do espaço empírico
para o espaço discursivo, percebemos o quanto o sujeito-professor inscreve-se em
determinados lugares discursivos, o qual está determinado pelas relações de verdade e poder
institucional que ele representa socialmente. Podemos perceber que estamos diante, portanto,
de um discurso constitutivamente heterogêneo, já que abrigam, na sua materialidade,
diferentes sujeitos e, consequentemente, diferentes vozes, diferentes ordens de saberes.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; Sujeito-Professor; Políticas Públicas de Ação
Afirmativa; Relações “Étnico-raciais”.
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RÉSUMÉ

L'idée de cette étude est d'analyser le discursivization l'enseignant concerné sur les relations
ethniques raciales dans le milieu scolaire, par sa matérialité discursive. Ainsi, il est affilié à
l'analyse du discours initié par Michel Pêcheux dans les années soixante en France, et agrandi
au Brésil dans les années quatre-vingt des œuvres d'Eni Orlandi. Par conséquent, des
concepts tels que l'objet, le sens, le silence, la formation idéologique, événement historique
et discursive, les conditions de production, de la mémoire discursive, fichier ont été utilisés.
De plus, nous analysons comment l'enseignant concerné est discours subjectif de formation
du discours culturaliste, scientifique et juridique, se déplaçant entre l'entrée dans un lieu
particulier discursive et le chevauchement des différentes positions-sujet. Le choix de
l'enseignant, qui est sujet responsable et organisateur de ce discours, il y avait tout de même
occuper le professeur de lieu social, car nous comprenons qu'il souffre certaines
déterminations de l'ordre externe. Ainsi, le passage de l'espace empirique pour l'espace
discursif, nous nous rendons compte combien le sujet enseignant tombe dans certains
endroits discursives, qui est déterminé par les relations réelles et le pouvoir institutionnel
qu'elle représente socialement. Nous pouvons voir que nous sommes confrontés, par
conséquent, un discours constitutivement hétérogène, puisque cette maison dans sa
matérialité, des sujets différents et, par conséquent, les différentes voix, les différents ordres
de connaissance.
MOTS-CLÉS: Analyse de la parole; enseignant Sujet; Les politiques publiques d'action
positive; Les relations ethniques et raciales.
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Introdução: Caminhos a Percorrer...
O que é a dissertação senão uma narrativa que
funda no tempo presente um discurso que nasceu
híbrido de temporalidades, de histórias e de
experiências?
____Teixeira/2014

Antes de começar a discorrer sobre o presente trabalho é importante destacar como
surgiu a ideia desta pesquisa, o que nos levou a adentrar em “mares dantes nunca navegados”
e de como se deu esse caminhar pelo mundo da discursivização das relações étnico-raciais
no ambiente escolar. Assim, considero que esta pesquisa é fruto de um desejo de um mundo
sem preconceitos, pois penso que a luta pela superação do racismo e da discriminação racial
é tarefa de todo e qualquer cidadão, afinal, a questão “étnico-racial” não se reduz, apenas, à
luta dos negros. Ou seja, compreendemos que a mesma é uma questão da sociedade brasileira
e deve ser assumida pelo Estado, portanto, todos os cidadãos brasileiros estão implicitamente
convocados para essa grande e difícil batalha.
Por isso, mais do que nunca precisamos considerar que a luta pela superação do
racismo e da discriminação racial é uma questão da escola básica brasileira, seja ela pública
ou privada. Nessa senda, interpretamos que o professor, pelo lugar que ocupa, tem papel
fundamental no combate às referidas questões, independentemente do seu pertencimento
étnico, sua crença religiosa ou sua posição política.
Nessa perspectiva de desenvolver ações que visem a superação das questões acima
destacadas, a educação brasileira, as escolas e os professores vêm sendo desafiados a incluir,
nos currículos, um novo olhar sobre a África na história da humanidade, uma nova leitura
sobre o papel dos afro-brasileiros no Brasil e uma reeducação das relações “étnico-raciais”1.
A palavra “étnico-raciais” sempre aparecerá, nesse texto, entre aspas por conta da polêmica do uso desse
termo. Compreendemos ainda que o termo raça traz a herança da eugenia e por outro é aceito, inclusive,
1
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Mas, diante desse cenário surgem diferentes indagações: como lidar com o imaginário social
sobre as representações que se tem sobre igualdade, raça e democracia racial? Quais os
efeitos de sentidos produzidos pelos discursos dos documentos oficias do Ministério da
Educação e Cultura – MEC? Qual o discurso produzido pelos profissionais da educação sobre
as relações “étnicoraciais” no ambiente escolar?
Diante desses questionamentos, sabíamos que teríamos grandes e profundos desafios
com a nossa pesquisa, tínhamos muitos discursos que precisavam ser analisados. Sendo
assim, corríamos um grande risco de não dar conta de tamanha e sinuosa empreitada. Daí, foi
o jeito recorrer a Catelen, como forma de conforto que, de maneira tão sábia e significativa,
disse: “Corro o risco: a vida é um risco; mas confesso, desde já, que estou frente a um
desafio: ou fujo ou me aventuro. Prefiro a aventura e o desafio!”.
Então assim.... começa a nossa história: o ano é precisamente de 1998 e estávamos
finalizando um trabalho científico em nível Lato Sensu, pela FIJ – Faculdade Integrada de
Jacarepaguá/RJ. Tínhamos como sujeitos da pesquisa o corpo docente e diretivo das escolas
públicas municipais de uma cidade no interior da Bahia e a pesquisa visava investigar como
estava sendo a prática pedagógica referente à aplicabilidade da lei federal nº 10.639/03 nas
escolas. Porém, no decorrer do trabalho, chamou-nos a atenção os seguintes enunciados
discursivos (coletados) sobre o continente Africano e a Cultura Afro-brasileira:
“África, é um país de cultura negra, sem recursos... As pessoas vivendo na miséria.”;
“Como um continente que não defendia sua gente, deixando que outros povos explorassem
e comprando aqueles habitantes.”;
“Sem comentários, até porque, pertenço a uma religião que me ensinou a respeitar a fé dos
outros”;
“... Eu não gosto de falar dessa temática.”; e
“... Eu não gosto de falar desse assunto.”.
Ao encerrar a referida pesquisa — e assim, obter o grau de especialista em Cultura
Africana e Afro-brasileira —, constatamos (através dos dados coletados) que o que havia era
uma falta de informação sobre o continente africano e a história de seus povos e
afrodescendentes. Assim, aceitamos as respostas, concluímos nosso trabalho e ponto final.

por parte dos movimentos sociais negro. Assim, consideramos que ele é polissêmico, está aberto e por isso
nos causa estranhamento. No entanto, vale destacar que na presente pesquisa não trabalhamos nem com a
questão da etnia e nem com a raça, pois nosso foco é o discurso, ou seja, ao colocar a palavra “étnicoraciais”
entre aspas queremos marcar que fizemos outra leitura do termo.
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Ou seja, não atribuímos sentidos aos enunciados coletados, por entender que existia apenas
um sentido e que o mesmo já estava posto ali.
Até aqui, não compreendia o quanto é fundamental o entendimento de como os
discursos se constroem e que não há um sentido único, como diz Orlandi (2001): em outras
palavras, que sentidos são diversos e que vão além das aparências. Para a autora, é necessário
compreender como se constroem os sentidos que aparecem e dão possibilidade ao analista do
discurso desvendar como ocorre essa produção, mostrando como os dizeres não devem ser
observados, apenas, como mensagens que são transmitidas e logo compreendidas em sua
literalidade, mas sim, desvelar seus efeitos de sentido, produzidos por sujeitos em uma
determinada conjuntura histórica.
Felizmente, nosso interesse pelas questões “étnico-raciais” surge novamente em
2014 quando selecionada pelo programa do PPGED/UESB (Universidades Estadual do
Sudoesteda Bahia) para compor o grupo de alunos do curso de mestrado em Educação do ano
de 2015 e ter como orientador o professor Dr. Anderson Carvalho Pereira. Ao nos apresentar
a Análise do Discurso Francesa, vimo-nos desafiados a (re)avaliar a nossa pesquisa feita em
2008, a analisar o corpus/material coletado pelo olhar de um analista de discurso e, assim,
pensar um novo objeto de pesquisa – já que o nosso interesse pela temática continuava o
mesmo.
Destarte, voltando ao processo de análise da pesquisa – realizada anteriormente
(2008) – um enunciado chamou-nos a atenção: “... Eu não gosto de falar desse assunto”.
Verificamos que o mesmo foi repetido várias vezes. Entretanto, só fomos compreender esse
“fenômeno” no momento que começamos a enveredar pelos “nada fáceis” caminhos da
Análise do Discurso. Naquele momento, compreendemos que o fato da repetição ter nos
causado tanta estranheza dava-se por conta da posição que nos encontrávamos, ou, como diz
Tfounni (2003), isso se dá pelo fato de estarmos ocupando uma posição de analista de
discurso... Então, percebi que estava começando a compreender o que era o “tal” dispositivo
analítico e o papel de um analista de discurso.
Porém, um problema se apresentou, ou seja, não queríamos mais pesquisar sobre a
aplicabilidade – ou não – da “dez meia três nove”, pois, a história tem nos mostrado que as
pesquisas, de maneira geral, tem se preocupado, muito mais, em saber se está havendo a
implantação da referida lei no currículo escolar, do que interpretar o que está por trás do
discurso do professor, do imaginário daqueles que foram chamados a cumprir tais leis
impostas (?) pelas políticas públicas de ações afirmativas. Então, é justamente desse ponto,
que trata o processo das relações “étnico-raciais” e que “muitos” não gostam de falar, de dar
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sentidos... é que pretendemos compreender no decorrer deste trabalho. Por fim, de modo
geral, escolhemos pesquisar a discursivização das relações “étnico-raciais” no ambiente
escolar.
Temos, contudo, consciência que nas últimas décadas, a discussão sobre as questões
étnicas tem ganhado corpo e se ampliado de forma progressiva na sociedade brasileira,
principalmente, na educação. E, toda essa problematização vem envolvendo tanto as práticas
cotidianas dessas relações, os embates e ações políticas, bem como as construções conceituais
a estas relacionadas. Porém, é imperioso dizer que esse “assunto” é dotado de características
bastante particulares, afinal, tratar das relações “étnico-raciais” nos espaços educativos é
adentrar em polêmicas, em situações de invisibilidade e silenciamento, em casos de
constrangimentos, em posturas problemáticas, tidas como naturais, ou seja, é mergulhar em
“águas turbulentas”.
É imperioso destacar que a presente pesquisa fundamenta-se na Análise do Discurso
de linha francesa pechêutiana, por considerarmos ser um campo do saber cujo objeto é o
discurso, sendo este considerado como uma instância histórica, social e ideológica. Orlandi
(1999) nos confirma que uma das contribuições dessa teoria é levar o pesquisador a um estado
de reflexão, uma relação menos ingênua com a linguagem, o que implica considerar a
historicidade dos sentidos e a materialidade discursiva no processo de interpretação e
compreensão.
Quanto à organização formal, nosso trabalho estruturou-se da seguinte maneira: no
Primeiro Caminhar foram discutidas as questões atinentes a diferentes conceitos da Análise
de Discurso. Dito de outra forma, esse caminhar tem como objetivo descortinar a Análise de
Discurso pêcheutiana, sua história, suas particularidades, bem como noções próprias de seu
campo teórico, tais como: sujeito, sentido, discurso, texto, interdiscurso e intradiscurso,
ideologia, condições de produção, memória discursiva, arquivo, formação discursiva e
ideológica entre outras tão necessárias e importantes, para o desenvolvimento desta pesquisa,
pois, acreditamos que a teoria de Michel Pêcheux possibilita-nos compreender a
discursivização das relações étnico-raciais no contexto escolar.

No Segundo Caminhar buscamos resgatar a memória discursiva sobre os discursos
referente à igualdade, bem como realizamos um apanhado histórico para assim, desvelar,
como se deu toda essa discursivização envolvendo a temática racial. Também, exploramos a
questão referente ao mito da Democracia Racial e seus desdobramentos, buscando
fundamentar a pesquisa numa perspectiva histórica, enfatizando um dos seus problemas –
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questões “étnico-raciais” – que permanecem intrínsecos na sociedade brasileira, inclusive,
nos dias atuais.
No Terceiro Caminhar a ideia foi de começar discorrendo sobre o Movimento
Social Negro Brasileiro e o seu processo de resistência, bem como a luta pelo direito à
educação. Em seguida, discutir a trajetória discursiva das Políticas de Ações Afirmativas
(pós-redemocratização) que impulsionaram os debates e ações para as políticas curriculares
no Brasil, de modo a evidenciar seus aspectos nas relações “étnico-raciais”, dentre as quais
destacamos as Leis Federais 10.639/03, 11.645/08 e Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
(DCNERER).
No Quarto Caminhar trazemos as reflexões do discurso do sujeito-professor pelo
viés da Análise de Discurso de linha francesa, bem como a utilização de três reportagens que
muito auxiliaram na composição do corpus da presente pesquisa: uma reportagem trata a
questão do preconceito “étnico-racial” e mais duas, que enfocam a lei federal “dez meia três
nove” (10.639/03). Assim, realizamos uma análise dos enunciados dos sujeitos-professores
através de suas percepções sobre relações étnicas relacionandoa ao ambiente escolar.
Nas Considerações ou Pausa no Caminhar, pretende-se responder às questões
básicas colocadas, bem como recuperar para o leitor os objetivos da dissertação. Dessa
maneira, as aproximações conclusivas apresentam os aspectos apontados pela presente
pesquisa, propondo uma análise sobre os discursos que estão sendo produzidos, ultimamente,
sobre as relações “étnico-raciais” no ambiente escolar e as formações discursivas nas quais
as mesmas se filiam.
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Primeiro Caminhar...

ANÁLISE DO DISCURSO: DISPOSITIVO
TEÓRICO-METODOLÓGICO

PARA

INTERPRETAR E COMPREENDER OS
DISCURSOS

Falar sobre a Análise do Discurso não será, no nosso pensar, uma das tarefas
mais fáceis, pois, já começa com o problema da nomeação. Implica, também, ao nosso
ver, correr muitos e “perigosos” riscos. Entretanto, vamos ousar tal tarefa... Por isso,
optamos por começar a falar desses riscos/perigos que como em outra área ou disciplina
qualquer nos faz correr, faz vivenciar os mesmos desafios.
O primeiro risco é o de falar sobre a área/disciplina parcialmente, sem dar conta
do que ela representa realmente. Ou seja, do risco de fazê-lo superficialmente, uma vez
que as bases que tomamos são sempre ressignificações, releituras e revisões. Outro risco,
não menos importante, é o de dizer o que já foi dito, e assim apresentar o que não tem
importância, o desnecessário. E, por fim, corre-se o risco de afirmar, talvez, o que não
temos segurança, daí, corre-se o risco de contradizer o que realmente defende a Análise
do Discurso. Portanto, esses são os riscos e esses são os medos, que também, podemos
denominar de desafios, enquanto método/teoria, para esta pesquisa.

1.1 – A Análise de Discurso e suas Nuances
A Análise do Discurso (daqui para frente AD), como nos afirma Eni Orlandi
(2011), pesquisadora que trouxe os primeiros estudos/pesquisas para o Brasil nos diz que
a AD é uma área em construção, sobretudo quando falamos de sua história em terras
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tupiniquins. Desse modo, ainda que com todas essas ressalvas/riscos, optamos por trazer
um pouco da história da AD e dos seus conceitos fundamentais, porque entendemos que
é preciso dizer de que AD estamos falando, é preciso situar qual fragmento de sua história
e de seus conceitos estamos tomando por base para pensar o nosso investimento na
linguagem.
Para historicizar a AD, ainda, é preciso ressaltar que seu marco inaugural
iniciou-se na França em 1969 e que objetivava, inicialmente, analisar os discursos
políticos, tendo em vista o contexto da França no final da década de 60; auge do
estruturalismo. Assim, tinham a AD, também, como mote uma intervenção, uma ação
transformadora, que pudesse combater os excessos do estruturalismo linguístico que se
configuravam, especialmente, pela exclusão deliberada do sujeito.
Nessa perspectiva, o objetivo dos estruturalistas era tentar romper com a
fenomenologia, o psicologismo e a hermenêutica, ou seja, era “tentar” normalizar o
sujeito para que ele não perturbasse a análise do objeto científico. Entretanto, Orlandi
(1999) nos diz que é desse contexto que vai surgir uma Análise do Discurso, tendo como
objeto de estudo o discurso.
Assim, a pesquisadora Orlandi (2006 apud Pêcheux 1969) considera “que o
discurso é mais do que transmissão de informação (mensagem)” (p.14), criticando assim,
o antigo esquema elementar da comunicação. A referida crítica se dá porque a AD não
considera a comunicação como um sistema linear, e nem a língua como apenas um código
usado para a transmissão de mensagens do enunciador para o destinatário.
Eni Orlandi (2005) considera que a “Análise de Discurso‚ não trata da língua,
não trata da gramática, embora, todas essas coisas lhe interessem”. (p. 15), em outras
palavras, a mesma trata exclusivamente do discurso, entretanto, para isso, é preciso
entender que a língua não é transparente, sendo dotada de opacidade e equívoco, uma vez
que ela não transmite a realidade necessariamente como ela é, mas sim, interpretações da
realidade marcadas por ideologias.
Então, conceituar a AD trazendo-a para o contexto atual é dizer que ela é uma
teoria que analisa os sentidos discursivos do sujeito enunciador. Dessa forma, o discurso
é um objeto de estudo que não tem fronteiras definidas, pois os sentidos e efeitos
discursivos são resultados da relação linguística, histórica e ideológica.
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Entretanto, é importante destacar que o discurso não existe sem o sujeito e o
sujeito não existe sem discurso. Para a análise do discurso, o sujeito só se configura pela
ideologia e pelo inconsciente, entretanto, o sujeito acredita ter uma evidência de ser o
dono de seu dizer.
1.2 – Paradigma Indiciário: campo científico onde situa a Análise de Discurso de
filiação francesa (AD)

Faz-se necessário esclarecer que a Análise de Discurso, pode ser situada,
conforme Tfouni (1992), dentro do paradigma indiciário (Ginzburg, 1991). Modelo
epistemológico no qual se encontram as ciências de interpretação, tais como a psicanálise
e a historiografia.
Ginzburg2 (1991), criador desse conceito/teoria, afirma que as investigações
e os trabalhos realizados com base nesse paradigma partem da análise de indícios e dados
aparentemente negligenciáveis, buscando realidades que escapam à pesquisa
experimental dos métodos positivistas. De acordo Ginzburg (1991) o Paradigma
Indiciário,

Emergiu “silenciosamente” entre as ciências humanas no final do século
XIX. Ele localiza suas primeiras manifestações nos trabalhos de Morelli
sobre a pintura italiana, os quais propunham um novo método de avaliação
das obras de arte. O método de Morelli consistia no exame de pormenores
negligenciáveis das obras, tais como detalhes da orelha ou pequenas
diferenças que caracterizam a autoria do mestre de pintura. (GINZBURG,
1991, p.150).

Ginsburg (1991) ainda afirma que, além disso, esses dados marginais, para
Morelli, eram reveladores porque “constituíam os momentos em que o controle do artista,
ligado à tradição cultural, distendia-se para dar lugar a traços puramente individuais, “que
lhe escapam sem que ele se dê conta”. (p.150). Daí percebe-se dois pontos importantes:

Autor do livro “O queijo e os vermes”, que conta, a partir dos escritos promovidos pela Inquisição, a
história do cotidiano de um moleiro (Domenico Scandella) que foi perseguido e condenado. Por essa visão
da micro-história, o autor remonta os padrões do século XVI. A primeira edição foi publicada em 1976.
2

21

1) “a perspectiva indiciária valoriza o singular e o contingente; e 2) ela aborda, também,
o que escapa à observação racional, ou seja, os aspectos inconscientes.” (GINZBURG,
1991, p.150).
Em seu trabalho, Ginzburg (1991), faz uma aproximação entre o método
utilizado por Morelli e os métodos de investigação de Freud (1980 apud Ginzburg, 1991)
do personagem Sherlock Holmes de Conan Doyle:

Nos três casos, pistas talvez infinitesimais permitem captar uma realidade mais
profunda, de outra forma inatingível”. Indicando assim, o modelo da semiótica
médica, cujos conhecimentos possibilitam diagnosticar sintomas de doenças
inacessíveis à observação direta, como o ponto de convergência entre eles.
(GINZBURG: 1991, p. 150).

As três manifestações de métodos indiciários apresentados pelo autor
baseiam-se, como vimos, em pistas, indícios, sintomas (no caso da psicanálise), signos
pictóricos a fim de desvelar uma realidade mais profunda, que não é dada aparentemente.
Os diversos saberes indiciários relatados tinham mais um ponto em comum, conforme
afirma Ginzburg: Giovanni Morelli, Conan Doyle e Sigmund Freud eram médicos. Nos
três casos, vê-se, portanto, o modelo da “semiótica médica” que permite diagnosticar
doenças a partir de sintomas, indícios superficiais que funcionam como pistas para o
descobrimento de doenças.
Ginzburg (1989, p.152) diz não ser coincidência o surgimento, no final do
século XIX, desses métodos, contudo afirma que as bases desses saberes, relacionado à
semiótica, têm origens bem mais remotas. Desde que o homem teve que caçar para
sobreviver, desenvolveu-se um saber do tipo venatório, ou seja, um saber que, a partir de
alguns elementos aparentemente negligenciáveis, é capaz de reconstruir uma “realidade
complexa não experimentável diretamente”.
Toda esta explanação que o autor apresenta faz, pretende, na verdade,
demonstrar “como apareceu historicamente uma constelação de disciplinas centradas na
decifração de signos de vários tipos, dos sintomas às escritas” (GUIZBURG, 1991, p.
154), tais como a historiografia, a filologia, por exemplo. Entretanto, o autor adverte que
esses saberes constituem-se diferentemente em relação ao paradigma galileano:
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Ora é claro que o grupo de disciplinas que chamamos indiciárias (incluída a
medicina) não entra absolutamente nos critérios de cientificidade deduzíveis
do paradigma galileano. Trata-se, de fato, de disciplinas eminentemente
qualitativas, que têm por objetivo casos, situações e documentos individuais,
enquanto individuais, e justamente por isso alcança. (GUINZBURG: 1991, p.
154).

Assim, Ginzburg (1991) nos apresenta uma forma, um meio de pensar os
dados como elementos singulares e, justamente por isso, importantes para a compreensão
do fenômeno em si. Assim, tal paradigma congrega, a nosso ver, as perspectivas
teóricometodológicas que adotaremos em nosso trabalho, sejam elas a história, a
linguística, a psicanálise, articuladas à Análise de Discurso Pêcheutiana. Esta última,
tomando como base de dados o discurso, a partir de sua materialidade nos textos, procura
observar as marcas linguísticas que levam ao gesto de interpretação do sujeito.

1.3 – Análise de Discurso Pêcheutiana: resultado da união de três campos teóricos
Falar em Análise de Discurso, hoje em dia, significa explicitar de qual AD
estamos falando – já que existem diversas perspectivas. No entanto, o que chamaremos
de AD, neste trabalho, trata-se da AD de Michel Pêcheux. E, de acordo Santos (2015),
temos uma convicção de que a Análise de Discurso Pêcheutiana, não é

Uma disciplina, pelo menos no sentido usual, tampouco um campo de
investigação, menos ainda uma técnica de análise de dados de linguagem.
Ela se colocou como uma área interdisciplinar, desde o início, no concurso
de discussões oriundas da linguística, do materialismo histórico e de teorias
do discurso, todas atravessadas pela psicanálise, como campo teórico que
dá substrato para pensar a questão do sujeito. Localizada temporalmente na
década de 60, na França, instituiu-se oficialmente com a publicação da
Análise Automática do Discurso – AAD-69 –, em 1969, de Michel Pêcheux
(1993). (p. 67).

Michel Pêcheux nasceu e viveu na França (1938-1983), filósofo de formação,
participou ativamente do PCF (Partido Comunista Francês), bem como, do grupo de
alunos de Louis Althusser na Escola Normal Superior (ENS). E, foi no interior desse
grupo, que ele tomou contato com a leitura althusseriana da obra de Marx e se engajou
naquilo que Althusser definia como uma das principais tarefas de desenvolvimento do
Materialismo Histórico e Dialético, a produção de uma teoria geral das ideologias.
Michel Pêcheux foi o fundador da AD, juntamente com um coletivo de
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colaboradores tais como Michel Plon, Paul Henry, Derrida, dentre outros. Ele teorizou,
sobretudo, acerca da materialidade do discurso. Assim, por um lado, ele dava
continuidade às elaborações teóricas de Louis Althusser (1918-1990).
Como ressalta Orlandi (2011), falar de Michel Pêcheux é, sem dúvida, falar
de um teórico que não teve medo dos desafios da sua época, do seu tempo. Como filósofo,
ele trouxe em seus escritos a reflexão sobre a epistemologia e os limites da ciência,
questionando fronteiras entre disciplinas. É por isso que, como analista de discurso,
Pêcheux, propõe:

Um estudo de um novo objeto – o discurso – contemplado por uma teoria
discursiva que se questiona sobre a materialidade dos sentidos e, desse modo,
constitui-se no entremeio, no espaço em que a linguagem se inscreve na
história. (p. 13).

Falar de Michel Pêcheux é, ao mesmo tempo, deparar-se com uma leitura de
densa reflexão teórica e com a angústia de se fazer ciência – e ciências humanas – em seu
tempo. Mas é também, sem nenhuma dúvida, constatar a relevância e a atualidade de seu
pensamento, e a coragem de sua proposta teórica que, ao inscrever-se no “entremeio,
coloca questões para diferentes campos do saber, desloca sentidos aceitos como
evidentes, abala certezas diante do positivismo científico.” (ORLANDI: 2011, p. 13).
Nesse contexto, vale destacar que Pêcheux foi e ainda é um herdeiro, mas não
subserviente, do Marxismo, da Linguística e da Psicanálise. Em sua Análise de Discurso
ele explicita as relações entre sujeito, linguagem e história. Daí, que com seu pensamento,
com sua posição, Michel Pêcheux cria uma nova teoria com um novo objeto: o discurso.
Ele consegue, assim, produzir o que propunha: uma mudança de terreno nos estudos da
linguagem que afeta, ao mesmo tempo, o território das ciências humanas e sociais.
De acordo com Orlandi (1999), a Análise do Discurso pêcheutiana surgiu da
interpretação de três campos teóricos: a teoria da História (leitura de Marx por Althusser),
para explicar os fenômenos das formações sociais; a teoria da Linguística (leitura de
Saussure a partir de Pêcheux), para explicar os processos morfossintáticos; e a teoria da
Psicanálise (leitura de Freud ressignificado por Lacan), para explicar a noção de
inconsciente que a AD trabalha com o descentramento do sujeito.
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1. 4 – Análise de Discurso: conceitos e os seus desdobramentos
Por que escolher a AD como dispositivo teórico para interpretar o discurso
sobre as relações étnico-raciais no ambiente escolar? De certa forma, já respondemos na
introdução do trabalho os motivos pessoais que nos levaram aos caminhos, nada fáceis,
da AD, porém, é imperioso responder de forma embasada nos conceitos teórico da AD e,
é o que faremos agora:
Partindo, portanto, de um objeto não passível de generalização, visto que os
sentidos sempre podem ser outros e é justamente esse o ponto que nos interessa, podemos
dizer que as áreas com as quais trabalharemos consideram que não há dado neutro,
objetivo, mas que cabe ao analista descrever o gesto de constituição dos sentidos possíveis
na descrição da linguagem em funcionamento no processo de constituição do(s) sujeito(s),
tomando, para isso, a ideologia e o inconsciente como parte desse processo.
Sendo assim, Orlandi (2007) enfatiza que um dado em Análise do Discurso
realiza-se a partir de indícios apontados em marcas linguísticas que se voltam ao processo
discursivo, recortados e interpretados através do analista, que sempre trabalha no
batimento entre descrição e interpretação – instâncias que se colocam de forma
complementar.

1.4.1 – Dos Conceitos da Trilogia: sujeito, discurso e ideologia

Para Pêcheux, a noção de Sujeito não é a mesma que concebemos como
indivíduo, ou seja, o sujeito empírico, mas sim, o sujeito do discurso, pois ele carrega
consigo as marcas do social, do ideológico, do histórico e tem a ilusão de ser a fonte do
sentido. A teoria do discurso trabalha a ilusão do sujeito como origem, através dos
processos discursivos, mostrando que linguagem e sentido não são transparentes. Pêcheux
(1995), em "Semântica e Discurso", afirma que o lugar do sujeito não é vazio, sendo
preenchido por aquilo que ele designa de forma-sujeito, ou sujeito do saber de uma
determinada Formação Discursiva (de agora em diante, FD). É, então, pela forma-sujeito3

Michel Pêcheux ainda nos diz que a forma-sujeito tende a absorver-esquecer o “interdiscurso no
intradiscurso, isto é, ela simula o interdiscurso no intradiscurso, de modo que o interdiscurso aparece como
o puro ‘já dito’ do intradiscurso, no qual ele se articula por “co-referência” (PÊCHEUX: 1995, p. 167).
3
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que o sujeito do discurso se inscreve em uma determinada FD, com a qual ele se identifica
e que o constitui enquanto sujeito.
Partindo do princípio básico da noção de sujeito na AD, onde diz que não há
discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia, fica evidente, que o sujeito é, desde
sempre, afetado pelo inconsciente e interpelado pela ideologia. A AD parte do
pressuposto de que o sujeito não é fonte do sentido, mas se forma por um trabalho de rede
de memória, acionado pelas diferentes formações discursivas, que vão representar, no
interior do discurso, diferentes posições-sujeito, resultado das contradições, dispersões,
descontinuidades, lacunas, pré-construídas, presentes nesse discurso.
Portanto, essa introdução do conceito da noção de sujeito em AD é toda para
dizer que a AD considera o sócio-histórico e o ideológico como elementos constitutivos
dessa noção. Portanto, o lugar que o sujeito ocupa na sociedade é determinante no seu
dizer. No entanto, ao “se identificar com determinados saberes, o sujeito se inscreve em
uma formação discursiva e passa a ocupar, não mais o lugar de sujeito empírico, mas sim
o de sujeito do discurso”. (INDURSKI: 2000, p. 38).
O discurso, como afirma Orlandi (2007, p. 15), “é palavra em movimento,
prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. No
entanto, cabe lembrar que o discurso não é sinônimo de fala ou de simples transmissão de
uma mensagem entre dois interlocutores. Pêcheux (1993) esclarece isso quando ressalta
que discurso “efeito de sentidos” entre sujeitos, sendo que esses sujeitos não são
mais tomados como “presença física de organismos humanos individuais”, mas sim
“designam lugares determinados na estrutura de uma formação social” (p. 82).”
Destarte, podemos compreender que discurso, para Pêcheux (1993) e Orlandi
(1999), nada mais é que “efeito de sentidos entre locutores” (p. 73) por isso, também,
podemos dizer, respaldados nesses autores, que discurso é uma palavra polissêmica, pois,
é comumente usada por inúmeros teóricos em diversas áreas de delimitação científica.
Mas, no campo da AD de linha francesa, ela preenche os quesitos de definição e
entendimento deste assunto.
Assim, Orlandi também define discurso como “percurso”, e ela o faz de forma
que busca traduzir o aparecimento, presença e possibilidade de continuidade desse
processo ao se ter por base a continuidade da ocorrência do discurso. Ancorados na autora,
consideramos quase que impossível delimitar o começo de um discurso, bem como
estabelecer seu ponto final em uma linha histórico-temporária. Nesse sentido, a definição
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anterior traduz fielmente a ocorrência deste que se constitui o objeto de estudo da análise
de discurso pêcheutiana. (ORLANDI, 1999).
Nessa perspectiva, para a autora, o discurso, nada mais é que um objeto de
estudo que não tem fronteiras definidas, pois os sentidos e efeitos discursivos são
resultados da relação linguística, histórica e ideológica. Entretanto, é importante destacar
que o discurso não existe sem o sujeito e o sujeito não existe sem discurso. Para a análise
do discurso, o sujeito só se configura pela ideologia e pelo inconsciente, entretanto, o
sujeito acredita ter uma evidência de ser o dono de seu dizer.
Pensamos que conceber o objeto discurso é falar de algo sem começo e sem
fim, pois como nos lembra Orlandi: “o discurso é um processo contínuo que não se esgota
em uma situação particular. Outras coisas foram ditas antes e outras serão ditas depois. O
que temos são sempre “pedaços”, “trajetos”, estados do processo discursivo.” (1999, p.
14).
Maldidier (2003) enfatiza que “Michel Pêcheux constituiu o discurso como
uma reformulação da fala saussuriana, desembaraçada de suas implicações subjetivas”.
(23). Para Braga (2008) “esse era, portanto, o momento em que a questão do sujeito
voltava aos polos de discussão, aparecendo como figura central e reivindicando outro
lugar para sua aplicação.” (p. 22). Portanto, o apego às noções de estrutura e de sistema
trazidas por Saussure4 fez com que inúmeros pesquisadores, imersos nessa corrente de
pensamento, considerassem o sujeito como um fator que viria perturbar as análises do
objeto científico. Como resultado, a única saída seria a eliminação desse elemento.
(BRAGA, 2008).
Em meio ao sistema linguístico vigente, não havia lugar para o sujeito, sem
que houvesse “prejuízos” para a análise. É a partir dessas questões que a Análise do
Discurso vai procurar campo para a constituição do sujeito com o qual se queria trabalhar.
E acaba por encontrá-lo no sujeito descentrado e inconsciente da Psicanálise: “constituído
pela linguagem e interpelado pela ideologia. A partir daí, temos, por um lado, a noção de
um sujeito afetado pelo inconsciente, trazido por Lacan e, por outro, um sujeito
interpelado pela ideologia, trazido por Althusser”. (BRAGA: 2008, p. 22).
Entretanto, de acordo com Braga (2008 apud Henry 1992), o sujeito com que

4

Considerado pai da Linguística e fundador do Estruturalismo.
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a Análise do Discurso vai trabalhar, teria ainda mais uma questão: a intervenção da
linguagem. Paul Henry, contudo, lembra-nos que: "o sujeito é sempre e ao mesmo tempo
sujeito da ideologia e sujeito do desejo inconsciente e isso tem a ver com o fato de nossos
corpos serem atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação" (p. 22-23).
Portanto, ao explorar o conceito de Ideologia, na perspectiva da AD, podemos
pensar que o mesmo não pode ser considerado “como um conjunto de representações,
como visão de mundo ou como ocultação da realidade (...). Enquanto prática significante,
a ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a
história para que haja sentido” (ORLANDI: 1999, p. 48). Por isso, a AD parte do
pressuposto de que não há realidade sem ideologia. Ela não é ocultação, mas função da
relação necessária entre linguagem e mundo.
Partindo do princípio que todo discurso é ideológico, visto que o sujeito sofre
um processo de sujeição ideológica, que não está presente somente nas ideias, mas
também num conjunto de práticas e de rituais situados num conjunto de instituições
concretas (ALTHUSSER, 1985), vamos embasar nossa explicação em Pêcheux (1997)
para compreender o conceito de ideologia, uma vez que o mesmo, assim como sujeito e
discurso, são bases da AD, portanto, para ele não há sujeito sem discurso e não há discurso
sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, essa se materializa no
discurso e é assim que a língua faz sentido. (PÊCHEUX, 1997).
Neste trabalho, o discurso do sujeito-enunciador da nossa pesquisa não será
analisado como uma simples transmissão de informação, mas como um processo
discursivo cujo sujeito é identificado ideologicamente pela materialidade linguística. Para
isso, apropriamo-nos das palavras de Orlandi (1999): todo discurso é costurado por fios
ideológicos e marcado pelo momento social, cultural e econômico de um determinado
povo, num determinado lugar, ou seja: o sujeito não é o dono exclusivo do seu dizer, pois
este é sempre atravessado por outros e outros discursos.

1.4.2 – Memória Discursiva, Formação Discursiva, Formação Ideológica, Silêncio, e
Condições de Produção: diferentes categorias da AD

Entre as diferentes categorias da AD, trazemos, aqui a de Formação
Discursiva, de agora em diante (FD), que a pesquisadora Eni Orlandi, “define como
aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição em uma
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conjuntura sócio-histórica – determina o que pode e deve ser dito.”. Em outras palavras,
ao “produzir” um discurso, o sujeito passa por um processo de ilusória seleção de
vocabulário, bem como “assume” um posicionamento diante dos fatos. Isso vai
determinar o que será dito em forma de discurso a partir do “lugar” onde se situa, ao qual
está inserido. (2008, p. 43).
Nessa perspectiva, Courtine (2009) destaca que o domínio de saber de uma
formação discursiva é constituído no interdiscurso. É nesse interior que ocorre a
aceitabilidade de um discurso, sustentada pelos já-ditos, pelo conjunto de formulações,
determinando o que pode e deve ser dito, bem como o que não pode e não deve ser dito
no interior da mesma FD.
Portanto, entendendo que o discurso é concebido como um sistema de
relações de sentido, para Courtine (2009), o conceito de Interdiscurso destaca-se no
processo de subjetivação da linguagem: “O sentido de um discurso nunca pode estar
declarado a priori pelo seu autor, mas é, antes, o resultado das relações complexas dos
usos da linguagem com as formações discursivas.” (p. 105).
Entretanto, a distinção mais imediata dos dois conceitos propostos por
Pêcheux (1995) leva-nos a definir o Interdiscurso como o “discurso de um sujeito” e do
Intradiscurso como a matéria linguística, ideológica, literária, simbólica etc.
préexistente, uma espécie de imagem já conhecida de uma realização linguística que
qualquer sujeito pode reconhecer.
Outra categoria de grande importância e que muito utilizaremos em nosso
trabalho, de acordo Courtine (2009), é o de Memória Discursiva. Embora, é bom deixar
claro que o referido conceito se difere da memória psicológica, tratada pelos psicólogos
ou psicolinguistas. Para a linguística, ela se refere à “(...) existência histórica do enunciado
no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (p.105), ou seja,

(...) do que nos lembramos e como nos lembramos, na luta ideológica, do que
convém dizer e não dizer, a partir de uma determinada posição em uma
conjuntura dada, ao escrever um panfleto, uma moção, uma tomada de
posição? Em outras palavras: como o trabalho de uma memória coletiva
permite, no interior de uma FD, a lembrança, a repetição, a refutação, mas
também o esquecimento desses elementos de saber que são os enunciados?
Enfim, sobre que modo material existe uma memória discursiva? ( p. 106).

Assim, Courtine (2009) deixa muito claro, através da explanação acima, que
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a memória discursiva é agenciada no interior de uma FD, na qual os discursos emergem,
segundo posições ideológicas pré-estabelecidas. É importante notarmos que, junto à
memória, também trabalham o esquecimento e, em nosso entendimento, o silêncio
(ORLANDI, 2007) existente em certas FDs, de certos sentidos tidos como proibidos de
serem circulados, levando ao seu apagamento na FD.
Neste contexto, Orlandi (1995), esclarece que pensar o sentido como sendo
dado às palavras, aos enunciados, no interior de uma FD determinada é relevar o fato de
que há uma multiplicidade de sentidos possíveis àquela palavra, àquele enunciado;
ademais, é aí que o silêncio trabalha, no limite entre uma FD e outra, visto serem elas que
agenciam os sentidos atribuídos aos enunciados.
O Silêncio – conceito (porém não é considerado uma categoria para a AD)
importante e que iremos trabalhar nesta pesquisa, e sobre ele, Orlandi (1995) parte da
hipótese que o mesmo é fundante e tem uma progressão histórica desde o 'mais silêncio'
do mundo dos mitos até o 'menos silêncio' das explicações científicas. Entretanto, todo o
processo de significação das coisas do mundo, realizado pelo ser humano, se dá por meio
da linguagem. A autora ainda diz, em outras palavras, que a evolução dos sentidos decorre
de processos de interação social ao longo do tempo histórico, constituindo os diferentes
campos do saber.
Para Eni Orlandi (1995) o que preside todo esse movimento dos sentidos é
o silêncio fundante. O silêncio é considerado como um continuum absoluto, o real da
significação, o real do discurso. Nesta perspectiva, o silêncio não é pensado como falta,
mas a linguagem é que é pensada como excesso. A palavra aparece como movimento em
torno do silêncio. A autora traz o silêncio à discussão para permitir a reflexão sobre a
linguagem, supondo um funcionamento específico desta com o silêncio. Daí a proposta
de descentração do verbal por meio do silêncio.
Para compreender o silêncio, na perspectiva discursiva, pelo viés de Orlandi
(1995), precisa-se entender que são problematizadas todas as tentativas de fixação da
noção de silêncio, como as noções de linearidade, literalidade e completude já que, na
Análise do Discurso (AD), o sentido se faz em todas as direções, e não numa linha reta.
É o silêncio que preside essa possibilidade, porque quanto mais falta, mais
possibilidade de sentidos existe. Pensar o silêncio põe questões a propósito dos limites da
dialogia, uma vez que há um apagamento da divisão fundamental do sujeito. Porém,
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Orlandi (1995) nos adverte que é preciso ver o sujeito como centro imaginário e
ideológico e não real.
Portanto, para a autora, o silêncio fundador significa garantia do movimento
de sentidos, que é necessário e não originário, função da relação da língua com a
ideologia, porque sempre se diz a partir de uma totalidade histórica, onde são produzidas
todas as representações do mundo, todas as espécies de crenças e de conhecimentos. Além
do silêncio fundador, Orlandi (1995) ainda distingue a política do silêncio e as divide em
duas: silêncio constitutivo5 e silêncio local6. (p. 75-76).
Entretanto, não podemos esquecer da categoria Condições de Produção7. Ou
seja, Orlandi (2001) nos diz que essa categoria é de suma importância, na construção da
análise do discurso, compreender as relações do sujeito – no caso dos professores – e sua
participação nas relações de produção social, como via de construção de sentidos nos
discursos. Desse modo a autora reafirma que o sujeito do discurso se encontra dividido
entre o consciente e o inconsciente. Desse modo, nas palavras da autora, nota-se que,

Não existe um sujeito que tenha consciência daquilo que diz, mas que é levado
a produzir um discurso de uma forma e não de outra, mediado pela formação
ideológica em determinadas condições de produção. Assim, ao inscrever-se
num dado espaço socioideológico, o sujeito evidencia a instância ideológica da
qual pertence. É possível, a partir de certos enunciados em certas épocas e
lugares, determinar as condições e possibilidades de discurso integradas por
diferentes enunciados proferidos. (2006, p. 31).

Sendo assim, as condições de produção compreendem fundamentalmente os
sujeitos e a posição social, já que as palavras significam conforme as formações
ideológicas e as posições do sujeito, ligadas às vozes presentes no discurso e inseridas em

O silêncio constitutivo que é aquele que preside qualquer produção de linguagem. “Representa a política
do silêncio como um efeito de discurso que instala o anti-implícito: se diz ‘X’ para não (deixar) dizer Y,
este sendo o sentido a se descartar do dito, é o não-dito necessariamente excluído. Por aí se apagam os
sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo de uma ‘outra’ formação
discursiva, ‘uma outra’ região de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas,
determinando os limites do dizer”. (ORLANDI: 1995, p. 75-76).
6
O silêncio local, por sua vez, resulta da interdição do dizer, como exemplo, podemos mencionar épocas
ditatoriais em que a censura predomina proibindo “certas palavras para se proibirem certos sentidos”. No
entanto, esses sentidos proibidos encontram outras formas para se significarem (ORLANDI: 1995, p. 79).
7
As condições de produção de um discurso incluem os sujeitos, a situação discursiva (as circunstâncias
da enunciação, o aqui e o agora do dizer, o contexto imediato; o contexto sócio-histórico ideológico), a
memória discursiva, o interdiscurso. “Em toda situação de linguagem esses contextos funcionam
conjuntamente” (ORLANDI: 2008, p. 15).
5
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diferentes formações discursivas, tornando-se significativas num determinado contexto
histórico.

1.4.3 – O Caso do Sentido: sedutores caminhos

Compreendemos que a questão envolvendo o Sentido, para a Análise de
Discurso, não é algo finalizado, dicionarizado ou estático – pelo contrário, pois, se
relaciona ao percurso do discurso, ao movimento relacionado à história. Por isso, Sírio
Possenti (2001) nos lembra que o “o sentido decorre das enunciações, atos que se dão no
interior das FDs, que determinam o sentido do que se diz. A universalidade e a
generalidade estão excluídas”. (p.361). Assim, para Eni Orlandi (2009) o sentido não é
um lugar de caminhos pré-estabelecidos, mas nasce da interpretação:

a. [...] não há sentido sem interpretação; b. a interpretação está presente em dois
níveis: o de quem fala e o de quem analisa, e c. a finalidade do analista de
discurso não é interpretar, mas compreender como um texto funciona, ou seja,
como um texto produz sentidos. É preciso lembrar que nesta filiação teórica,
não há sentido em si [...] (p. 19).

Portanto, alicerçados em Orlandi (2001) podemos ratificar que o sentido se
faz compreender por meio de análise, do uso de polissemia, paráfrase8, metáfora. E,
esse deslocamento vai buscando nos arquivos dos interdiscursos o significado das
palavras inscritas na historicidade, no real da história, na materialização da ideologia.
Por isso, Orlandi (2008) nos diz que os sentidos, assim, não são prontos, e a
incompletude da linguagem, o equívoco, a possibilidade sempre de outra formulação são
o que gera a multiplicidade de discursos. Há sempre a possibilidade de o sentido ou de
um discurso serem outro. Pois, “[...] é justamente pela abertura que há determinação: lá
onde a língua passível, de jogo, (ou afetada pelo equívoco) se inscreve na história para
que haja sentido.” (p. 20).
Sendo assim, Orlandi (2001, p. 20), coloca que para a AD, o sentido está
entrelaçado com a história, que está entrelaçada com o homem sob o controle da
ideologia. E, é dessa maneira que a ideologia interpela o homem a se tornar sujeito e, por
8

Nas palavras de Orlandi (1999, p. 36) sobre esses dois conceitos ela diz que a paráfrase prende uma ponta
do discurso ao passado real, à historicidade transportada pela ideologia; de outro lado, a polissemia lança
outra ponta do discurso na direção do novo, do que é criativo. (Grifos nossos).
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meio da linguagem, esse sujeito vem a materializar a ideologia no discurso, na presença
de um outro, ao qual os mesmos se juntam na construção da possibilidade de ocorrência
de sentidos.

1.5 – A constituição do Corpus: legislação, reportagens e materialidade discursiva
Para realizar o processo de constituição do corpus da nossa pesquisa, partimos
do princípio que a Análise de Discurso, pode ser situada, conforme Tfouni (1992), dentro
do Paradigma Indiciário (Ginzburg, 1991). Modelo epistemológico no qual se encontram
as ciências de interpretação, tais como a psicanálise e a historiografia. Nessa perspectiva,
Ginzburg (1991), criador desse conceito/teoria, afirma que as investigações e os trabalhos
realizados com base nesse paradigma partem da análise de indícios e dados aparentemente
negligenciáveis, buscando realidades que escapam à pesquisa experimental dos métodos
positivistas.
Portanto, para compor o corpus deste trabalho, pensamos no primeiro
momento fazer uma análise de como se deu toda a discursivização envolvendo a temática
racial, bem como a questão referente à Raça e ao mito da Democracia Racial e seus
desdobramentos. Realizamos, ainda, um levantamento histórico/discursivo sobre o
Movimento Social Negro Brasileiro e de como se deu o processo de resistência e luta pelo
direito à educação. Nessa mesma senda, também, levantamos a trajetória
histórica/discursiva das Políticas Públicas de Ações Afirmativas (pós-redemocratização).
Esse levantamento histórico/discursivo que realizamos foi fundamental para
compreendermos que essas Políticas impulsionaram os debates e ações para as políticas
curriculares no Brasil, de modo a evidenciar as políticas curriculares para as relações
étnico-raciais, dentre as quais destacamos as Leis Federais 10.639/03, 11.645/08 e
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER).
Num segundo momento, a ideia foi a de coletar material discursivo, ou seja,
ir a campo para, assim, formar o corpus necessário para esta pesquisa e, assim, tomar
como materialidade de análise o discurso/enunciado sobre as relações étnico-raciais no
ambiente escolar fornecidas pelo próprio sujeito-professor. Nessa etapa, também,
escolhemos três reportagens9 (que trata da temática) como disparador para provocar as
discussões.
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Sendo assim, os textos/reportagens que utilizamos foram:

TEXTO/REPORTAGEM 1:
“Menina de 12 anos foi ameaçada de ser expulsa, caso, ela não cortasse e mudasse o estilo de seu
cabelo. O prazo para a mudança foi de uma semana. Responsáveis pela escola disseram em um
comunicado que não estão pedindo que a menina use produtos ou corte seu cabelo, mas que ela o
modele de acordo com as regras da escola.”
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/escola-dos-eua-ameaca-expulsar-menina-com-cabelo-crespo-e-armado.html.
Acesso em 10 de maio de 2016.

TEXTO/REPORTAGEM 2:
“Lei da cultura africana e afro-brasileira: combate à discriminação ou aumento da segregação?”
Fonte:http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/tendencias-debates/lei-da-cultura-africana-e-afro-brasileira-combate-adiscriminacaoou-aumento-da-segregacao/

Ancorados em Tfouni (1992), compreendemos que os dados que interessam
à AD são aqueles que indiciam um determinado funcionamento discursivo, portanto, os
textos/reportagens foram selecionadas com a intenção de oferecer um espaço mais aberto
para que o sujeito-professor pudesse assumir posições ideológicas com relação ao
ambiente escolar e, assim, analisar como ocorrem as relações “étnico-raciais” na
instituição/Escola.
É importante, ainda, destacar que para coletar o material discursivo utilizamos
a técnica do Teatro-Fórum do Teatro do Oprimido (T.O), do dramaturgo Augusto Boal,
como disparador de corpus, ou seja, os professores participaram de uma simulação teatral
de um encontro pedagógico, que tinha como finalidade trabalhar/discutir o projeto
didático da unidade, tendo por tema As Relações “Étnico-raciais” no Ambiente Escolar.
Nessa perspectiva teatral, toda encenação se deu através de dois atos cênicos.
Assim, após a leitura de cada reportagem, o sujeito da nossa pesquisa, instigado pelo
“curinga” (personagem do T.O), manifestava-se, através de posicionamentos discursivos,
ou seja, do seu “dizer”. Como também, outros se manifestaram através do
“silenciamento” e gestos. E, para coletar esses “dizeres”, ou melhor, os enunciados do
sujeito-professor, usamos uma câmera para filmar toda a encenação teatral (consentida
por eles, naturalmente).
É imperioso destacar que tomamos o Teatro do Oprimido (TO), do
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dramaturgo Augusto Boal, apenas como disparador para a produção de Corpus. Para
tanto, a técnica do Teatro Fórum do (TO) foi escolhida e utilizada como uma estratégia
para coletar dos participantes o material (enunciados e discursos) para futuras análises e
reflexões a respeito da questão que trata esta pesquisa. Portanto, deixamos claro que
levamos em consideração o que Pêcheux (1993) nos diz: “um discurso é sempre
pronunciado a partir de condições de produção dada”. (p. 77). Daí, a nossa ideia em buscar
a materialização dos discursos via a teatralização, utilizando para isso o Teatro-Fórum,
técnica do Teatro do Oprimido de Boal.

TEXTO/REPORTAGEM 3:
“Alunos evangélicos se recusam a fazer trabalho sobre a cultura afro-brasileira”
Fonte:

http://acritica.uol.com.br/noticias/Amazonas-Manaus-Cotidiano-Polemica-alunos-professores-trabalho-escolar-

afrobrasileiro-evangelicos-satanismo-homossexualismo-espiritismo

Ainda sobre essa técnica, Santos (2015) nos diz que a dramaturgia simultânea
era uma espécie de tradução feita por artistas sobre os problemas vividos pelo povo. Até
o dia em que uma mulher, no Peru, não aceitou a tradução e ousou subir ao palco para
dizer com sua voz e através de seu corpo qual seria a alternativa para o problema
encenado. Assim, ela nos lembra como surgiu a técnica do Teatro-Fórum, como ressalta
Bárbara Santos (2015):

Aí nasceu o Teatro-Fórum, onde a barreira entre palco e plateia é destruída
e o Diálogo implementado. Produz-se uma encenação baseada em fatos
reais, na qual personagens oprimidos e opressores entram em conflito, de
forma clara e objetiva, na defesa de seus desejos e interesses. No confronto,
o oprimido fracassa e o público é estimulado, pelo Curinga (o facilitador
do Teatro do Oprimido), a entrar em cena, substituir o protagonista (o
oprimido) e buscar alternativas para o problema encenado. (p. 1).

Aqui, é pertinente destacar que a escolha da técnica do Teatro-Fórum do
Teatro do Oprimido de Boal deu-se, apenas, para realizar o processo de coleta de material.
Ou seja, a técnica é apenas um disparador para a produção de corpus. Pois, entendemos
que, para a AD, a relação entre oprimido/opressor é um tanto paradoxal, já que o sujeito
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não sai da ilusão. Porém, a estratégia vale para o trabalho porque, de acordo Boal, todo
teatro é político e para a AD todo discurso é determinado pelo âmbito político.
Quanto aos Sujeitos da Pesquisa, a escolha dos professores, sujeitos da
presente pesquisa, deu-se após muita reflexão/análise e por entender que o professor é o
profissional da educação que lida diretamente e diariamente com a questão foco da
pesquisa. Portanto, foram escolhidos professores que fazem parte da rede educacional de
ensino básico (divididos em dois segmentos: Educação Infantil e Ensino Fundamental),
do município de Pindaí.
Os encontros aconteceram em dois lugares: um na sede e outro no distrito do
município, tendo, assim, um total de 27 participantes. As filmagens dos encontros foram
gravadas em mídias (cartão de memória/pen-drive) e depois transcritas na sua
integralidade, pois, a nossa ideia de trabalho era a de sermos fiéis não só aos conteúdos
enunciados mas, também, aos gestuais, aos silêncios... pois pelo que estudamos, para a
AD, a forma de dizer significa e, significa muito.
É importante destacar que as pessoas que fazem parte desta pesquisa, na sua
maioria, tem idade média entre trinta e quarenta e oito anos, todos possuem nível superior,
com especialização em nível Lato Sensu, ensinam para crianças e adolescentes nos níveis
Fundamental I e II e na Educação Infantil. Quase todos são do sexo feminino, cinco se
declaram brancos, quatro se declaram negros e, os demais, mestiços.
A maioria dos sujeitos pesquisados declararam-se católicos e evangélicos.
Não tivemos nenhum professor que se declarou adepto, frequentador ou simpatizante de
alguma religião de matriz africana, pelo contrário, mostraram que há um certo
“incômodo” ao tratar deste assunto, deixando evidente o tabu, ainda existente, em relação
à temática.
Quanto à análise dos dados coletados, a mesma, foi feita a partir dos
fundamentos teóricos da AD, procurando entender que,

A Análise de Discurso não é um nível diferente de análise, quando pensamos
em níveis como o fonético, o sintático, o semântico. É, antes, um ponto de vista
diferente. Isto é, o problema é antes de tudo metodológico. (ORLANDI: 1996,
p. 116).

Como nos informa Orlandi (1996) há uma passagem fundamental entre
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superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado) e o objeto discursivo (o
material que já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial). Ao utilizar-se de
superficialização, o analista é capaz de observar, por meio dos vestígios que deixam no
discurso, as formações imaginárias em suas relações de sentido e de forças.
Para Orlandi (1996), ao construir o objeto discursivo, o analista pode observar o
dizível e o não dizível de tal discurso, o modo como são afetados por diferentes memórias
discursivas, os processos de identificação e os jogos simbólicos que estabelecem entre si
(os sujeitos) e com a ideologia. Há, aqui, a apreensão do processo discursivo. Ao fazê-lo,
o analista retoma conceitos e noções, entrelaçando, constantemente o tripé: teoria, corpus,
análise. Desse modo, vai detectando como a história presentifica-se na língua, por meio
de processos como a paráfrase, metáfora e a polissemia.
Orlandi (1999) destaca que:

“[...] fatos vividos reclamam sentidos e os sujeitos se movem entre o real da
língua e o da história, entre o acaso e a necessidade, o jogo e a regra,
produzindo gestos de interpretação.” Por meio de seu trabalho de análise, o
analista pode detectar como os sujeitos e os sentidos se constituem, se
posicionam na história, e como a língua atravessa e é atravessada por esses
sujeitos e sentidos. (p. 68).

Sendo assim, a autora propõe que a noção fundamental é a de funcionamento,
ou seja, que a Análise de Discurso visa destacar o modo como a linguagem funciona.
Pensando por esse viés seria, então, necessário fazer os seguintes questionamentos: como
proceder o analista? Que escuta deve o mesmo estabelecer? Contudo, Orlandi (1999)
ainda sugere a construção de um dispositivo de interpretação, que teria como
característica:

“[...] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar
com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito
de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não
diz, mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras. (p. 59).

Desse modo, ressaltamos que o processo de análise dos dados coletados para
a nossa pesquisa não se dissociou da teoria e a interpretação ocorreu desde a seleção e a
delimitação do corpus até o fechamento da análise. Nessa perspectiva, teoria e análise não
foram etapas distintas, ao contrário, colocaram-se continuamente no processo de
pesquisa.
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Nas reflexões de Assolini (2011), sobre o processo de análise do corpus, a
mesma declara que a Análise de Discurso está inscrita no paradigma indiciário proposto
por Ginzburg (1989). E que por isso nos “permite tomar as marcas linguísticas como
pistas e indícios para explicar o funcionamento das formações discursivas e das formações
ideológicas às quais se remetem”. (p. 36).
A autora, também, nos diz por onde deve caminhar o analista de discurso,
sempre lembrando que ele não trabalha com os produtos, “mas com os processos e as
condições de produção da linguagem” e que, devido a essa função, deve sempre “adotar
um procedimento metodológico que lhe exige idas e vindas entre a teoria, a consulta ao
corpus de que dispõe e a análise propriamente dita.” (ASSOLINI: 2011, p. 38).
Sendo assim, os recortes discursivos que fizemos nos forneceram, de certa
forma, diferentes interpretações sobre a relações étnicas no ambiente escolar, portanto, a
perspectiva de análise caminhou nesse sentido, ou seja, de procurar identificar quais são
as Formações Discursivas (FDs) que se materializam nesses diferentes enunciados
coletados para a formação do corpus da presente pesquisa.
Portanto, diante desses pressupostos, a análise de dados coletados da
presente pesquisa fez-se à luz, também, de minha história/vivências como (ex)
coordenadora pedagógica, como professora da rede municipal de ensino, como
representante da entidade que defende professores e servidores, de textos, artigos,
pesquisas e legislações referentes à temática que trata das relações étnico-raciais no
contexto escolar. Assim, todo o processo se deu através do dispositivo da Análise de
Discurso Pêcheutiana (AD) e do Paradigma Indiciário.
No próximo capítulo vamos explorar os diferentes sentidos atribuídos aos
discursos sobre Raça e Mito da Democracia Racial. Assim, nos lembramos de Foucault
(2004) quando diz que o “discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade
nascendo diante de seus próprios olhos.” (p. 49). Nessa perspectiva, decorre-se a
necessidade de interpretar e compreender as verdades construídas pelos referidos
discursos. É hora de colocar em xeque e analisar essas verdades, buscando evidenciar as
condições de produção desses discursos.
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Segundo Caminhar...

DOS DISCURSOS TRANSVERSOS: OS
SEDUTORES CAMINHOS DOS
SENTIDOS SOBRE O CONCEITO “RAÇA”

Neste capítulo a ideia é realizar uma análise inicial do termo raça mostrando
sua repercussão na memória discursiva, apresentando, assim, a visão de alguns teóricos e
apontando os diversos discursos produzidos por este conceito. Temos ciência que o
mesmo é alvo de debates e embates o que leva à discussão sobre o termo/conceito ser
permeado sempre por muitas pesquisas, controvérsias e a produção de diferentes sentidos.
Nessa proposta apresentaremos a passagem de um discurso religioso para um discurso
científico nas várias tentativas de conceituação do termo raça, observando as
continuidades e descontinuidades desse processo ao longo dos séculos.
Outro tema a ser explorado é a questão do discurso da democracia racial,
bem como a ideia de um paraíso racial brasileiro, difundida por todo o mundo, de acordo
com Guimarães (2002, p. 139). Esse discurso acabou por disseminar o imaginário de “um
país no qual não havia barreiras institucionais perante a ascensão social dos negros”, ou
seja, uma sociedade que, apesar do passado escravista, “constituía-se sem ‘linhas de
cor’9.”. Portanto, iremos discorrer sobre a origem, a disseminação, os impactos causados
no país e os efeitos de sentido produzidos pelo discurso da democracia racial.
Portanto, nesse Segundo Caminhar buscaremos resgatar a memória discursiva
sobre os discursos referente à igualdade, bem como realizaremos um apanhado histórico
para assim, desvelar como se deu toda essa discursivização envolvendo a temática racial.
Para Guimarães (2002) o país era considerado como “uma sociedade sem ‘linha de cor’, ou seja, uma
sociedade sem barreiras legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor a cargos oficiais ou a
posições de riqueza ou prestígio, esta ideia permitiu a construção ‘mítica’ de uma sociedade sem
preconceitos e discriminações” (2002, p. 139).
9
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Também, exploramos a questão referente ao mito da Democracia Racial e seus
desdobramentos, buscando fundamentar a pesquisa numa perspectiva histórica,
enfatizando um dos seus problemas – questões “étnico-raciais” – e que permanece
intrínseca à sociedade brasileira nos dias atuais.
Assim, começamos pelo significante10 raça que, para Stuart Hall (1997), é um
conceito classificatório importante no sistema de diferença e, não por coincidência, um
“significante flutuante” ou “deslizante”. Dito de outro modo, o conceito significa
diferentes coisas em diferentes épocas e lugares. Para o autor, o conceito raça como uma
construção discursiva nunca teve impacto suficientemente grande sobre o senso comum
e as formas cotidianas de fazer sentido.
A ideia de que há um embasamento para o conceito raça continua existindo
não só nesse âmbito, mas entre cientistas engajados que continuam “tentando provar uma
correlação entre características genéticas racialmente definidas e o desempenho cultural.”
(p. 6). Entretanto, para Stuart Hall, o significante raça “é um signo vazio, que não está
fixado em sua natureza interior, que não pode ser agarrado em seu sentido, que flutua em
um mar de diferenças relacionais”. (1997, p. 5).
Assim, o conceito raça, que originalmente ganhou legitimidade no campo das
Ciências Naturais, especificamente na zoologia e botânica, tinha como finalidade
classificar espécies animais e vegetais. Entretanto, no século XVII o mesmo passa a ser
utilizado para explicar a diversidade humana. Tal classificação em grupos hierárquicos se
deu por conta da cor da pele e demais critérios morfológicos, como a forma do crânio e
lábios.
O professor e pesquisador Kabenguele Munanga (2000) explica que, já no
século XIX, o termo raça passa a ser utilizado para distinção entre os grupos sociais,
fundamentando, assim, a noção de racismo científico11, à qual grande parte dos estudiosos
atrelava-se até as primeiras décadas do século XX.

10

Nesse sentido, voltamos para a reflexão da noção de significante, termo muito utilizado por Lacan,
porém, proveniente de Ferdinand de Saussure. Para Lacan, o significante seria a parcela material do signo
linguístico (o som da palavra, por exemplo). Já o significado seria o conceito, o sentido, a ideia associada
ao significante. “A teoria da linguagem de Saussure é estrutural porque pressupõe que o valor de um
determinado signo não é dado a priori, mas depende da relação com os demais signos do sistema
linguístico”.
(https://lucasnapoli.com/2012/07/30/por-que-lacan-disse-que-o-sujeito-e-o-que-um
significante-representa-para-outro-significante/ acesso em 20/05/2016).
11
“O racismo científico determina-se recorrendo a duas falácias centrais: a falácia classificatória (ou o
formalismo racial), e a falácia reducionista, segundo a qual, fenômenos complexos como a inteligência ou
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Para os diferentes autores e pesquisadores da área, o termo raça é a construção
social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes simuladas como
harmoniosas. Para eles, não tem nada a ver com o conceito biológico de raça cunhado no
século XVIII, porém, cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas
relações sociais brasileiras, para informar como determinadas características físicas
(como a cor de pele, tipo de cabelo, dentre outras) influenciam, interferem e, até mesmo,
determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira.
Entretanto, muitos compreendem que o termo raça foi ressignificado pelo
Movimento Negro, para utilizá-lo com um sentido político e de valorização do legado
deixado pelos africanos. Também, é comum empregar o termo étnico, na expressão
“étnico-racial”, pois assim, serve para marcar que essas relações tensas são devidas a
diferença na cor da pele e nos traços fisionômicos, como também, à raiz cultural plantada
na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de
origens indígena, europeia e asiática.
Ao analisar a discussão e os diferentes conceitos dados ao termo raça, é
inevitável a lembrança de Pêcheux (1997), quando o autor afirma que as palavras não têm
sentido em si, mas retiram seu sentido (provisório) da formação discursiva em que se
inscrevem. Percebe-se, então, com um caso peculiar de deslizamento semântico. Qual
seria o real sentido do termo raça? Nas palavras de Pereira (2010, p. 54) a resposta a essa
pergunta é vã,

[...] visto que não há o sentido uno, mas um recorte dentre os sentidos possíveis.
Entretanto, apesar dessa dinâmica – perceptível no nível teórico – no cotidiano,
em que são capturados discursos contrários e discursos favoráveis ao uso do
conceito raça, o que podemos compreender é que há uma tentativa de fixar-se
uma única definição para raça, ora baseando-se na perspectiva biológica, ora
baseando-se na perspectiva política. (Ibid).

Para Pereira (2010 apud Eni Orlandi 1996) o silêncio fundador pode explicar
esse efeito de literalidade de ambas as perspectivas, pois,

Ele é responsável pela garantia de estabilização do significado desejado
pelo sujeito discursivo. Compreende que é “desse lugar que se tem a
interrupção da continuidade de uma cadeia semântica acerca das questões
a capacidade de autodomínio são reificadas e explicadas de modo aparentemente simples, como o fizeram
os argumentos baseados na causação genética”. (PEREIRA, 2016).
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raciais no Brasil, com cada sujeito apresentando a indicação do seu sentido,
mediante a formação discursiva em que se inscreve”. (p. 54).

Assim, Pereira (2010) considera que a concepção de raça – “essencializada
para alguns, politizada para outros” – pode ou não ser interpretado como racismo. Essas
ponderações acerca da “polissemia em torno do termo raça ratificam a importância de que
seja enfatizado o jogo ideológico, que constrói as evidências do real e busca apagar a
historicidade constitutiva dos discursos”. (p. 54).
2.1 – Do Discurso de Igualdade ao Mito da Democracia: discursos transversos
As relações humanas foram e são baseadas em padrões e sistemas
classificatórios e hierarquizantes das relações entre si, seja por questões intelectuais,
religiosas, econômicas ou raciais. E, por conta desse fato, sempre ouvimos o discurso que
a humanidade tem dificuldades em conciliar os padrões de igualdade e diferença.
Entretanto, esse discurso não nos pertence exclusivamente, não pertence, apenas, ao
século atual.
O já mencionado discurso nos remete desde as mais remotas práticas de
convívio social da humanidade. Ou seja, ele acontece desde quando essa mesma
humanidade se viu diante da cessão de direitos. Entretanto, até aqui, nada de novidade...
Mas, não é pelo fato de haver uma tentativa de “esvaziamento” desse discurso que vamos
deixar de nos ater ao seu ponto crucial: como definir quem tem direito a quê?
Lilian Schwarcz (1996) em suas pesquisas diz que, no final do século XVIII,
a Revolução Francesa trouxe a resposta a essa pergunta, pois, juntamente com a ascensão
da burguesia, instituiu a competência individual como norma reguladora do
reconhecimento e aceitação social. Concordando com a pesquisadora, Masiero (2002)
reafirma que coube aos Iluministas, no século XVIII, refletirem sobre a diversidade e
unidade humana: “Naturalizando valores como igualdade e liberdade, tornavam-nos
totais e comuns a toda a humanidade, como condições subjacentes para o
desenvolvimento da civilização” (p. 2).

O legado humanista pretendia que todos os homens tivessem a capacidade
natural de aperfeiçoar-se, de superar os seus próprios limites. Ainda que
houvesse as noções de selvagem e primitivo atribuídas a determinados
povos, eram juízos ligados à gênese humana e à sua condição imberbe e
não propriamente à inferioridade racial. (MASIERO: 2002, p. 2).
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Assim, o autor declara que foi a partir dos ideais iluministas que a garantia de
prestígio concedida pela origem familiar nobre foi substituída pelo mérito de cada
indivíduo, numa inédita interpretação social que vinha propor a universalização dos
direitos como princípio definidor da atribuição de igualdade nata entre os homens
(MASIERO: 2002, p. 2).
Quanto à questão referente à desigualdade, Nascimento (1994) diz que foi
precisamente na “Idade Média que se deu a fomentação dos fundamentos doutrinários e
científicos da desigualdade entre os seres humanos, que a partir daí se caracterizava como
desigualdade racial.” (p. 14). Sendo assim, de acordo o autor, as teorias elaboradas neste
período tiveram bases teológicas. Assim, “os intelectuais ligados à Igreja Católica
Romana, servindo aos interesses econômicos da época, numa tentativa intensa de provar
a inferioridade e a superioridade de uma raça sobre a outra, desenvolveram ideias
fundamentadas em textos bíblicos”. (p. 14).
Então, é nessa seara que nasce o Discurso Religioso ancorado na tese de
superioridade e inferioridade entre os homens. Esse discurso foi referendado no livro de
Gênesis, 9: 18-29, afinal, este foi um dos textos geradores, estrategicamente usado para
justificar a escravização do negro, como destaca Costa & Silva (2007):

Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho
embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã vendo a
nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram
uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e andando de costas, rostos
desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do
vinho, soube o lhe fizera o filho mais moço. (p. 84).

Na Bíblia é relatado que ao saber do fato ocorrido, Noé disse: “Maldito seja
Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. Bendito seja Jafé, o Deus de
Sem, e que Canaã seja seu escravo. Que Deus dilate a Jafé, e Canaã seja seu escravo”
(Gênesis, 9:18-27). Portanto, Nascimento (1994), ao comentar o referido texto bíblico,
explica que este foi o instrumento utilizado para comprovar que a escravidão negra era
uma consequência do pecado de Cam e assim, legitimar o discurso de superioridade de
uns sobre os outros.
Sendo assim, Masiero (2002) ressalta que é visível aos olhos, legitimados ou
não, que os discursos acerca da igualdade entre os homens não têm nada de novo. Sua
origem é muito antiga, começa lá no discurso religioso na Idade Média, que continua
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confirmando, tem percorrido a História e, ao “reivindicá-lo, pressupõe sua não existência,
como se materializa no lema da Revolução Francesa de 1789, Liberdade, Igualdade e
Fraternidade”. (p. 14). Nesse sentido, Sarmento (2008) reforça:

Logo se percebeu que esse discurso universalizante não garantia a igualdade
entre as espécies. O discurso da igualdade formal jurídica não correspondia à
prática equânime no convívio social, dando brechas, a depender da formação
ideológica em que está inscrito, à institucionalização legitimada das
desigualdades entre as espécies (p. 44).

Dessa forma, o discurso da igualdade humana determinou a temática no
cenário discursivo do século XIX, bem como, também, os inevitáveis dilemas em torno
da desigualdade, os quais levaram a diversos confrontos entre o eu e o outro. Contudo,
para Orlandi (1996), esse fato acontece por conta dos discursos se moverem sempre em
direção uns aos outros. Ou seja, nunca estão sós. São sempre atravessados por vozes que
os antecederam e que mantém com eles constantes embates, seja para legitimá-los ou para
os confrontá-los.
Munanga (2004, p. 32) enfatiza que, nesse contexto, o território brasileiro
representava um singular enigma. Desde a sua “descoberta” pelos europeus, no século
XVI, pouco se tinha avançado em sua compreensão. A partir da segunda metade do século
XIX, poucas décadas depois de ver proclamada a sua Independência e diante dos diversos
manifestos abolicionistas, o Brasil, essa nação mestiça, se interrogava sobre um crucial
dilema: como conciliar o ideal de progresso – corrente no cenário europeu e definidor
para a efetiva emancipação brasileira – com a absurda presença do diferente, simbolizado
pelo negro, seja ele escravizado ou liberto?
Entretanto, Munanga (2004) esclarece que a busca pela identidade nacional,
esbarrava-se na incômoda presença negra, que para muitos teóricos daquela época,
“constituía um obstáculo para a construção de um projeto que ambicionava configurar o
povo e o Estado brasileiro” (p. 32). Pensava-se ser necessário formatar um ideal de Brasil.
Contudo, “o aspecto crucial a ser considerado no processo de conquista de uma inscrição
no mundo civilizado dependia da exclusão de alguns considerados como incapazes”. (p.
32).
Então, é justamente o fator desenvolvimento nacional que vai pressionar a
formação do discurso denominado racismo científico, herdeiro das teorias eugenistas
surgidas no século XX e que tiveram grande aceitação no Brasil. Entretanto, Jaccoud
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(2008) pondera que o racismo nasceu associado à escravidão, mas foi principalmente após
a abolição que ele se estrutura como discurso, com base “nas teses de inferioridade
biológica dos negros, e se difunde no país como matriz para a interpretação do
desenvolvimento nacional”. (p. 49).
Masiero (2005), em seus estudos, destaca que muitos pensadores defendiam
a ideia das diferenças entre as raças, qualificando-as e hierarquizando-as das mais
“evoluídas” para as mais “primitivas”. O autor chama a atenção para a questão do
desenvolvimento e propagação da eugenia, conceito esse, que:

Deriva do grego eu = boa, genus=geração. Se Spencer, com sua ideologia
laissez faire, argumentava que a evolução social ocorreria naturalmente sem
qualquer intervenção externa, Galton procurava uma maneira de intervir,
impelindo a evolução social e cultural humana com os métodos científicos
insuspeitos de sua época. Entre suas teses, o cruzamento racial era um dos
fatores referentes da degeneração da nobreza humana, pois as raças inferiores,
ao misturarem-se com as superiores, poderiam inserir os seus maus predicados
no patrimônio hereditário coletivo. Outra tese sua que influenciaria a
psicologia no século XIX, é que haveria uma continuidade entre os caracteres
físicos e morais. Um terceiro pressuposto central de sua obra é que os filhos
herdavam todas as características inatas de seus genitores, como a inteligência
e a tendência para comportamentos inadequados, mais comuns em certos
grupos étnicos. (p. 5).

Contudo, o surgimento dos estudos no campo da eugenia foi influenciado
pelas ideias evolucionistas, tendo como fundador o britânico Francis Galton, primo de
Charles Darwin. E é na sua obra, intitulada Hereditary Genius, de 1869, que o autor
definiu a sua ciência como o “estudo e manipulação da hereditariedade com o objetivo de
melhorar ao máximo as qualidades inatas, sobretudo as habilidades mentais, das raças.”
(MASIERO: 2005, p. 5).
Masiero (2002) pontua, porém, que a construção do conceito de raça advém,
das grandes navegações do século XVI. E, esse encontro entre as civilizações – até então
estranhas uma à outra – possibilitou ao homem ocidental as primeiras percepções da
diversidade humana, já que são famosos os relatos dos viajantes que aportavam no novo
mundo encantados com aquelas estranhas formas de viver, que logo foram considerados
exóticos. Tal encontro levou o “homem ocidental a novas concepções de vida, de mundo
e sobre qual seria sua posição diante de tamanha diversidade. Em poucas palavras,
conhecendo o outro, a razão ocidental transformou a si mesma.” (p. 8).
Podemos observar, então, que já existiam, no período das grandes
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navegações, as relações de escravidão e dominação e que as mesmas pautavam-se na
superioridade de alguns povos sobre outros. Ou seja, a dominação acontecia pelo fato de
um grupo considerar-se superior a outros, porém, para Masiero (2002, p. 2),

É praticamente impossível estabelecer um marco inicial com clareza das teorias
raciais. Já que “eram comuns as ideias sobre superioridade entre povos
orientais e na Grécia antiga, que julgavam-se superiores aos bárbaros e a todos
os povos diferentes em relação à sua civilização”. (Ibid).

Fica evidente que a exploração do homem pelo próprio homem é tão antiga
quanto a humanidade. Ou seja, em todos os tempos e sociedades houve exploração,
escravidão, servidão. Porém, com o passar dos tempos, mudavam-se, apenas, as formas e
os motivos de exploração, como destaca Masiero (2002). No passado, o que não faltavam
eram motivos para justificar a exploração: dívidas, guerras, fome, miséria. Tudo era usado
como pretexto para dar início ao processo de exploração e foram esses fatores que levaram
povos como os hebreus, egípcios, babilônios a estabelecerem e manterem relações de
dominação e escravidão.
Entretanto, para Masiero (2002), nesses contextos, “a classe social, aspectos
físicos ou etnias da pessoa ‘dominada’ não tinham a menor importância, não era o que
determinava a condição para ser escravizado.” (p. 3). No entanto, como afirma o autor (p.
3-4), foi tarefa dos iluministas, no século XVIII, refletirem sobre a questão da diversidade
e unidade humana:

Coube aos Iluministas naturalizar valores como igualdade e liberdade,
tornavam-nos totais e comuns a toda a humanidade, como condições
subjacentes para o desenvolvimento da civilização. O legado humanista
pretendia que todos os homens tivessem a capacidade natural de
aperfeiçoarem-se, de superarem os seus próprios limites. Ainda que houvesse
as noções de selvagem e primitivo atribuídas a determinados povos, eram
juízos ligados à gênese humana e à sua condição imberbe e não propriamente
à inferioridade racial. (p. 2).

Assim, podemos compreender que o conceito de raça propriamente dito, e
como o entendemos hoje em seus parâmetros científicos, só aconteceram no final do
século XVIII. A ideia de superioridade e inferioridade humanas, porém, dimensões
inerentes ao conceito, já eram uma constante. Por isso, falar de conceitos como racismo
no Brasil configura, de acordo Guimarães (2005 [1995]), ainda em um verdadeiro dilema.
Para o autor, qualquer estudo sobre o racismo no Brasil deve começar por
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admitir que conceitos como esses se configuram, em nosso país, como um verdadeiro
tabu. O autor, declara que esse tabu se dá por conta de um antigo imaginário: “os
brasileiros se imaginam, ainda, numa democracia racial” (p. 26). Tudo isso acabou por
constituir em um motivo de orgulho nacional para os mesmos, e serviu para confrontar e
comparar com outras nações, dando assim prova cabal de um pretenso status de país
civilizado. Nesses termos, Guimarães (2005 [1995] (p. 26), esclarece:
Em termos literários, desde os estudos pioneiros de Gilberto Freyre no
início dos anos 30, seguidos por Donald Pierson nos anos 40, até pelo
menos os anos 70, a pesquisa especializada de antropólogos e sociólogos,
de um modo geral, reafirmou (e tranquilizou) tanto aos brasileiros quanto
ao resto do mundo o caráter relativamente harmônico de nosso padrão de
relações raciais. (p. 26).

Assim, o autor ratifica que essa pretensão a um “anti-racismo institucional”12
tem profundas raízes na nossa história como também em nossa literatura. Desde os tempos
da abolição o país não experimenta a segregação, ao menos no plano formal, nem
conflitos raciais. E, assim, com esse imaginário de que não há racismo no Brasil, vamos
perpetuando o status de país da igualdade racial, camuflando os diferentes problemas que
envolvem a questão referente às relações “étnicas-raciais”. (p. 26).
Assim, concluímos esta seção, cujo contexto de produção situa-se entre a
Idade Média e os dias atuais. Apresentamos certas formações imaginárias que delimitam
o lugar do diferente para a população negra no imaginário brasileiro. Dos pertencentes a
essa “minoria” foram exigidas práticas de adaptação às regras constitutivas da nação
brasileira, então objeto de debate e reflexão por parte de muitos intelectuais, dentre eles
Nina Rodrigues (século XIX) e Gilberto Freyre (século XX), que veremos, mais
detalhadamente, na próxima seção.

2.2 – Os Estudos das Relações “Étnico-raciais”: das diferentes áreas aos diferentes
sentidos

As questões envolvendo a temática sobre as relações étnicas, particularmente

Para Silvério (2002) “essa primeira negativa de reconhecer a existência formal da discriminação racial,
quando ela é denunciada e comprovada, transmuda-se na afirmação de que ela não pode existir porque não
somos brancos, porque somos todos mestiços. Esse consenso nacional, todavia, não resiste a um exame
mais detalhado. Tudo se passa nessa versão romântica do anti-racismo, como se se quisesse negar uma
realidade [...].” (p. 237).
12
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a negra, tem sido, nas últimas décadas, objeto de análise de pesquisadores que atuam em
diferentes campos do conhecimento, especialmente nas Ciências Sociais, sobretudo na
Antropologia, Sociologia, Geografia, História e Psicologia Social (GUIMARÃES, 1995,
1999, 2002; SERRANO; WALDMAN, 2007; MUNANGA, 2004; 2003; BENTO;
CARONE, 2003) E, em comum acordo, os estudos em suas distintas abordagens apontam
para “perpetuação” da desigualdade étnica em nosso país. (GUIMARÃES, 1995).
De acordo com Schwarcz (1999), os estudos acerca das relações étnicas no
Brasil apresentam momentos históricos marcantes. O primeiro advém das teorias
raciológicas produzidas no século XIX e que se utilizavam de critérios biológicos e
hierarquização das sociedades humanas, dividindo-as em raças superiores e inferiores
(SCHWARCZ: 1999. p. 36).
Nesse sentido, Schwarcz (1999) relata e identifica que a primeira fase desses
estudos aconteceu a partir das produções do médico sanitarista Nina Rodrigues, um dos
primeiros estudiosos a voltar-se para o “estudo do negro”. Assim, o mesmo baseava suas
pesquisas na teoria racista/evolucionista de superioridade das raças, bem como fazia
críticas a mestiçagem, pois ele a considerava o caminho da falência da nação, sua suprema
degeneração. Ele, também, julgava as populações escravas como decaídas, entretanto, o
mesmo defendia a existência inconteste da pureza cultural e social de determinados
grupos africanos. (SCHWARCZ: 1999. p. 36).
A Segunda fase acontece a partir dos estudos de Gilberto Freyre, em sua obra
Casa Grande e Senzala (1932). Munanga (2004) relata que a obra de Freyre narra a
história social do mundo agrário e escravista do nordeste brasileiro nos séculos XVI e
XVII. Porém, observa-se nesta obra que há um desequilíbrio entre sexos, caracterizado
pela escassez de mulheres brancas em função da economia latifundiária com base na
monocultura da cana-de-açúcar.
Assim, Freyre exclui o determinismo racial e climático do fim de século XIX
em troca do desvendamento de uma matriz cultural fundadora, bem como interpreta a
miscigenação como algo positivo sob o aspecto da degenerescência, distancia o eixo
biológico para o cultural. Ou seja, dessa forma Freyre consolida 13 o “mito originário da
sociedade brasileira configurada no triângulo cujos vértices são as raças negra, branca e
13

É imperioso esclarecer que Gilberto Freyre não fundou o mito da democracia racial, mas o consolidou,
elevando ao plano considerado científico um imaginário das relações raciais, fortemente enraizado no
imaginário nacional.
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índia” (MUNANGA, 2004, p. 88). Então, nessa perspectiva Da Matta (1993) considera
que esse fato foi fundamental por instituir-se a fábula das três raças. Ou seja, a
triangulação étnica (branco, negro e índio), considerada unidades básicas na formação do
povo brasileiro.

(...) essa triangulação étnica, pela qual se arma geometricamente a fábula das
três raças, tornou-se uma ideologia dominante, abrangente, capaz de permear
a visão do povo, dos intelectuais, dos políticos e dos acadêmicos de esquerda
e de direita, uns e outros gritando pela mestiçagem e se utilizando do “branco”,
do “negro” e do “índio” como as unidades básicas através das quais se realiza
a exploração ou a redenção das massas. (p. 63).

De acordo com Guimarães (2002), o termo democracia racial expressa de
forma a tentar convencer os visitantes que o nosso país tinha como modelo de conduta a
cordialidade. Esse imaginário foi “vendido”, inclusive, através de obras artísticas e
literárias, a exemplo do autor sociólogo Gilberto Freyre:

Essa cordialidade empreendida por Freyre (1933) perpassa uma imagem de
que o Brasil já era uma sociedade ‘sem linha de cor’, isenta de barreiras
legais que impedissem a ascensão social de pessoas de cor a cargos oficias,
ou posição de riquezas e prestígio, ideia bastante difundida no mundo. (p.
130).

Entretanto, muitos foram os pesquisadores que questionaram o mito da
democracia14 racial, a partir da década de 1930, a exemplo de Florestan Fernandes e Roger
Bastide, ambos do campo da Sociologia. Para Coelho (2008), essa foi uma das formas de
desconstruir a ideia de cordialidade racial, amplamente divulgada por Freyre.
Porém, Barcelos (1993) destaca que Florestan Fernandes (1978) “contestou as teses sobre
as relações harmoniosas no Brasil, dada a condição social do negro, que fora arremessado
para o trabalho livre sem um projeto social que o inserisse de forma qualitativa na
sociedade de classes.” (p. 16).
Barcelos (1993) ressalta, também, que foi na década de 1970 que o

14

A ideologia da democracia racial surgiu na primeira parte do século XIX, em resposta às grandes
agitações abolicionistas que foram crescendo em todas as sociedades escravocratas do Novo Mundo.
Permeou desde o século XVI até o ano de 1888. O Brasil sofreu severas críticas por parte de alguns países
como Grã-Bretanha e Estados Unidos por ter relutado à escravatura e ao tráfico de escravos (SANTOS
apud HANVHARD: 2001 p. 40).
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movimento negro, após serem abafados pela política autoritária do Estado Novo, reacende
o debate do mito da democracia racial de uma maneira sem precedentes. Também, é
nesse cenário que surgem os trabalhos, na linha sociológica, de Carlos Hasenbalg (1979)
e Nelson do Valle e Silva (1983) acerca da “discriminação e desigualdades raciais por
meio da variável raça, um componente, de acordo com os autores, importante na alocação
dos indivíduos ao longo da escala social”. (p. 16).
Na década de 1980, os estudos já apontam discussões a respeito do Centenário
da Abolição da Escravidão no Brasil (1988) e em grande parte o reconhecimento por parte
do Estado brasileiro da existência do racismo. Foi neste cenário que diversas ações
ocorreram para provocar o mito da democracia racial15. Mito esse que exalta a convivência
harmoniosa entre as pessoas de todas as camadas sociais e grupos “raciais”, disfarçando
as desigualdades e encobrindo os conflitos.
É nesse contexto que os movimentos negros protestam contra as
comemorações oficiais que, de alguma maneira, “exaltavam a pretensa harmonia racial
brasileira”. Enfim, para Guimarães (2003, p. 133) a novidade dos anos 80 foi a adoção de
uma postura, a um só tempo, nacionalista e culturalista.
Podemos afirmar que a tentativa de dizer que vivemos uma democracia de
raças no Brasil apaga e silencia o dizer que o Brasil é um país racista. Contudo, o silêncio
constitutivo impõe o conjunto do que é preciso não dizer para poder dizer. Assim podemos
concluir que o mito da democracia racial, ao afirmar uma democracia de raças, apaga a
existência de racismo da história brasileira.
Podemos compreender o quanto esse silenciamento tem uma estreita relação
ao tabu existente quanto a temáticas tratadas nesta pesquisa – raça, lei 10.639/03,
Diretrizes Curriculares para as Relações Étnicas, escravidão no Brasil, cultura africana
e afro-brasileira, relações “étnico-raciais.” ... Percebemos, também, o quanto esse tabu
tem a ver com Formações Discursivas (doravante FD) em relação ao que pode e deve ser
dito em dada conjuntura. Uma FD, por definir-se sempre em relação a um externo, em
relação a outras FDs, tem seu espaço atravessado pelo pré-construído, ou seja, por

Segundo Guimarães (2005 [1999]), a “democracia racial”, mais que um ideal, era um mito; um mito
racial, para usarmos as palavras de Freyre. O autor dessa nova substância política (o mito da “democracia
racial”) foi justamente alguém que “já dialogava criticamente com a obra e as ideias de Freyre desde o
início de sua formação acadêmica” Florestan Fernandes. (GUIMARÃES: 2003, p. 129).
15
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discursos que vieram de outro lugar e são incorporados por ela numa relação de confronto
ou aliança de acordo com todo dizer já dito. (ORLANDI, 1996).
Nesse contexto, vale destacar que uma FD é constituída por um sistema de
paráfrases, por ser um espaço onde os enunciados são formulados e reformulados
continuamente, “num esforço constante de fechamento de suas fronteiras em busca da
preservação da sua identidade” (Brandão, 2004, p. 48).
É imperioso destacar que existe, também, um “certo silêncio” envolvendo
questões como igualdade, raça e o mito da democracia racial. Porém, para Orlandi
(2007), esse silêncio constitui o princípio de toda significação, é a própria condição de
produção de sentido, portanto, não é vazio ou sem sentido; contrariamente, ele é o indício
de uma instância significativa. Dito de outra forma, para a autora, “o silêncio não é
ausência de sons e palavras, ele é sons e palavras e, não sendo vazio, é a própria
completude; não sendo ausência, é presença”. (p. 75).
Ainda, nas palavras de Eni Orlandi (2007) o silêncio não fala; ele significa.
Assim, o mesmo pode ser dividido em duas grandes áreas: o silêncio fundador e a política
do silêncio. O primeiro permite toda significação. Quando se fala, sabe-se que o silêncio
é constitutivo da comunicação e que, entre as palavras ditas, as frases, as sílabas, há
silêncio. Ele é uma outra forma de expressão. “O silêncio é linguagem, o que intercala a
conversação. Os espaços em branco entre as práticas enunciativas operam como silêncios,
pausas, e são próprios, por exemplo, dos diálogos”. (p. 75). O sujeito da enunciação, no
entanto, não utiliza somente o silêncio como repouso, mas sim como momento de
reflexão, de forma que o sujeito enunciativo poderá interiorizar, completar, retificar ou
anular o dito.
Nas reflexões de Orlandi (2007, p. 75-76) o segundo tipo de silêncio – o
político – divide-se em outros dois tipos: o silêncio constitutivo e silêncio local e, segundo
a autora, ele pertence

(...) à própria ordem de produção do sentido e preside qualquer produção de
linguagem. Representa a política do silêncio como um efeito de discurso que
instala o anti-implícito: se diz “x” para não (deixar) dizer “y”, este sendo o
sentido a descartar do dito. É o não-dito necessariamente excluído. Por aí se
apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos que poderiam instalar o
trabalho significativo de uma “outra” formação discursiva, uma "outra” região
de sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações discursivas,
determinando, consequentemente, os limites do dizer. (Ibid).
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Faz-se necessário esclarecer que o silêncio do mito da democracia racial é
um silêncio constitutivo. Dessa forma, o silêncio constitutivo impõe o conjunto do que é
preciso não dizer para poder dizer. Portanto, ao fazermos uma análise dos discursos sobre
igualdade/raça/democracia racial neste capítulo, procuramos ficar atentos ao
silenciamento que é produzido e que é atuante na hierarquização entre brancos e negros.
Dessa maneira, o sentido do silêncio se articula com complexa “etiqueta das
relações raciais do racismo à brasileira” (SILVA: 2008 p. 11). Por exemplo, na educação
escolar, o silêncio é quem mantém o discurso que tenta construir a igualdade entre alunos
a partir de um ideal de democracia racial. Dessa maneira, compreendemos, até aqui, o
quanto essas estratégias discursivas de silenciamento não garantem que não sejam
produzidos sentidos. A questão “étnico-racial brasileira” é “suturada e saturada” por esse
“não-dito que é a história” (ORLANDI: 1996, p. 23): os fatos históricos sempre
significam junto à língua e essa é uma condição própria da discursividade.
Por fim, concluímos esse capítulo, pelo menos nossas ponderações,
compreendendo que a questão envolvendo a temática “étnico-racial” no Brasil é
perpassada por diferentes e intensos discursos que se cruzam em conflitos e
concordâncias. Há, desde a Independência, um permanente embate no que diz respeito às
raças e às mesclas destas na formação da sociedade nacional, trazendo à tona,
recorrentemente, toda uma discussão sobre o conceito de raça, permeada sempre por
muitas pesquisas com debates teóricos contra e a favor.
Também, nessa tela, vimos a passagem de um discurso religioso para um
discurso científico nas várias tentativas de conceituação do termo, observando as
continuidades e descontinuidades desse processo ao longo dos séculos. Para Munanga
(2004), o conceito de raça, tal qual o concebemos na atualidade é, na verdade, uma
construção histórica. Entretanto, para nós, analista dos discursos dessa pesquisa,
compreendemos que raça é um conceito polissêmico, bem como uma marca que “bebe”
fortemente na memória discursiva da eugenia e por isso nos causa grande estranhamento.
Por fim, interpretamos que, para os autores trabalhados nesta seção, o
funcionamento real da sociedade – a existência do preconceito racial – e o modelo ideal
de uma democracia racial não são discursos excludentes, nem tampouco discursos
aproximados, ou seja, são discursos transversos. Percebe-se, portanto, que há aqui uma
oscilação dos efeitos de sentidos produzidos pelo discurso da democracia racial, fazendo
deslizar seu significado: de paraíso racial a modelo ideal de conduta.
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No próximo capítulo, discorreremos sobre o processo de luta e resistência do
Movimento Negro Brasileiro pelo direito à educação, bem como evidenciaremos as
Políticas de Ações Afirmativas, partindo do momento da redemocratização do Brasil.
Também, é nossa ideia destacar nesse Terceiro Caminhar as políticas curriculares para a
educação das relações “étnico-raciais”.

Terceiro Caminhar...
POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCAÇÃO

DAS

PARA A

RELAÇÕES

“ÉTNICORACIAIS” NO BRASIL: ENTRE
TEXTOS E
DISCURSOS

Não é possível falar do presente, sem buscar no passado a história, é preciso
conhecer o “ontem” para compreensão do “hoje”, pois o dito é produzido pelas noções,
pelos conceitos, pelos temas e ideologia de um certo momento histórico. Assim, acaba
inscrevendo-se na memória coletiva da sociedade e fabricando “vontades de verdade”
como ressalta Foucault (2004). No entanto, discorrer sobre a trajetória de lutas dos negros
no Brasil, desde a chegada em navios negreiros, pelo ponto de vista dos negros, não será
uma das tarefas mais fáceis, já que não existe textos/relatos escritos que evidenciam os
feitos dos dominados.
Nos relatos da Nova História, que nos foram passados, principalmente através
dos livros didáticos, dos monumentos, das telas/pinturas, das leis, suas verdade são efeitos
de discursos e, dessa maneira, são capazes de produzir muitas e diferentes “verdades”.
Verdades essas cristalizadas pelo passar do tempo, como nos diz Foucault:
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[…] se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, aquele
que responde ao desejo ou aquele que exerce o poder, na vontade de verdade,
na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que está em jogo, senão o
desejo e o poder? [...] Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que
seria riqueza, fecundidade, força doce e insidiosamente universal. E
ignoramos, em contrapartida, a vontade de verdade, como prodigiosa
maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa
história, procuram contornar essa vontade de verdade e recolocá-la em questão
contra a verdade, lá justamente onde a verdade assume a tarefa de justificar a
interdição e definir a loucura; todos aqueles, de Nietzsche a Artaud e a Bataille,
devem agora nos servir de sinais, altivos sem dúvida, para o trabalho de todo
dia. (2004, p. 20)

Neste sentido, é imperioso analisar como o discurso dominante da
“supremacia branca”, sempre se fez representante de uma “vontade de verdade”, como
esse discurso criou estratégias de exclusão que comportam uma ampla discussão, a qual
abrange, principalmente, o negro em nosso país. Como esse discurso é capaz de fazer a
desconstrução da identidade do negro ou, ainda, de construção de uma imagem negativa
da raça, de maneira que justifique o instituto da escravidão.
Dessa maneira, pensamos que podemos caminhar, também, pelo outro lado
da história. Dito de outro modo, caminhar pela história não oficial, a história que conta a
resistência do povo negro em tempos de luta pela liberdade, por sua independência – no
seu sentido mais amplo, por políticas públicas de inclusão social, econômica, política e
educacional. Assim, concordamos com Gregolin (2004) que é preciso entender que os
textos que chegam até nós, anteriormente, passaram pela “peneira” de interpretação do
historiador, ou seja:

O sentido criado no texto histórico é produto da intervenção do historiador que
escolhe os documentos, extraindo-os do conjunto de dados do passado,
preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de testemunho que, pelo menos
em parte, depende de sua própria posição na sociedade de sua época. (p. 23).

Podemos compreender que os sentidos atribuídos aos textos são apenas
efeitos de discursos – nada mais que isso. Então, partindo desse ponto de vista, podemos
pensar que os grandes feitos sobre os grupos, considerados social e historicamente
“marginalizados”, foram ocultados da História. Pois o que importava registrar era o
discurso dos heróis brancos dominadores.
Orlandi (1999) nos lembra que “a palavra discurso, etimologicamente, tem
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em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento” (p. 15). Amparados na
pesquisadora e dito de outra maneira, os discursos se movem em direção uns aos outros.
Ou seja, eles nunca estão sós, sempre estão atravessados por vozes que os antecederam
e que mantêm com eles constantes lutas, ora os legitimando, ora os confrontando.
Sabemos há muito tempo que os sentidos dos discursos, materializados em
documentos produzidos pelas instituições acadêmicas e oficiais, pelos movimentos
sociais, especificamente o Movimento Negro Brasileiro, tem sistematizado a educação
brasileira como um espaço/tempo que insiste em perpetuar históricas desigualdades
sociais e raciais. Esse pensamento compartilha do mesmo posicionamento de Eni Orlandi
(2014) quando afirma que a “instituição é o lugar da regularidade, da normatividade.
Fixar-se e transmudar-se são partes do mesmo processo, a que o um e o diferente se filiam.
Desse modo, não somos preconceituosos por natureza, mas por instituição.” (p. 34).
Essas pesquisas nos fazem refletir o quanto essa situação exige do Estado a
adoção de políticas e práticas de superação do racismo e da desigualdade racial na
educação. Entretanto, é somente a partir dos anos 2000 que essas políticas passaram a ser
implementadas de forma mais sistemática. Gomes (2010, p. 3) corrobora dizendo que é
nesse contexto que o debate sobre inclusão, diversidade e equidade na educação acaba
por surgir. Assim, firma-se como um lugar de destaque, o que leva a provocar diferentes
“indagações, problematizações, desafios e redirecionamentos das políticas e das práticas
realizadas pelo Estado”. Orlandi (2014) alerta que essa reivindicação por inclusão
acontece, portanto, em “terreno dissimétrico”, daí a autora questiona:

Incluir onde? Produzir que natureza de igualdade? Já que é o próprio
capitalismo que divide e se estrutura pela diferença. A diferença aí é
constitutiva, portanto, a demanda de inclusão do diferente é a formulação da
contradição. E só podemos pensar as reivindicações das minorias no confronto
das relações de poder [...]. (p. 34).

Para tentar responder a essas indagações e vencer essas dificuldades, Orlandi
(2014) diz que tanto “políticos, como teóricos, desenvolvem discursos que, cada um a seu
modo, re-dividem as categorias, re-significando-as” e, dessa forma, tem-se o imaginário
que os conflitos envolvendo essas categorias estão sendo resolvidos.
Portanto, neste capítulo a ideia é começar discorrendo sobre o Movimento
Social Negro Brasileiro, compreendendo a luta pelo direito à educação, como parte do
processo de resistência. Em seguida destacaremos a trajetória discursiva das Políticas de
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Ações Afirmativas (pós-redemocratização) que impulsionaram os debates e ações para as
políticas curriculares no Brasil a partir do século atual, de modo a evidenciar as políticas
curriculares para as relações “étnico-raciais”, dentre as quais destacamos as Leis Federais
10.639/03, 11.645/08 e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER).

3.1 – De Africano escravizado a afro-brasileiro: reivindicações históricas, luta e
resistência

A pesquisadora Braga (2008), em seus estudos sobre o processo de
resistência dos negros, lembra-nos que diferentes lutas foram travadas no combate aos
mecanismos de dominação. E a própria História oficial conta (do seu jeito, claro) que a
trajetória dos negros no período da escravidão foi marcada por revoltas e insurreições
negras... E que nesse processo de luta e resistência ao regime escravocrata é que nasceram
os quilombos. Porém, para a autora, os quilombos representam uma das maiores
expressões de luta organizadas no Brasil, pois esses núcleos se formaram a partir de
inspiração, liderança e orientação político-ideológica de africanos escravizados e de seus
descendentes nascidos no Brasil. Partindo desse princípio, Nascimento (1980), também,
conceitua quilombo como:

[...] um movimento amplo e permanente que se caracteriza pelas seguintes
dimensões: vivência de povos africanos que se recusavam à submissão, à
exploração, à violência do sistema colonial e do escravismo; formas
associativas que se criavam em florestas de difícil acesso, com defesa e
organização socioeconômica política própria; sustentação da continuidade
africana através de genuínos grupos de resistência política cultural (p. 32).

Como podemos constatar de acordo com o autor, a implantação de
comunidades quilombolas no Brasil significou uma ruptura social protagonizada por seus
principais interessados: a população afro-brasileira. Outro grande exemplo de resistência,
de não submissão, é o desenvolvimento das religiões africanas em terras tupiniquins,
especificamente, o Candomblé.
Importa sublinhar que o Candomblé que se desenvolveu no Brasil nada mais
é do que o “fruto de uma resistência, um enfrentamento que a cultura negra encontrou
para resistir às relações de forças, que impunham identidades e categorizações”.
(BRAGA: 2008, p. 43). Portanto, a religião era uma forma de escapar, de resistir e manter
a identidade viva de um povo pois, durante o todo o processo da escravidão, os cultos
africanos eram proibidos, o que levou a necessidade de se associar santos católicos a
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entidades espirituais africanas. Dessa forma, nasce o chamado sincretismo religioso,
como é mais conhecido nos dias atuais. Ou seja, o mesmo surgiu da resistência religiosa
dos africanos escravizados, desejosos de preservar suas matrizes culturais.
Ainda, sob a ótica cultural, de acordo com Santos (2008 apud Areias 1983),
outro símbolo de forte resistência negra era a capoeira:

A capoeira é a música, a poesia, a diversão e, acima de tudo, uma forma
de luta, manifestação e expressão de um povo oprimido que vivia em
busca da sobrevivência, liberdade e dignidade. Esse autor menciona que
os escravos não dispunham de armas suficientes para se defenderem e
viam na luta, disfarçada pela dança e ginga, uma das formas de
enfrentar o jugo da escravidão. O berimbau – instrumento que ainda
hoje faz da capoeira mais que uma luta, uma dança – era usado para
emitir sinais de alerta quando chegavam pessoas estranhas ou os
feitores. (p. 8).

Assim, vamos compreendendo como se deu os organismos e o processo de
resistência, bem como o processo de construção da invisibilidade dos negros na história
do nosso país. Podemos constatar que após diferentes acontecimentos, dentre eles a
abolição da escravatura, os negros foram jogados nas grandes cidades sem nenhum apoio
do governo, sem terras nas quais pudessem produzir para sobreviver e sem acesso a
serviços fundamentais como saúde e educação: “fatores fundamentais para a conquista da
cidadania, continuaram cativos da ignorância, sem perspectiva de ascensão social
econômica”. (BRAGA: 2008, p. 43). E, como tão bem ressalta Nascimento (1980), o
único direito que restou pós-abolição foi o princípio da igualdade – garantido em lei,
entretanto, interpretado somente como o direito a ter liberdade.
Vejamos, então, quem eram os proibidos de frequentar escolas públicas:
“§1º: Todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas;
“§2º: Os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos.

Esses parágrafos nos remetem ao período escravocrata e nos levam a
questionar o motivo pelo qual a lei número 01, de 04 de janeiro de 1837, proibia
terminantemente determinados grupos de frequentarem a escola, qual sejam: os que
sofressem de moléstias contagiosas e os escravos e os pretos africanos, ainda que livres
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e libertos. Entretanto, as marcas discursivas livres e libertos remetem a uma retroação, ou
seja, a um efeito de paráfrase.
Podemos compreender, alicerçados em Orlandi (2012), que “a paráfrase
representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer” ou, em outras palavras, por meio
da paráfrase “produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado.” (p. 36).
A autora ainda acrescenta que “o sujeito (e os sentidos), pela repetição, estão sempre
tangenciando o novo, o possível, o diferente. Entre o efêmero e o que internaliza.
Num espaço fortemente regido pela simbolização das relações de poder”. (2005, p. 38).
A partir dessas considerações de Eni Orlandi, podemos estabelecer uma
relação polissêmica com o enunciado em questão, pois trata-se de contextualizar as
condições de produção da enunciação, o atravessamento ideológico e histórico do
enunciado, para que se ilumine sua semântica em determinada circunstância. Assim, o
enunciado “livres e libertos”, que está na lei nº 01, de 04 de janeiro de 1837, apresenta
diferentes possibilidades semânticas que se inscrevem na historicidade do dizer, é
atravessado pela interdiscursividade e responde às condições de produção em que foi
construído.
As reflexões de Fonseca (2005) destacam que a exclusão de portadores de
doenças contagiosas, escravos negros africanos do espaço escolar pode ser interpretada
sob dois ângulos: primeiro “pelo perigo que uma educação voltada para o
desenvolvimento das faculdades intelectuais poderia representar para a estabilidade da
sociedade escravista e, segundo, pela influência negativa que os escravos poderiam
exercer nos estabelecimentos de ensino”. (p. 37).
As leituras do pesquisador fundamentam-se em uma concepção de dominação
“que entendia que os escravos não poderiam ter acesso a práticas de leitura e de escrita e,
muito menos, desenvolver suas faculdades intelectuais”. Tais atividades “facilitariam sua
resistência e favoreciam a organização de rebeliões que colocariam em perigo uma
sociedade onde grande parte da população era composta por escravos.” (FONSECA:
2005, p. 17).
Com esse pensamento difundido em todo país, os negros escravizados não
puderam ter acesso à educação formal, ter acesso à uma escola, ou seja, legalmente eles
eram proibidos de frequentar as instituições públicas de ensino. Em linhas gerais,
pensamos o quanto foi vergonhoso e prejudicial o processo de exclusão e racismo sofrido
pelos negros ao não terem acesso à educação.
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Nesses termos, é visível que no Brasil, historicamente, as perspectivas e
atitudes sobre os diferentes segmentos “étnico-raciais” da população têm se traduzido em
arranjos e políticas sociais que limitam oportunidades, formas de tratamento e
expectativas de vida, conduzindo a população negra, que corresponde à soma de pretos e
pardos na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007) e
constitui aproximadamente quase a metade da população brasileira, a condições de vida
desiguais quando comparada à população branca. Fonseca (2005), sobre essa situação de
desigualdade entre brancos e negros no Brasil, ainda destaca

Embora, nunca tenha se concretizado oficialmente um regime de segregação
racial no Brasil, as desigualdades entre brancos e negros, no que tange ao
acesso à educação, bens materiais, mercado de trabalho, saúde, infraestrutura
urbana e habitação no país são nitidamente perceptíveis e de graves
consequências para a população negra. Quando tomadas do ponto de vista dos
cinco grupos de cor de pele da população segundo o IBGE (pretos, brancos,
pardos, amarelos e indígenas), as desigualdades podem ser agrupadas em dois
únicos grupos: brancos e “não brancos” 16 . O que mostra que as formas de
tratamento e os acessos às oportunidades obedecem a uma lógica bipolar
estruturada a partir da raça (p. 17).

Na condição de estarem à margem das políticas públicas que garantissem
viver com o mínimo de dignidade é que, pós-abolição, surgiu o Movimento Negro17 que
encabeçou diferentes lutas para a formulação de atitudes em defesa da população negra.
Nesses termos, Cunha Júnior (2008) enfatiza que o Movimento Negro “é resultante das
ações sociais de luta pela abolição do escravismo criminoso e da insatisfação dos
resultados práticos da abolição”, bem como foi e é um ato de resistência. (p. 3).
Ainda, nas palavras de Cavalleiro (2010: p. 17), as lutas dos negros no Brasil
por uma vida mais justa antecedem a abolição da escravatura pela assinatura da Lei Áurea,
em 1888, pois, a referida lei, por si só, não era suficiente como garantia do usufruto de
direitos trabalhistas, educacionais e sociais. Por isso, “a população escravizada recorreu
a uma gama de formas de resistência para que seus limitados direitos fossem reconhecidos
e assegurados”.

Ressaltamos, portanto, que não adentraremos na questão “cor” da pele nesse capítulo, pois não é o objeto
principal do mesmo.
17
"O movimento negro é uma organização política que cumpre o papel de explicar a contradição racial no
cenário brasileiro" Assim, o movimento negro também é “uma forma de organização social para a luta dos
afro-brasileiros e procura articular o desenvolvimento da democracia e da cidadania da sociedade brasileira,
de formação de cidadãos conscientes e combatedores das desigualdades sociais e raciais”. (CUNHA
JÚNIOR: 1992, p. 120).
16
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Podemos compreender, tanto na fala dos autores, como também do
Movimento Negro que existe nesse discurso de resistência certa linearidade, que faz do
passado um fio condutor que não pode ser perdido de vista, pois aquilo que se produz fala
de uma tensão entre continuidades e descontinuidades, entre o presente e o passado, numa
tentativa de recontextualizar os significados da resistência.

3.2 – Discurso do Movimento Social Negro Brasileiro: uma luta pelo direito à
educação
A educação e principalmente a Escola para o Movimento Negro é
compreendida como um espaço privilegiado para a desconstrução não só do racismo
presente em nossa sociedade, mas como um mecanismo que pode proporcionar ascensão
social, econômica e política. No entanto, para a referida organização, a escola permanece
longe de poder cumprir essa missão. Nesse sentido, os pesquisadores Luiz Alberto
Oliveira Gonçalves e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2005) esclarecem que isso
ocorre pelo fato da situação educacional dos negros brasileiros se estruturar sempre sobre
dois eixos: exclusão e abandono.
A referida afirmação dos pesquisadores é vislumbrada também em estudos
que têm a história da educação como objeto, “em especial quando tratam de investigar
como as elites brasileiras tentaram equacionar o problema da instrução das camadas
populares, ao longo de nossa história.” (GONÇALVES e SILVA: 2005, p. 209). Já que a
preocupação com a questão do ensino para as populações mais pobres só teve um amplo
espaço no século XIX, período em que a construção de uma nação se colocava para as
elites como uma questão crucial, pois, “sabiam-se que seria impossível erigir uma nação
sem que, paralelamente, fossem desenvolvidas estratégias que pudessem fortalecer a
instrução pública nas diferentes províncias do império”. (Ibid).
Assim, nasceu o discurso de projeto nacional baseado no imaginário de que
o “homem brasileiro ideal para a formação da nação era o branco europeu”, bem como, o
discurso baseado na memória social de que ser negro no Brasil era empecilho para a
formação da identidade nacional. Dessa forma, começa a luta do Movimento Negro pela
inclusão ao “projeto de nação”. Tudo nos faz compreender, ancorados em Pêcheux,
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porque a noção de representação social não dá conta do todo, o que explicaria, por
exemplo, um negro falar da posição discursiva do sujeito-racista. Entretanto, isso indica
que o sujeito sempre “estar sujeito à”, ou seja, é um lugar da interpretação, onde o sujeito
emerge entre a reprodução do assujeitamento e possibilidade de resistência.
Portanto, da perspectiva discursiva lemos, interpretamos e compreendemos
nação como um texto, pois a sua textualidade comporta não somente o que se materializa
nele, mas também o que ninguém diz, mas significa nela e nos sujeitos/cidadãos,
assujeitados a uma FD estruturada pelo efeito de espelhamento 18 , considerando que
sujeito se significa no e pelo outro. Assim, podemos compreender que a luta da população
negra pela sua inclusão no processo de escolarização oficial evidencia que, mesmo à
margem do acesso pleno à cidadania, os negros acompanharam o processo de formação
da nação brasileira e nele tentaram exercer influência.
As reflexões de Tobias (1996) também confirmam o processo de resistência
dos negros e diz que, apesar de a educação popular como práxis da educação ter surgido
no Brasil a partir de 1961, o Movimento Negro, desde o período escravocrata, já
organizava atividades visando à alfabetização de escravizados, embora esse processo
fosse proibido por lei. Nessa perspectiva, podemos compreender que o processo de
resistência pode vir através de um movimento coletivo e que nestes há uma tentativa de
dar corpo a uma FD amparada na memória discursiva de seus ídolos/líderes, a exemplo
de Zumbi e Luís Gama. Toda essa FD pode ser entendida como “ideal do eu” e funciona
no simbólico e no imaginário comum do grupo que compõe o Movimento Negro.
Porém, no início do século XX, as oportunidades para os negros recémlibertos continuavam escassas e as barreiras de ascensão eram bastante acentuadas.
Somavam-se a esses fatores o índice de analfabetismo da população negra ser alarmante,
sem contar que, no início da República, os principais centros de mobilização se
localizavam na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Só a partir de meados dos anos de
1910 que os movimentos sociais afro-brasileiros começam a tentativa de lutar pela
cidadania recém-adquirida e evoluir para organizações de âmbito nacional. (TOBIAS,
1996).

Para compreender essa metáfora lacaniana “basta compreender o estádio do espelho como uma
identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, é a transformação produzida no
sujeito quando ele assume uma imagem” (Lacan: 2007 [1996] p. 96).
18
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A imprensa negra19, logo no início do século XX, também se constituiu em
importante instrumento na educação e desenvolvimento do povo negro. Em geral,
desejavam uma participação mais efetiva dos negros na sociedade. Em jornais da
imprensa negra do começo do século XX, é possível encontrar artigos que incentivavam
o estudo, destacavam a importância do preparo para o trabalho e divulgavam escolas
ligadas a entidades negras. Assim, o lançamento da imprensa negra paulista foi a primeira
grande manifestação de luta pela tão sonhada cidadania. (MOURA, 2002).
Nesse contexto de luta pela Educação formal, é necessário destacar a
importância da imprensa negra, pois a mesma atuou como uma memória
institucionalizada ou arquivo. Dito por Pêcheux (2010), o termo arquivo pode ser
entendido, num sentido mais amplo, como um “campo de documentos pertinentes e
disponíveis sobre uma questão.” (p. 51). Para o autor, quando o arquivo é pensado
discursivamente, ele agrega mais que um simples conjunto de documento organizado por
uma determinada lógica da instituição, “ele direciona e interdita efeitos de sentidos, que
se produzem pela inscrição da língua na história; e, enquanto discurso, a sua leitura, por
consequência, não pode prescindir de suas condições de produção”. (DELLA SILVA:
2011, p. 3).
Orlandi (1996) complementa dizendo que é entre a memória institucional e
os efeitos da memória que a interpretação se faz. Desse modo, a imprensa negra buscou
apresentar a imagem do negro desmistificada da imagem tradicional que era comumente
vista, ou seja, a representação do “ser negra” sempre marcada pela significação de que o
branco é o “ser” superior e que o negro, o “ser” inferior, portanto, ele não tinha as
condições requisitadas para o convívio social. Contudo, é resgatando o discurso do direito
à educação institucionalizada que a imprensa negra mantem seu foco de resistência, já
que a Escola para a mesma constituía uma das principais instituições sociais, considerada
por muitos a instituição-chave das sociedades democráticas. Assim, é a escola, que surge
como o principal instrumento capaz de preparar cidadãos e cidadãs negras para a vida em
sociedade.

19

O primeiro jornal O Menelick, começou a circular em 1915. Em seguida: A Rua (1916), O Alfinete (1918),
A Liberdade (1919), A Sentinela (1920), O Getulino e o Clarim d' Alvorada (1924) (Moura, 1989). Esta
onda perdurou até 1963, quando foi fechado o Correio d' Ébano. Estes jornais possuíam como característica
principal o fato de não se envolverem na cobertura dos grandes acontecimentos nacionais, os quais
evitavam. Pois, tratava-se de "uma imprensa altamente setorizada nas suas informações e dirigida a um
público específico". (MOURA: 2002, p. 71).
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No entanto, na década de 1930, com a perspectiva de poder usufruir do
exercício da cidadania na República, é que as camadas negras aproximaram do desejo de
uma educação escolar que lhes permitissem serem reconhecidos como cidadão brasileiro.
Foi criada, assim, a Frente Brasileira Negra – FBN, que tinha como objetivo desenvolver
ações de combate ao racismo e lutava pela promoção de direitos trabalhistas, bem como
por uma inserção mais igualitária do negro no mercado de trabalho. A FBN implantou
salas de aula de alfabetização 20 para trabalhadores negros em diversas localidades do
estado de São Paulo. (BARBOSA: 2011, p. 11):
Fundada no dia 16 de setembro no salão das Classes Laboriosas, constituiu
sede posteriormente na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade, na cidade de
São Paulo. Nesse local, a Frente Negra manteve escola, departamento de
assistência social e jurídica, grupo de teatro, jornal, além de promover palestras
e os grandes bailes organizados pelo grupo das Rosas Negras, dentre outras
atividades. (Ibid).

O autor ratifica que, na luta por direitos básicos, muitos intelectuais e
militantes negros começaram a buscar melhores condições socioeducacionais para a
população negra, começaram a reunir forças, criando entidades de luta no início do século
XX. E, é nesse contexto que nasce o Teatro Experimental do Negro (TEN). Após a
realização do referido evento, o Movimento Negro intensificou as reivindicações e
pressões sobre os representantes políticos, por uma educação anti-racista, inclusiva e não
eurocêntrica.
Todavia, fica muito claro para Moura (2002), que o fato da ausência do Estado
como executor de políticas para reversão das desigualdades raciais, os movimentos
sociais – especificamente o Movimento Negro – ocuparam e ocupam um lugar estratégico
na luta por políticas públicas. E, isso acontece não somente por conta de sua experiência,
mas também do conhecimento sobre as relações raciais em nosso país.
Hasenbalg (1987) destaca que é precisamente nas décadas de 70 e 80 que os
movimentos sociais negros incorporaram na pauta de reivindicações questões referentes
à educação. Segundo o pesquisador, as principais exigências educacionais visavam: “lutar
contra a discriminação racial e difusão de ideias racistas nas escolas”; bem como “criar
melhores condições de acesso ao ensino; promover a reformulação curricular pela
inclusão da história da África e legado africano e ceder espaço para participação dos
negros na elaboração de propostas curriculares.” (p. 135).

20

Esses espaços tiveram grande importância e podem ser compreendidos como lugares, também, de
resistência. Pois, como ocorrera em outros tempos da História do Brasil, a exemplo dos malês, os mesmos
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Assim, no decorrer da história e do tempo, as pesquisas têm revelado de forma
significativa o quanto a população negra tem lutado pela inclusão nos espaços sociais,
pela superação do racismo ao longo da história do nosso país. E, como rememora Gomes
(2010), foi uma luta que começou há muito, ou seja, “tem início com os quilombos, os
abortos, os assassinatos de senhores nos tempos da escravidão, tem ativa participação na

foram expulsos em parte porque sabiam ler e escrever! Os negros malês eram muçulmanos, o que indica,
também, mais uma das influências dos árabes na cultura brasileira. Em outras palavras, ler, escrever,
interpretar material escrito já existira, porém, ficou apagado na História. Deste modo, a FBN resgata parte
do que ficou calado. Tenta re-inscrever o que está na memória; e pela AD não é porque ficou apagado que
não produz sentido.

luta abolicionista e adentra os tempos da república com as organizações políticas, as
associações, a imprensa negra”. (p. 2).
A autora confirma que é precisamente nos anos de 1980 que se tem uma nova
forma de atuação política dos negros e negras brasileiros. E, essa mudança começa a ser
vista e “reconhecida” durante o processo de abertura política de redemocratização do
nosso país, pois, o Movimento Negro passa a atuar por meio de um movimento social
ressignificado, sobretudo os de caráter identitário, trazendo, assim, outra leitura da
realidade, um “outro conjunto de problematização e novas formas de atuação e
reinvindicação política”. (Ibid).
Contudo, compreendemos que se é possível ressignificar a leitura da realidade
é porque, do ponto de vista discursivo, o que está em jogo é uma tomada de posição diante
da eficácia da dominação que toma por base um imaginário em que o negro é colocado
no paradigma de inferioridade, expressão do que é exótico ou ruim, assim, é construído
para ele o mito do negro através de fetiches: selvagem, analfabeto, estúpido, sensual,
emotivo, dócil, entre outros.
Tal imaginário social influencia no processo de percepção dos indivíduos,
sejam eles brancos ou negros, e, portanto, no modo de construção de representações
sociais. Na concepção de Hall (2000) as representações têm a função de tornar familiar o
que nos pareceria estranho. Quando uma representação é introduzida na subjetividade, ela
será remodelada e reconstruída para relacionar-se e articular-se com outras
representações. O autor ainda identifica a identidade como ponto de “sutura”, ou seja,
encontro entre discursos e práticas sociais (nível social) e processos subjetivos (nível
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psíquico) – “As identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito
que as práticas discursivas constroem para nós”. (p. 35).
O Movimento Negro passa a questionar o enfoque dado à classe social
presente nas reivindicações e denúncias da luta dos novos movimentos sociais da época.
Dessa maneira, as reivindicações do Movimento Negro acabam por assumir um
posicionamento muito mais profundo, qual seja: “indagam o Estado, a esquerda brasileira
e os movimentos sociais sobre o seu posicionamento neutro e omisso diante da
centralidade da raça na formação do país”.
Entretanto, para Nilma Lino Gomes (2010),

Ao depositar todas as forças de superação do capitalismo via a ruptura da
estrutura de classes e instauração do socialismo, a esquerda brasileira, com
seus discursos e práticas políticas, acabavam por alimentar a ideia de que a
questão racial estava subsumida na classe e desprezava a luta do
Movimento Negro. Esse processo trouxe, no final dos anos 80 e início dos
anos 90, tensões, críticas e rupturas entre integrantes do Movimento Negro,
os partidos de esquerda e as entidades dos ditos novos movimentos sociais.
(p. 3).

Por fim, compreendemos, através do olhar da autora, que esse processo de
inquietação, mudança e disputa por espaço faz com que o Movimento Negro amadureça
e se (re)estruture para enfrentar novos tempos, pois o século XXI se aproximava e era
preciso novas posturas políticas diante do novo cenário que se apresentava. Então, é nesse
momento que as reivindicações do Movimento Negro passam a focar uma outra
intervenção política, como confirma Nilma Gomes:

A denúncia da postura de neutralidade do Estado frente a desigualdade
racial, reivindicando do mesmo a adoção de políticas de ação afirmativa, e
a intervenção no interior do próprio Estado mediante a inserção de ativistas
e intelectuais do Movimento Negro nas administrações municipais e
estaduais de caráter progressista e no próprio governo federal. No entanto,
mesmo quando essa inserção acontece, ao ser comparada com o segmento
branco da população, acaba por revelar a continuidade da desigualdade. Os
negros ainda encontram-se, na sua maioria, representados de forma
precária e, por vezes, subalterna, nos escalões do poder. (2010, p. 2).

Em linhas gerais, o que o Movimento Negro tentava mostrar era que a questão
racial deveria ser compreendida como uma forma de opressão e exploração estruturante
das relações sociais e econômicas brasileiras, lógico que acirrada pelo capitalismo e pela
desigualdade social. Assim, ele cobra da esquerda brasileira um posicionamento firme
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frente ao racismo e à exploração do capitalismo, pois não há mais tempo para aceitar a
indiferença daqueles que, pelo menos no discurso, diziam ter o compromisso de lutar por
políticas públicas que favorecessem as minorias, aos que ao longo da história foram
excluídos por conta da sua condição: ser negro. (GUIMARÃES, 1996).
Como a história nos mostra, muitos movimentos, mesmo anteriores ao
processo de abolição da escravidão negra no Brasil, já se pronunciavam e reivindicavam
a educação como algo fundamental para o processo de ascensão social, política e
econômica, pois entendiam que a educação era algo essencial na formação de qualquer
ser humano. Essa busca se dava por entender que exclusão do sistema educacional era a
pior das violências às quais a população negra tinha/tem sido submetida, e como diz
Coelho (2013, p. 30), certamente, uma “das mais perniciosas formas de ferocidade”.
No entendimento de Wilma Coelho (2013), podemos destacar dois fatores
que corroboram com a afirmativa acima:

Em primeiro lugar, o mais óbvio: com menos anos de estudo, com
aproveitamento insuficiente dos poucos anos passados nas escolas, a população
negra tem enorme dificuldade em reverter a sua condição socioeconômica. E
em segundo, consequência do primeiro, a desigualdade no sistema educacional
perpetua a condição desfavorável que os negros encontram no mercado de
trabalho. Assim, as épocas se sucedem sem que o círculo vicioso possa ser
rompido e uma geração possa viabilizar condições melhores para as futuras
gerações. (p. 30).

Compreendemos esses dois fatores, destacados por Coelho (2013), tendo
como base a Lei de 1837, que definia quem deveria ter acesso econômico, político e
educacional. É imperioso, porém, dizer que a educação naquela época era dualista21, ou
seja: uma para os filhos dos senhores e outra para os escravos. Portanto, de acordo com
relatos e pesquisas, o processo de escolarização para as populações afro-brasileiras, no
Brasil, surgiu por parte de alguns Movimentos Negros que viram a necessidade de
reivindicar a sua inclusão no processo de escolarização oficial.

Assim, para Bernardo (2006, p. 64) “o primeiro princípio era que a educação, neste caso a leitura e a
escrita, se oferecida aos escravos, desenvolveria a intelectualidade dos mesmos, o que seria uma grande
ameaça à ordem naquela época, já que a visão intelectual ou uma melhor compreensão da realidade
facilitaria para que eles e elas se percebessem como pessoas que também mereciam liberdade e que,
portanto, a saída seria a não aceitação à imposição vigente na época. O segundo princípio era que o direito
à vida escolar do negro se baseia na ideia de contaminação do corpo social, ou seja, o contato da sociedade
branca com os escravos e africanos poderia contaminar, sobretudo as crianças, com uma cultura primitiva,
assim vista pela sociedade servil em relação à cultura africana. No entendimento da classe dominante da
época, isso seria inadmissível se quisesse manter a formação de uma boa sociedade”.
21
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Tais reivindicações, entretanto, não ocorreram num espaço curto de tempo e
nem tampouco foram imediatamente incorporadas ao sistema oficial. Muito pelo
contrário, a discussão acerca da educação das “relações raciais” vem acontecendo num
processo lento, sendo, até hoje, motivo de pesquisas, debates e embates na sociedade
brasileira.
De acordo com Coelho (2013), a década de 1980 foi marcada como um
período em que ocorreram grandes discussões sobre a educação brasileira, com severas
críticas ao modelo, propostas pedagógicas e legislações vigentes. Surge aí a possibilidade
em que se vislumbrava a democracia, a justiça social, a igualdade e qualidade na
educação e, particularmente, o ensino obrigatório e gratuito para todos.
Com essas prerrogativas é apresentado o projeto de lei nº 1.332/8322, pelo
então deputado federal Abdias do Nascimento. Entre os diversos pontos defendidos pelo
projeto, pode-se destacar aquele específico à educação: a inclusão do ensino de História
e Cultural Africana e Afro-brasileira na educação básica e superior. Porém, como o
projeto de lei nº 1332 não foi aprovado, outras propostas semelhantes foram
encaminhadas à Assembleia Constituinte. Principalmente, a proposta aprovada na
Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e
27 de agosto de 1986:

• O processo educacional respeitará todos os aspectos da cultura brasileira. É
obrigatória a inclusão nos currículos escolares de I, II e III graus, do ensino da
história da África e da História do Negro no Brasil;
• Que seja alterada a redação do § 8º do artigo 153 da Constituição Federal,
ficando com a seguinte redação: “A publicação de livros, jornais e periódicos
não dependem de licença da autoridade. Fica proibida a propaganda de guerra,
de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça, de cor ou de
classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons
costumes” (CONVENÇÃO, 1986).

Como podemos observar, foi na Convenção de 1986 que toda essa luta se

22

Em 1983, foi criado um projeto de lei (nº 1.332) que propunha ações compensatórias para a população
negra; entretanto, o projeto não foi aprovado pelo Congresso Nacional (somente a partir de 2001 foram
aprovadas políticas públicas para a população negra). Em 1988, através da Constituição, surgem ações
afirmativas no mercado de trabalho, a fim de proteger mulheres e pessoas com deficiência. (MOHELECKE:
2002, p. 45).
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destacou em uma nova configuração de educação, ao “imputar como dever de Estado a
obrigatoriedade do ensino a todos, condições de acesso e permanência, a pluralidade de
ideias”. (COELHO: 2013, p. 30).
Concluímos, através das leituras dos teóricos e pesquisadores dessa seção, o
quanto os fatos e textos históricos provocam sentidos. E que, quando fazemos a leitura
dos mesmos, aparecem como construção dos sentidos e dos sujeitos. Portanto, não é só
interpretar, mas compreender como um texto produz sentido através de distintos gestos
de interpretação. (ORLANDI: 1996, p. 37-38).
Nessa perspectiva, ancorados em Eni Orlandi, consideramos que não há
sentido sem história – história tomada não como cronologia, mas como materialidade que
intervém na língua, sob a forma de ideologia, para produzir sentidos. Ou seja, a história
como questão de sentido que faz sentido, pois no âmbito da leitura de um texto ou discurso
sobre diferentes formas de resistência (pela qual passou a população negra), a
historicidade é um aspecto fundamental, uma vez que tanto o sujeito quanto os sentidos
são determinados histórica e ideologicamente.

3.3 – Do Discurso de Inclusão ao Discurso da Reforma Educacional: marcas
indeléveis do capitalismo

A década de 1990 é marcada, no Brasil, pelo processo de reformas,
principalmente na Educação. Assim, no governo do então presidente Fernando Henrique
Cardoso (FHC), tem-se o início da revisão da organização curricular e dos programas da
educação nacional de forma geral. Nas palavras de Gatinho (2008) “essas ações tinham
como objetivo dinamizar e potencializar os resultados na educação brasileira”. (p. 64).
Essas ações se materializavam de todas as formas, ou seja, em todos os
campos possíveis: gestão e financiamento educacional, definição de um currículo
nacional, dentre outros. Dessa maneira, o discurso do governo era que com essas ações
estaria modernizando a educação e preparando as pessoas para a inclusão no tão
competitivo mercado de trabalho, na “sociedade do conhecimento”, ou seja, era preciso
ajustar a educação às demandas exigidas pelo mundo contemporâneo.
Nessa perspectiva, Santos (2015 apud Gentilli 1995, p. 75) confirma que a
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implantação da concepção neoliberal na educação no Brasil se deu de forma visível, bem
como a introdução de elementos inerentes à sua agenda, a exemplo da referência a
“padrões, medições nos textos do currículo nacional, da referência a conceitos ligados ao
processo de qualificação e formação humana, tais como: qualidade total, trabalho
participativo, formação flexível, abstrata e polivalente”.
Tudo isso nos faz concordar com os estudos de Carvalho (2010 apud Bhabha
2001, p. 26), que ressalta que os países periféricos e semiperiféricos sempre estiveram
sujeitos aos princípios e regras do “receituário neoliberal”. Receita essa, que “prescreveu
a política imperialista de países como os Estados Unidos da América, com a globalização
de mercado”. A autora ainda ratifica que a dominação econômica tem acontecido,
também, no campo da educação. Assim, segundo ela, as formas como o mercado inclui
ou exclui a mão de obra, a incorporação do enunciado “sociedade do conhecimento,” para
referir-se ao século XXI, “têm suscitado certa histeria em relação à aquisição de novas
competências exigidas pelo mercado e pela vida cultural que as globalizações ensejam”.
(p. 274).
Em suma, Carvalho (2010) declara que há uma tentativa de gerar-se, nas
populações, “a necessidade de consumo” de saberes, competências e habilidades, por
meio da grande divulgação sobre as novas competências para o mercado de trabalho”, da
oferta de diversos produtos, a exemplo de “cursos presenciais ou a distância, voltados
para o uso dos equipamentos informáticos, para a organização de pequenos negócios;
cursos de inglês justificados como essenciais para a inclusão cultural e superação das
desigualdades sociais”, pelo menos segundo o discurso neocolonial. (p. 274).
É nesse contexto marcado pela exclusão social que, de acordo com Carvalho
(2010) cresce o mercado de produtos para se ter acesso à tão propalada “sociedade do
conhecimento”. Surgem novas maneiras de conceituar quem adquire os produtos tão
explorados pelo mercado. Ou seja, o indivíduo deixa de ser sujeito para se tornar “o cliente
ou o consumidor”. E é “nessa perspectiva que o discurso da necessidade do conhecimento
escolarizado universal e dos conhecimentos específicos para uso das tecnologias e
informatização têm dado mais visibilidade à desigualdade social.” (p. 274).
Dessa maneira, vamos observando quanto o discurso da inclusão é marcado
em uma sociedade onde o sistema que tudo rege e determina é o capitalismo. Maciel
(2009, p. 32), em seus estudos e pesquisas, ainda pondera que esse fator expressa que
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Em uma sociedade de classes, na qual o lucro é objetivo a ser alcançado, a
busca pela inclusão social é uma perspectiva que se insere numa lógica distinta
da que origina esse sistema (o capitalismo). Um dos aspectos apontados no
discurso de inclusão é o acesso de todos às mesmas condições, entre elas o
de direito à educação. No entanto, o acesso aos bens e serviços nas mesmas
condições não é pertinente à lógica do sistema, que para sua manutenção, usa
exploração da força de trabalho dos sujeitos como um dos meios mais eficazes.
(Grifos nossos).

Assim, fica nítido que, nos últimos anos, ferentes correntes políticas, bem
como ideológicas, ganharam importância com o discurso de “inclusão social”, como
também os diferentes debates despertam a atenção para os chamados “grupos excluídos”
ou “minorias”, que, numericamente, representam a maior parte da população mundial.
Nessa perspectiva, são considerados minorias os homossexuais, os negros, as mulheres,
os povos indígenas etc.
Para Orlandi (2014), quando a questão é minoria, devemos superar a
dicotomia “básica que tem sido referida entre quantidade/qualidade porque esta oposição
(e a superação dela) já faz parte dos efeitos de sentidos que constituem o imaginário da
própria noção de minoria.” (p. 33). Para a pesquisadora, as minorias precisam ser
compreendidas, contemporaneamente, como “a possibilidade de terem voz ativa ou
intervirem nas instâncias decisórias do Poder, aqueles setores sociais ou frações de classe
comprometidas com diversas modalidades de luta assumidas pela questão social.” (p. 34).
Ainda, para a autora, é o sentimento de luta social e de transformação que faz
com que uma minoria se mova: não é uma questão de quantidade e nem tampouco de
qualidade cultural. Assim, Orlandi (2014) alerta que não podemos esquecer, nem
silenciar, que vivemos em sistema capitalista e a razão de quem fala é a razão capitalista:

Razão esta sujeita a muitas formas de contradição. O que é liberdade para este
sistema? O que é democracia? O que são direitos individuais para o sistema
capitalista? No capitalismo, o indivíduo não é visto como ser pensante, capaz
de decidir e participar, mas como consumidor potencial. Não vivemos o mundo
pensado pelo Iluminismo e tampouco suas ideias permanecem como então. São
outras as condições de existência, é outra a ideologia, é outra a representação
do sistema de ideias que aí funcionam, o imaginário. (Ibid).

Percebemos, assim, que é característico do capitalismo incluir e excluir de
acordo seus princípios e regras, como confirma Martins (1997):

70
O capitalismo na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na
sociedade capitalista essa é uma regra estruturante: todos nós, em vários
momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos
desenraizados e excluídos. É próprio dessa lógica de exclusão a inclusão. A
sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, incluir de outro
modo, segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica. O
problema está justamente nessa inclusão [...]. Essa reinclusão, porém, se dá
no plano econômico [...] mas não se dá no plano social. (p. 32, grifos nossos).

Com essa reflexão, Martins (1997) nos mostra, o quanto é importante a
compreensão de que é preciso debatermos a questão da inclusão calcados na
contraposição à exclusão. Maciel (2009, p. 35) colabora com o autor ao ratificar que: “A
sociedade está ampliando, cada vez mais, grupos de pessoas consideradas como
marginais, que se posicionam à margem”. Entretanto, o autor assegura “que não são os
marginais que se posicionam à margem da sociedade, mas a sociedade que os coloca nessa
situação, à deriva da sociedade e da perspectiva de consumo”.
Temos consciência que as políticas sociais e públicas são resultado da relação
de forças existentes nos grupos que representam a sociedade e interesses sociais, são
estratégias desenvolvidas para direcionar a sociedade em determinadas perspectivas de
acordo com o modelo de sociedade que se quer manter. Segundo Bianchetti (2001, p. 88),
as políticas sociais são consideradas

[...] como as estratégias promovidas a partir do nível político com o objetivo
de desenvolver um determinado modelo social. Estas estratégias se compõem
de planos, projetos e diretrizes específicas em cada área de ação social. Em
termos globais, integram estas políticas ligadas à saúde, educação, habitação e
previdência social. (Ibid).

A implantação de políticas públicas que destacam o discurso da inclusão tem
seu apogeu no contexto dos anos de 1990. A partir daí, o “governo federal tem implantado
e fomentado um conjunto de ações nas várias áreas de serviços públicos como parte do
que tem sido denominado de “políticas de inclusão”, utilizando para isso a “parceria” com
as agências multilaterais. (KASSAR: 2006, p. 1). Em documento de 1990, a Unesco
destaca claramente como se deu essa “parceria”:

A UNESCO é a agência das Nações Unidas especializada em educação. Desde
a sua criação em 1945, trabalhou para aprimorar a educação mundial por meio
de acompanhamento técnico, estabelecendo parâmetros e normas, criando
projetos inovadores, desenvolvendo capacidades e redes de comunicação
atuando como catalizador na proposta e disseminação de soluções inovadores
para os desafios encontrados. O estreito contato com Ministérios da Educação
e outros parceiros em 188 países colocaram isso como eixo central de ação (....)
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o Brasil faz parte do E-9, grupo dos países mais populosos do mundo, onde a
UNESCO promove ações prioritárias para o desenvolvimento no setor da
educação. A principal diretriz da UNESCO é a Educação para todos, onde são
desenvolvidas ações relacionadas ao fortalecimento da capacidade nacional,
acompanhamento técnico, apoio à implementação de políticas nacionais de
Educação através de diversos projetos, aprimoramento e democratização da
educação em todos os seus níveis e modalidades. (Declaração da UNESCO,
1990).

O que podemos perceber, através do discurso da UNESCO, é que o governo
brasileiro, nos idos dos anos de 1990, apropriou-se do discurso do projeto neoliberal para
a educação nos países subdesenvolvidos. Dessa forma, assegurou a execução do projeto
de reformas na educação em nosso país, articulando assim, os acordos firmados entre os
interesses internacionais em educação e os organismos internacionais.
A pesquisadora Dalila Oliveira (2007), em seus estudos, relata que, na década
de 1990, ocorreu uma inversão de caminhos à medida que a discussão sobre educação se
articula com o contexto neoliberal, frustrando assim o projeto23 de educação preconizado
pela sociedade brasileira. Neste sentido, a estratégia do Banco Mundial para o Brasil se
concentrou na promoção e apoio de investimentos no sentido de estimular o crescimento
econômico e desenvolvimento social num contexto de estabilidade macroeconômica,
enfatizando melhorias na eficiência de gastos públicos e nos setores sociais.
Oliveira (2002) confirma que o governo brasileiro decidiu por “sustentar as
estratégias e orientações dos organismos financeiros internacionais na promoção do
projeto de modernização neoliberal de nosso país a partir da década de 1990,
aprofundando os níveis preexistentes de desigualdade e exclusão social” (p. 42).
A pesquisadora ainda enfatiza que é nesse contexto de reorganização e
redefinição das funções e papel do Estado que o governo, minimizando a sua atuação e
investimentos na implementação de políticas públicas sociais, tais como: saúde,
segurança, transporte, infraestrutura, educação e cultura acaba por atender todas as
premissas e os ideais impostos pelo modelo neoliberal. (Ibid).
Fica evidente que a maior ênfase dispensada pelas agências multilaterais,
principalmente o Banco Mundial, acontece no campo social e seu maior foco é a
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A educação para a cidadania: projeto que englobava tanto o projeto político, quanto o projeto social
individual, e a escola entendida como o “lócus da interface do projeto político da sociedade, com projetos
que incluíam a formação de cidadãos autônomos, participativos e conscientes de seus direitos e deveres”
(OLIVEIRA E PÁDUA: 2000, p. 1).
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educação, o que cria a “necessidade” desses organismos, de acordo com Moraes & Silva
(2006):

a) adequar as políticas educacionais ao movimento de esvaziamento das
políticas de bem-estar;
b) Estabelecer prioridades, cortar custos, racionalizar o sistema, enfim,
embeber o campo educativo da lógica do campo econômico;
c) Subjugar os estudos, diagnósticos e projetos educacionais a essa mesma
lógica. (p. 35).

Portanto, com o discurso do crescimento econômico, os organismos
internacionais programaram diferentes reformas estruturais nos países do Terceiro
Mundo. Assim, implantavam políticas que atendiam, basicamente, às necessidades do
capital internacional. Apropriando-se do discurso do Banco Mundial, o governo brasileiro
ratificava que somente medidas como essas seriam capazes de colocar os países nos
trilhos do desenvolvimento sustentável, proporcionando-lhes estabilidade econômica e
retorno de investimentos externos, mesmo que, a princípio, implicassem em recessão e
crescimento da pobreza e das desigualdades econômicas e sociais.
Nesse contexto, Fonseca (1999) ressalta que,

No ano de 1990, o Banco [Mundial] passa a elaborar novas diretrizes políticas
para as décadas futuras, com base nas conclusões da Conferência Internacional
de Educação para Todos realizada na Tailândia no mesmo ano. Além da
presença de 155 países, a Conferência contou com a participação de outras
agências internacionais, bilaterais e multilaterais, entre as quais é de se ressaltar
o papel do Banco Mundial como um dos principais coordenadores do evento.
(p. 171).

Portanto, de acordo com o autor, é na Conferência Internacional de
Educação
para Todos, que o discurso ideológico de Inclusão é referendado pelos representantes do
Banco Mundial – BM – particularmente por meio de ações provenientes de outras
instituições como: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
– Unesco; Organização das Nações Unidas – ONUe o Fundo das Nações Unidas para a
Infância – Unicef.
Vamos percebendo, aos poucos, quanto o termo inclusão tem caráter
ambíguo, pois ao mesmo tempo em que é defendido pelas agências multilaterais, também
é o discurso defendido pelos movimentos sociais. Ou seja, ao mesmo tempo em que o
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discurso da inclusão é utilizado como justificativa dos organismos para se manterem
hegemônicos no poder, é também solicitação presente nos manifestos dos movimentos
que lutam pela garantia da cidadania em uma sociedade tão desigual.
Em seus estudos sobre discurso, a pesquisadora Eni Orlandi (1996, p. 96) nos
lembra de que um discurso, “político ou não”, tem sempre suas filiações. Assim, mesmo
em diferentes contextos, acaba por lançar mão de enunciados já ditos, que já foram
significados historicamente e que são inseridos em novas conjunturas, nas quais ganham
outros sentidos; assim, é o caso do termo inclusão.
Garcia (2004 apud Ozga 2000), em seus estudos sobre a criação das políticas
de inclusão e a influência do Estado no desenvolvimento das mesmas, destaca o que foi
determinante para a compreensão deste processo: “as políticas de inclusão são gestadas,
são expressões, e são apreendidas em relações de conflito. São assimiladas por grupos
diferentes de maneira seletiva, a partir de seus crivos, segundo aquilo que é julgado como
mais importante nos enunciados políticos.” (p. 15). Assim, podemos concluir que as
políticas de inclusão têm como ponto de partida os discursos políticos e que os mesmos
são produzidos à luz de grandes embates e diferentes interesses.
Nesse contexto, para os pesquisadores Oliveira & Pádua (2003), o sistema
educacional brasileiro teve que se “adequar à heterogeneidade das demandas do sistema
capitalista, deixando a educação de ser uma questão nacional em razão da interferência
incisiva dos organismos transnacionais”, principalmente do Banco Mundial. Ou seja, ao
elaborar as políticas públicas, o Estado procurou por meio de políticas inclusivas de
caráter compensatório administrar os conflitos e as tensões econômicas e sociais
existentes no seio da sociedade brasileira e, assim, assegurar sua própria sobrevivência.
Dessa maneira, o Estado atenderia às exigências impostas pelos organismos
internacionais.
Em linhas gerais, os autores utilizados nessa seção ponderam que a luta contra
o racismo, o neoliberalismo e a exclusão social não pode acontecer de forma isolada, pois
são faces da mesma moeda e que essa situação tem proporções mundiais. Gomes (2010)
faz um alerta no sentido de esclarecer que “se antes a situação mundial de exclusão e
desigualdade já apontava para a necessidade de uma articulação e parceria entre
movimentos sociais, ONGs e grupos culturais, imbuídos do ideal de construção de uma
articulação político-solidária” (p. 34), hoje, com o crescimento da globalização capitalista
e seus efeitos devastadores é urgente o debate e o incentivo a políticas públicas de
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combate a esses processos que só tem um único objetivo: a exclusão dos que não se
adequam aos seus propósitos.
É sempre bom lembrar, de acordo Braga (2008) que nesse contexto não há
apenas opressão, pois a todo instante mudam os modos de resistência, como também o
que se deve resistir. Assim, com o surgimento das políticas públicas afirmativas, também
denominadas políticas de identidade, nasce a decisão de não mais aceitar a proposta de
incluir o negro em uma sociedade branca – como objetivava o discurso da democracia
racial – mas, sim, buscar políticas de reconhecimento, afirmação e valorização da
identidade negra no Brasil. (p. 97).
Com isso, o Movimento Negro procura resignificar os discursos das políticas
de “integração” e resistir a uma política preconceituosa na qual o negro sempre foi visto
como sujeito inferior e relegado ao descaso das políticas públicas. É neste contexto,
marcado por visíveis exclusões, que começa a luta por políticas públicas de ação
afirmativa, aqui no Brasil, bem como o processo de resistência a essa forma de opressão.

3.4 – Ações Afirmativas: políticas de correção de desigualdades e injustiças históricas
Para discorrer sobre políticas de Ação Afirmativa, entendemos como
Fernandes (2005), que políticas públicas, nada mais são que um conjunto de elementos
que se unem com objetivo de cumprir um fim, ou seja, o bem-comum da população a
quem se destinam; ou mesmo como um processo, objetivando uma finalidade. Nesta
perspectiva, as políticas públicas são ações, metas e planos que os governos nacionais,
estaduais e municipais criam e articulam com o objetivo de equiparar e garantir direitos,
assim como atender demandas e necessidades de um povo.
Partindo desse princípio, compreendemos as políticas de ações afirmativas
como um maneira de permitir aos grupos discriminados da sociedade um tratamento
diferenciado, como forma de reparar as consequências de viverem inseridos em uma
sociedade discriminatória e preconceituosa. Por isso, as ações afirmativas são “políticas
e práticas públicas e privadas que visam à correção de desigualdades e injustiças
históricas face a determinados grupos sociais” (mulheres/homens, população lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT – negros, indígenas, pessoas com
deficiência, ciganos). (BRASIL: 2010, p. 126). As ações afirmativas são destinadas: “[...]
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a todo e qualquer grupo social com histórico de exclusão e qualquer tipo de discriminação
diante de grupos sociais hegemônicos”. (SILVA: 2010, p. 79).
Para Guimarães (1997), ações afirmativas consistem em “promover
privilégios de acesso a meios fundamentais – educação e emprego, principalmente – a
minorias étnicas, raciais ou sexuais que, de outro modo, estariam deles excluídas, total ou
parcialmente”. Ainda segundo o autor, elas surgem “como aprimoramento jurídico de
uma sociedade cujas normas pautam-se pelo princípio da igualdade de oportunidades na
competição entre indivíduos livres.” (p. 233).
De acordo com o antropólogo Kabengele Munanga (2007), as ações
afirmativas já eram desenvolvidas na Índia, logo após a sua independência em 1950.
Dessa maneira, eram reservadas cotas, numa proporção de 15%, na legislatura federal,
estadual, nos conselhos das aldeias e em universidades para membros da casta dos
intocáveis, atitude que elevou as condições de vida destes.
Mohelecke (2002) afirma que, nos Estados Unidos da América, as políticas
de ação afirmativa têm início na década de 60 e que as mesmas tinham como objetivo
melhorar as condições de vida da população negra, em grave estado de desvalorização. A
partir do exemplo de enfrentamento à segregação racial que existia naquele país,
semelhantes ações foram adotadas em outros países.
Os grupos-alvo variavam de acordo com a necessidade de cada local, estando
principalmente focadas em questões de raça e gênero. A educação, o mercado de trabalho
e a política foram as principais áreas contempladas nesse processo. Entretanto, a autora
confirma que as primeiras ações afirmativas que aconteceram no Brasil datam da década
de 1980.
Nesse contexto, Mohelecke (2002) ressalta que, no Brasil, o processo
referente à ação afirmativa só começa a dar resultados no ano de 1995, com a primeira
política de ação afirmativa através da modalidade cotas. Esta política estabeleceu, para as
mulheres, o direito a cota mínima de 30% na candidatura dos partidos políticos.
De acordo Santos (1999, p. 222) as discussões sobre ações afirmativas e, em
particular, sobre políticas de igualdade racial não é recente. Seu primeiro registro data de
1968, quando o Ministério do Trabalho apresentou-se a favor da criação de uma lei que
exigisse das empresas privadas a contratação de uma porcentagem de empregados negros.
Mas, apesar de todos os esforços, a lei não foi elaborada. (FERNANDES, 2005).
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É na década de 1990 que o primeiro projeto de lei propondo uma “ação
compensatória” à população afro-brasileira é debatido. Já a partir da década seguinte, a
discussão amplia-se no governo do então Fernando Henrique Cardoso (FHC). De acordo
com Moehlecke (2004, p. 758). “Em 1995, pela primeira vez, o presidente da República
reconhece que o Brasil é, sim, um país racista e organiza um encontro, no ano seguinte,
com o objetivo de pensar ações que modifiquem essa situação”.
Dessa maneira, é visível que as políticas de ações afirmativas têm escolhido
a educação como caminho preferencial para atingir seus objetivos, porém, as ações
afirmativas na educação, em grande parte conhecidas como políticas de cotas, têm gerado
um debate acirrado e, por vezes, de difícil e intenso diálogo.
Marsiglia (2005) nos diz que alguns programas e ações desenvolvidos no
governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) “foram políticas com
aspectos focais e outras têm aspectos compensatórios, bem como, universais”. (Grifos
nossos). Entretanto, Maciel (2009) ratifica que uma determinada política não deva excluir
uma em detrimento de outra, “mas sim de que políticas focais e universais são
complementares, coexistindo sem prejuízo de ambas, mesmo compreendendo que têm
características distintas.” (p. 37).
Assim, vamos percebendo que as políticas públicas, também chamadas de
políticas de inclusão, especialmente quando apresentam caráter focal, como as “ações
afirmativas, são uma forma de atender aos grupos considerados excluídos de algum
direito, porém não é a única forma de intervir junto a estes para garantir-lhes o acesso à
educação”. (MACIEL: 2009, p. 35).
Guimarães (2003) enfatiza que o processo de redemocratização da sociedade
brasileira, o debate sobre o “racismo” e as desigualdades “raciais” tomaram outros rumos
no debate sobre justiça social e distribuição de renda. Todavia, “a atuação das
organizações negras passou a ser mais incisiva na denúncia do mito da democracia racial
e do racismo, localizando-os na estrutura social, política, econômica e educacional
brasileira”. (p. 255-256). O autor ressalta, ainda, que toda essa luta resultou, na segunda
metade dos anos de 1990,

No reconhecimento, pelo Estado brasileiro, da existência do racismo e, por
conseguinte, da necessidade de políticas de ações afirmativas voltadas à
população negra. Este novo cenário impõe ao Estado brasileiro uma nova
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agenda e força atitudes políticas e debates públicos sobre as desigualdades
raciais na sociedade brasileira: as políticas universalistas são questionadas e se
revelam como insuficientes, na medida em que não conseguem atingir a
população negra. (Ibid).

No entanto, Guimarães (1996) argumenta, que somente nos anos de 1996 é
que as discussões sobre políticas públicas, voltadas para a ascensão dos negros, entram
na pauta do governo, pois, o Ministério da Justiça realiza em julho deste mesmo ano um
Seminário Internacional sobre “Multiculturalismo e Racismo: o papel da ação afirmativa
nos estados democráticos contemporâneos”. Foi a primeira vez que um governo brasileiro
admitiu discutir políticas públicas especificamente voltadas para a ascensão dos negros
no Brasil.
Este movimento, iniciado em 1995, ganha força após a Conferência Mundial
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata realizada
em Durban 24 , na África do Sul em 2001. Porém, um ano antes, na cidade de
Santiago/Chile, aconteceu um evento de grande importância para as discussões acerca da
diversidade nos países da América, cujo comprometimento de cada uma dessas nações
era o de promover mecanismos eficazes para desconstruir os resultados das desigualdades
geradas por qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação.
Em 2006, em Brasília, foi realizada a Conferência Regional das Américas,
cujo foco era discutir como o continente americano poderia desenvolver formas de
combater o preconceito e a discriminação contra negros, indígenas, homossexuais e
pessoas com necessidades especiais. Antônio Guimarães afirma que, de forma mais
concreta, a Conferência de Durban25 foi como uma guinada rumo à implementação de
Ações Afirmativas já que, nessa Conferência, o Brasil apresentou um relatório em que
descrevia a situação dos negros. Isso o fez comprometer-se a programar políticas públicas
a fim de amenizar os “efeitos de sentido” da pós-escravidão.
Dessa forma, os compromissos assumidos na III Conferência Mundial contra
o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância,
realizada em Durban – África do Sul, influenciou sobremaneira a agenda governamental
para o desencadeamento de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. É no ano
24

Essa Conferência reuniu delegações de 173 países, 4 mil organizações não-governamentais e mais de
16.000 participantes.
25
“Reconhecemos e afirmamos que, no limiar do terceiro milênio, a luta global contra o racismo,
discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as suas abomináveis formas e manifestações
é uma questão de prioridade para a comunidade internacional e que esta Conferência oferece uma
oportunidade ímpar e histórica para a avaliação e identificação de todas as dimensões destes males
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de 2003, no governo do então presidente Luiz Inácio (Lula) que o documento da
Conferência27 ganha impulso, pois, logo no início do seu governo, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional sofreu alteração a partir da promulgação da Lei 10.639 onde
tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos Currículos
escolares, bem como incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia
Nacional da Consciência Negra, como declara Gomes (2009),

Em 2003, a Lei 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para incluir no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura
afro-brasileira. No ano de 2008, a Lei 11.645 alterou novamente a LBD para
incluir no currículo a obrigatoriedade do estudo da história e cultura dos
povos indígenas. Assim, a legislação passou a exigir a inclusão, no currículo
oficial da rede de ensino, da obrigatoriedade do estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena. (p. 41).

Podemos perceber que, para a autora, a promulgação dessa Lei é um marco
na preocupação do Estado brasileiro com a exigência do ensino da cultura e história dos
africanos e afro-brasileiros. Pois, a ausência de preocupações específicas do Brasil,
possivelmente, representa a confluência de duas tendências concomitantes da cultura
brasileira, uma aprofundando a visão universalista, disfarçando a presença de conflito
étnico no País, outra de fonte eurocêntrica racista, que funciona pela eliminação, das
culturas africanas e indígenas, das representações educacionais. Ambas as vertentes

devastadores da humanidade visando sua total eliminação, através da adoção de enfoques inovadores e
holísticos, do fortalecimento e da promoção de medidas práticas e efetivas em níveis nacionais, regionais e
internacionais”. (DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE DURBAN, 2001, p. 2).
27
O referido documento contempla desde concepções, diretrizes, campos sociais a serem privilegiados e
combinados no enfrentamento de todas as formas de opressão e interdição sociais, que ainda constituem as
relações sociais e os tecidos institucionais na contemporaneidade. Nele está presente um conjunto de
instrumentos para que os estados nacionais possam articular forças políticas, bem como delinear, debater e
implementar políticas públicas. (GUIMARÃES, 1996).

contribuem para o silêncio expressivo sobre os temas de interesse dos afrodescendentes
na educação oficial. (GOMES, 2009).
Dando continuidade à implantação de políticas públicas de cunho afirmativo
na educação no governo Lula, de acordo Gomes, ainda são criadas:
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A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)
na esfera da Presidência da República, histórica reivindicação dos movimentos
negros. Dando prosseguimento às políticas de ações afirmativas na educação,
em 2004, o Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer nº CNE/CP
03/200428 e a Resolução nº CNE/CP 01/2004, que regulamentam a Lei nº
10639/03, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana. Em 2008, com a promulgação da Lei nº 11645/08, foi
incluída a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena nos
currículos escolares. Desse modo, as Leis nº 10639/03 e nº 11645/08 se
complementam e alteram a LDB de 1996, colocando o direito à educação e o
direito à diversidade no mesmo patamar, configurando-se como uma política
afirmativa de estado (2009, p. 41).

Nilma Gomes, nos chama atenção no sentido de dizer que esses “dispositivos
jurídico-normativos fazem parte de uma luta intensa dos movimentos negros contra o
racismo e pelo direito ao reconhecimento” (2009, p. 41). Nesse sentido a autora destaca:

Essa legislação e suas diretrizes precisam ser compreendidas dentro do
complexo campo das relações raciais brasileiras sobre o qual incidem. Isso
significa ir além da adoção de programas e projetos específicos voltados para
a diversidade étnico-racial realizados de forma aleatória e descontínua. Implica
a inserção da questão racial nas metas educacionais do país, no Plano Nacional
de Educação, no Plano de Desenvolvimento da Educação, nos planos estaduais
e municipais, na gestão da escola e nas práticas pedagógicas e curriculares de
forma mais contundente. Significa, portanto, a realização de uma mudança
radical nas políticas universalistas, a ponto de toda e qualquer iniciativa de
política pública em educação no Brasil passar a incorporar explicitamente a
diversidade étnico-racial. (Ibid).

Esse novo cenário tenciona a lógica de funcionamento do estado brasileiro,
instigando à construção de uma nova agenda e forçando atitudes políticas e debates
públicos sobre as desigualdades raciais na sociedade brasileira: as políticas universalistas
são questionadas na medida em que não conseguem atingir a população negra.
Percebemos assim que as políticas afirmativas são na verdade uma forma de
resistência, pois elas, diferentemente das legislações anteriores, não procuram inserir o
negro na sociedade branca ideal, mas sim, procura afirmar a identidade por um viés
positivo. Daí, terem surgido os enunciados 100% Black, Orgulho de ser Negro, dentre
outros. A ideia é que com essa nova significação seja atualizada o imaginário sobre o
negro e o passado escravocrata, como ressalta Braga (2008):

Essa nova significação atualiza o estereótipo do negro escravista: subtraindo a
imagem de submissão e inserindo elementos que procuram afirmá-lo de um
ponto de vista positivo. Para tanto, as políticas de inclusão racial evocam um
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sentimento de exaltação étnica frente às dificuldades e preconceitos que o
negro enfrentou historicamente e enfrenta ainda hoje. (p. 37).

Tudo isso se faz necessário no sentido de “marcar terreno”, da busca pela
completude, pois o sujeito ideal construído pela legislação não é o mesmo pensado pelo
Movimento Negro. Portanto, essa incompletude toca na produção de “mais discursos”, de
um “a mais” que nunca basta e então se tem uma espécie de efeito labiríntico, que passa
pela nomeação, pela quantidade de legislação, por uma produção incessante que não
obtura uma falta. Pois poderíamos imaginar uma legislação que tivesse efeito eficaz do
ponto de vista simbólico de um Pai26 que faz corte, dá um basta, no sentido lacaniano.

3.5 – Políticas Curriculares para as Relações Raciais: arquivo composto de poder e
conflito
Podemos compreender as políticas curriculares como sendo um verdadeiro
arquivo e como tal, um instrumento de seleção. Nessa perspectiva, Michel Pêcheux (2010,
p. 58) vai nos dizer que o arquivo na análise de discurso não é tomado como um dado,
uma evidência naturalizada no gesto de arquivamento. Para Pêcheux, o arquivo implica
processos de seleção e exclusão, em decorrência do que se organizam evidências de
leitura. Podemos entender o arquivo “em sentido amplo” ou seja, como um “campo de
documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão.” (2010, p. 51).
Sendo assim, é importante destacar que, para Michel Pêcheux, a ideia de
arquivo é um “campo de documentos”. Entretanto, Romão (2011) entende que para
Pêcheux o arquivo é um lugar discursivo e que não se trata de um “grupo de documentos
físicos a serem guardados, mas a um campo discursivo de documentos ligados a zonas da
memória27 do dizer” (p. 105). Assim, o autor nos faz entender que a ideia de arquivo em
Pêcheux é discursividade: o trabalho de leitura de arquivo deve se dar na “relação entre
língua como sistema sintático intrinsecamente passível de jogo, e a discursividade como
inscrição de efeitos linguísticos materiais na história” (2010, p. 58).

Nas reflexões de Aberastury (1985) sobre a metáfora Lacaniana o Nome-do-Pai ela diz que “[...] aqui há
uma substituição da demanda do sujeito: ao dirigir-se ao outro, eis que encontra o Outro do outro, sua lei.
O desejo de cada um submetido à lei do desejo do outro”. (p.31). Ou seja, o Pai interditor, o terrível, que
dá o corte.
27
Para Orlandi (2010) memória de arquivo “[...]representa o discurso documental, a memória
institucionalizada que é aquela justamente que fica disponível, arquivada em nossas instituições e da qual
não esquecemos.” (p. 21).
26
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Assim, Guilhamou & Maldidier nos lembra que:

[...] O arquivo não é o reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é,
dentro de sua materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência
social. O arquivo não é um simples documento no qual se encontram
referências; ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações
significantes. (2010, p. 162).

Por isso, ao olharmos para o acervo que constituem as políticas curriculares,
devemos pensar como um arquivo discursivo, para, assim, buscar as discursividades que
ali se constituem e que deixam as suas marcas na materialidade da língua. Entretanto,
Gatinho (2008), ainda nos lembra que as políticas curriculares, também, se dão em um
espaço de poder, bem como as definições das mesmas sempre se dão no campo do
conflito, pelo simples fato de que as “reformas curriculares não serem produzidas
unilateralmente e nem aceitas incondicionalmente pelas instâncias de decisão e ordenação
do processo educativo.” (p. 69).
Ainda, para o autor, o currículo não nasce de alguém, particularmente, nem
tampouco de um grupo específico. Ou seja, todo o processo acontece de uma negociação,
de uma cultura e, desse modo, dentro de uma estrutura de decisões centralizadas. Nesse
sentido, o autor ratifica que é “dentro de um quadro de contradições e conflitos que
ocorrem as negociações sobre o que vai ser transmitido e ensinado nas escolas.” (p. 69).
Nessa perspectiva, a política curricular da educação básica é entendida como
produtora do currículo, dispositivo disciplinar no qual se desenvolve um “discurso
pedagógico”, engendrado em contextos diversos que, por sua vez, envolvem diversos
atores sociais implicados em procedimentos de controle, seleção, organização e
redistribuição. Ou seja, a mesma acontece num amplo jogo de interesses da sociedade e
determina quais conhecimentos e habilidades são necessários e o que deve e pode ser
ensinado e assimilado pelos estudantes no atual período histórico.
Podemos concluir, nestas circunstâncias, que a implementação de Diretrizes
Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais derivaram dos acordos
entre o governo brasileiro e as agências multilaterais e como contrapartida ao acordo
realizado entre ambos – governo brasileiro x organismos internacionais, o Estado se
comprometeu a promover um novo ordenamento do conhecimento que será produzido
nas escolas. Como resultado dessa sujeição, o que acontece é a submissão da Escola e do
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Currículo aos imperativos da economia postos pelo projeto neoliberal. Lopes (2002) nos
lembra que:

As propostas oficiais de reforma dos currículos têm como principal objetivo
legitimar “um discurso legitimado e legitimador de determinadas orientações
curriculares, capaz, portanto, de institucionalizar relações de poder, bem como
construir processos de controle e regulação social”. (p. 145).

Então, amparados na autora, podemos interpretar que não foi tão fácil
implantar a proposta de um método de ensino e conteúdos curriculares aos moldes do
discurso dos neoliberais, que ratificavam que o problema do fracasso educacional no
Brasil se dava por conta de um currículo ineficiente e anacrônico e de métodos obsoletos.
Entretanto, os mesmos asseguravam que o processo de reforma curricular na educação
brasileira aconteceria de forma tranquila.
Elisabeth Souza (2001) ressalta que durante as décadas de 80 e 90 houve uma
grande efervescência nos debates públicos, dando visibilidade à temática racial na
educação. Esse fator fez com que os militantes dos movimentos sociais, bem como alguns
intelectuais, se voltassem para a denúncia, diagnóstico e sistematização de uma proposta
discursiva anti-racista que entrelaçava, ainda que de forma inicial, os debates públicos, as
reivindicações políticas com as pesquisas acadêmicas. Todas essas manifestações se
transformaram, efetivamente, em ações pontuais e em conquistas perceptíveis nos fins
dos anos 80 e na década de 90, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).
Portanto, Souza (2001) confirma que os PCNs constituíram-se como uma
proposta curricular com a função de agregar os debates, bem como expressar o novo
contexto internacional que se abria. Assim, esses documentos surgiram nesse cenário
como uma alternativa possível para reestruturar o currículo nacional, atualizando a
estrutura obsoleta – denunciada no discurso das agências multilaterais – do ensino do país
e agregando, simultaneamente, as novas demandas internas e externas.
Essa demanda externa pode ser entendida no campo da parceria entre governo
brasileiro e os organismos internacionais. Pois, através da “prescrição neoliberal em tal
período também envolveu a criação de canais para o diálogo e participação da sociedade
civil, que possibilitou o estabelecimento de tensões e a abertura para agendas de
movimentos sociais”. (SANTOS & SOETERIK: 2015, p. 78).
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É importante mencionar, aqui, que tal contexto também foi propício para o
Estado reconhecer não somente as agendas dos movimentos sociais, mas também os
acúmulos e competências deles (e de seus ativistas), suas experiências e conhecimentos
sobre as temáticas pelas quais lutavam, e que isso poderia ser utilizado na formulação,
implementação e avaliação de novas políticas. Consequentemente, “como parte das
estratégias da dominação por forças hegemônicas conservadoras, uma esfera social de
coordenação estatal foi fortalecida”. (FRIGOTO & CIAVATTA, p. 92-130).
Com essa perspectiva de igualdade, a noção de transversalidade28 – a partir
dos PCNs – entra como o recurso metodológico e didático a ser utilizado na proposta de
reforma curricular do ensino. Com isso, Souza (2001), enfatiza que o referido documento
suscita, ainda hoje, uma série de críticas, sobretudo no que tange ao seu caráter
generalizante. Nessas críticas aponta-se que as questões étnico-raciais são trabalhadas de
forma abrangente e superficial, pois se encontram em várias áreas do conhecimento e, ao
mesmo tempo, em nenhuma. (Ibid).
Nos termos de Matos & Abreu (2008) muitos críticos dos PCNs acusam o
referido documento de estar baseado

Numa perspectiva que transforma as subculturas étnicas e raciais em conjuntos
fechados, homogêneos e sem conflitos, a exemplo do que antes se fazia com a
noção de cultura e identidade nacional mestiça, apesar de esta ser efetivamente
uma leitura possível e comum dos sentidos do tema transversal da pluralidade
cultural nos PCNs. (p. 8).

A partir desses múltiplos sentidos originados do texto base dos PCNs,
podemos concluir que, se por um lado, as análises sobre o dispositivo legal levavam em
consideração a sua importância nas lutas em favor da justiça social e respeito à
diversidade étnico-racial, por outro, as críticas apontavam as contradições verificáveis
nos textos dos PCNs e na lógica dos Temas Transversais.
Pelo viés da Análise do Discurso, Haroche (1992) e Monte-Serrat (2012),

28

A transversalidade constitui um princípio teórico que orienta as metodologias de ensino e/ou as propostas
curriculares. “Esse princípio, muito difundido hoje em vários países, surgiu no início do século XX e se
apresenta, grosso modo, como uma forma de integrar o currículo, minimizando as fronteiras que separam
as disciplinas. O conceito de interdisciplinaridade também se aproxima do princípio da transversalidade.”
(SOUZA: 2001, p. 57)
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esclarecem que o efeito de naturalização semântica da ideologia na legislação faz com
que os sujeitos possam imaginar que o que está determinado na lei está visível de forma
igual para todos. Entretanto, a legislação é constituída pela língua e possui o caráter
ininteligível desta, o que separa os que são definidos como os que podem interpretar as
leis dos que não podem interpretá-la devidamente.
Monte-Serrat (2012) se baseia na teoria lacaniana do Estádio do Espelho para
explicar a relação entre sujeito e Estado. Em que o sujeito se espelha na Lei e por meio
da língua se realizam a constituição desse sujeito desejado pelo Estado que está
determinado na legislação. Também, é dessa relação estabelecida entre o sujeito e a
legislação que faz movimentar uma ideia de um dispositivo legal que atenda a todos.
As reflexões de Matos & Abreu (2008) mostra que os PCNs, ao defenderem
a pluralidade cultural como um tema transversal, esbarra em certas ambiguidades: como
a defesa de uma visão homogeneizante de um povo brasileiro e, ao mesmo tempo, a
afirmação da presença de diferentes contribuições para a formação do Brasil, bem como
tenta abordar todos os assuntos, todas as culturas e povos como se isso caracterizasse
pluralidade. Essa lógica parece subentender a noção de igualdade – “todos somos iguais”.
Para Orlandi (2014, p. 35), é difícil juntar, na equação da democracia
capitalista, igualdade e direito à diferença, pois as desigualdades e a segregação fazem
parte do capitalismo. Assim, “a reivindicação da inclusão se dá, portanto, em terreno
dissimétrico: incluir onde? Produzir que natureza de igualdade? Já que é o próprio
capitalismo que divide e se estrutura pela diferença”.
Compreendendo essas e outras lacunas presentes nos PCNs é que o
movimentos sociais mobilizaram em prol de políticas mais reais e específicas de combate
ao racismo: assim, é criada a Lei 10.639 que, em 2008, foi modificada pela lei nº 11.64531.

31

Esse ato se configurou como resultado dessa inflexão discursiva e da mobilização social. Assim, em
, respondendo à pressão de estudiosos da temática indígena, esta não referenciada na legislação de 2003, o
Ministério da Educação promulga uma nova Lei para incluir no currículo também a história indígena,
igualmente fundamental para se discutir a história brasileira: a Lei 11.645/2008 altera o Artigo
A da LDB (Lei 9.394/96) e estabelece que: “§2º- Os conteúdos referentes à história e cultura afrobrasileira
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas
áreas de educação artística e de literatura e história brasileira”. (BRASIL, 2008).

Dessa forma podemos compreender o quanto a língua não possui sentido único. Por isso,
a necessidade de se reafirmar o tempo todo, como diz Pêcheux (1997), ou seja, a
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necessidade de reformular discursos, textos, leis e criar novos documentos que retifiquem
os demais.
É visível a importância que nas novas legislações sejam destacadas e
ratificadas que grupos terão suas histórias/lutas/culturas incluídas no currículo escolar.
Portanto, há uma disputa e uma luta para reafirmar quem a escola precisa incluir e como
ela deve proceder para que tal processo aconteça. Cada grupo excluído reivindica por si.
Para Possenti (2009) essa questão de ambiguidade de sentido nunca será
resolvida, isso acontece porque a língua é a base material dos discursos. Os discursos são
divergentes, entretanto, a língua é a mesma, pois “[...] um discurso, tal como o produz um
sujeito [...] é simultaneamente o resultado das determinações da língua e de um processo
histórico específico, que fazem com que a sequência produzida e seu sentido sejam o que
são.” (p. 54).
A Lei 10.639, ao ser promulgada, impactou, mais uma vez, alguns segmentos
sociais presos ao imaginário criado pelo mito da democracia racial e, com isso, trouxeram
à tona velhos temas para a discussão pública e certa resistência à efetivação da Lei. Ou
seja, a memória, ou o já-dito sobre a questão da democracia racial, e agora no contexto
do século XXI, o discurso da “igualdade racial” faz com que os velhos discursos racistas
voltem à tona como se fossem novos.
Para Eni Orlandi, o fato que existe um já-dito que sustenta a possibilidade de
dizer é fundamental para se compreender o funcionamento do discurso e sua relação com
os sujeitos, com a ideologia e com as condições históricas do momento da produção do
discurso.
Então, só após a aprovação da Lei 10.639/03 é que a LDB é alterada e passa
a incorporar a diferença, ou seja, após quatro anos de aprovação da LDB é possível se
pensar em uma lei que parte do reconhecimento da diferença e de sua afirmação e
valorização no cotidiano escolar. Segundo Nilma Gomes,

A legislação exigiu que o Estado intervisse junto às escolas e ofertasse
orientações norteadoras sobre a necessidade de valorização e reconhecimento
da diferença, incumbindo aos professores e profissionais da educação de
buscar mecanismos para possibilitar aos seus alunos o acesso a
informações não presentes em seus livros didáticos, mas que ainda sim
deveriam ser tratados. Por consequência, os livros didáticos começam a ser
adaptados, de forma progressiva, as exigências dessa atualização curricular,
mudando a representação dessa parcela da população em seus discursos. (2007,
p.71, grifos nossos).
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Observamos, assim, que dentre as orientações do Estado está a produção de
material, entretanto, Coracini (1999) chama a atenção quanto ao “livro didático já se
encontrar internalizado no professor... o professor continua no controle do conteúdo e da
forma...". (p. 34). Nesse sentido, tornar o livro um mecanismo que possibilite o
questionamento da visão etnocêntrica, não é umas das tarefas mais fáceis, visto que o
negro sempre esteve representado, nos manuais didáticos, com o imaginário folclorista,
com o estereótipo de inferioridade. Entretanto, segundo a autora, não podemos esquecer
que “o livro didático funciona como o portador de verdades que devem ser assimiladas
tanto por professores quanto por alunos”. (p. 34).
Por isso, pensar no livro didático como algo imprescindível, detentor de um
saber definido, pronto, acabado, correto, fonte última de referência, traz graves problemas
para a educação das relações étnico-raciais, pois, compreendemos que essa situação recai
no efeito silenciador que se instaura na figura do professor. Afinal, cabe ao sujeito
professor, enquanto ser legitimado e institucionalmente autorizado a manejar o livro
didático, “reproduzir as verdades sacramentadas e autorizadas” pelos que elaboram os
manuais didáticos. Ou seja, ao professor só resta tornar-se um mero “porta-voz” dos
discursos veiculados pelos livros didáticos... Mas, também, ele pode vir a ser um
transgressor desse discurso dominador.
Para Wilma Coelho (2013), a importância da Lei 10.639/03 está no fato de
fazer com que os jovens, as crianças e os adultos tenham contato com a História dos
africanos escravizados vista na perspectiva da luta e da resistência negra (Brasil: 2004 p.
12), “possibilitando a desconstrução do estereótipo de inferioridade a que foram
submetidos esses”. (p. 10). Assim, o Movimento Negro ressalta que a Lei, mais do que
uma iniciativa do Estado, deve ser compreendida como uma vitória das lutas históricas
realizadas.
Para Gomes (2007), mais do que documentos oficiais, as intervenções
representadas por todo arcabouço jurídico-normativo da Lei representam não só
resultados dos debates e embates nacionais, mas

Os principais rumos, concepções ideológicas, tensões, divergências e acordos
políticos que visam orientar a elaboração e implementação das políticas
públicas no país. Essas duas Leis simbolizam hoje a maior conquista dentro da
luta por reconhecimento da diversidade étnico-racial no país, proporcionando
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aos educadores, gestores e alunos a possibilidade de discutir o que antes era
silenciado (p. 71).

Esse silenciamento, que a autora traz à tona em seu discurso, tem atuado
basicamente em duas frentes nas escolas brasileiras: uma que “nega a existência de
discriminação, bem como seus processos, e outra que opta por não citar particularidades
culturais da população negra, julgando-as como não necessárias ao desemprenho escolar”
(Marques: 2014, p. 107). Então, qual seria a justificativa para tal ação? Procurando
compreender esse questionamento, Orlandi (1995, p. 47) nos diz que essas frentes podem
ser interpretadas como uma forma de silenciamento, “aquilo que é proibido dizer em certa
conjuntura”, ou seja, é uma estratégia utilizada para encobrir as desigualdades
“étnicoraciais” existentes no ambiente escolar.
Recorremos às pesquisas de Silva (2012) que afirmam

Ser impossível identificar que a estratégia ideológica do silêncio é
particularmente atuante no estabelecimento do branco (...) como norma e como
superior hierarquicamente. É o silêncio que mantém o discurso, na escola, que
tenta construir a igualdade entre os alunos a partir de um ideal de democracia
racial ocultando os processos de discriminação (p. 117).

Portanto, o silêncio nada mais é que um mecanismo para ocultar
desigualdades e mascarar situações de preconceito que ocorrem, principalmente, no
ambiente escolar, como também tem o propósito de esconder as desigualdades nos planos
tanto material quanto simbólico.
A pesquisadora Wilma Coelho (2013) ainda aponta que era necessário,
também, um dispositivo legal/normativo que orientasse a formulação de projetos
empenhados na valorização da história e da cultura dos afro-brasileiros e africanos.
Assim, após a sanção da lei federal 10.639/03, o Conselho Nacional de Educação (CNE)
aprovou a Resolução29 1, de 17 de junho de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para uma Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNER). A partir de então, as escolas de Educação
Básica passaram a ter um documento legal de discussão e aprofundamento do teor da Lei
10.639/03. Ainda de acordo com Coelho (2013), as DCNER chamam atenção para:

29

A Resolução encontra-se fundamentada no Parecer CNE/CP 003/2004 da Conselheira Relatora
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, aprovado por unanimidade pelo Conselho Pleno, em 10/03/2003, e
homologado pelo Ministro da Educação em 19/05/2004 (MEC – SECAD, 2006).
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A compreensão dos temas decorrentes da História e Cultura Afro-brasileira e
Africana nos currículos escolares, não se tratando de mudar um foco
etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar
o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e
econômica brasileira: (p. 10).

Nos termos de Coelho (2003) para compreender que a construção de um
currículo precisa partir do princípio que o mesmo precisa empreender o que está proposto
tanto pela LDB como pelas DCNER, portanto para as DCNER (2004),

Um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se
limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. A escola,
enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da educação a
todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, como já vimos,
contra toda e qualquer forma de discriminação. [...] O racismo, segundo o
Artigo 5º da Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a
todos os cidadãos e instituições, inclusive à escola. (p. 16).

Para a autora, é fundamental a compreensão de que a questão “étnico-racial”
não se reduz, apenas, à luta dos negros. Ou seja, “ela é uma questão da sociedade brasileira
e deve ser assumida pelo Estado e pelo povo brasileiro. Portanto, todos estão
implicitamente convocados para essa luta. Ela é uma questão da escola básica brasileira,
seja ela pública ou privada” (p. 10).
Não podemos esquecer, contudo, que o currículo oficial é controlado pelo
Estado, o que aponta para uma determinada concepção de formação vinculada a interesses
políticos, econômicos e sociais, que resultam da articulação e disputa entre sociedade civil
e sociedade política. Daí que as lutas serão determinadas por aqueles agentes que dispõem
de maior força no campo, os quais serão os seus agentes dominantes.
As reflexões dos autores da AD, consultados para este capítulo, nos fazem
compreender que quando as políticas curriculares para as relações “étnico-raciais” são
pensadas discursivamente, e que esse arquivo comporta mais que um simples conjunto
de documentos agrupados por uma lógica institucional, “ele direciona e interdita efeitos
de sentidos, que se produzem pela inscrição da língua na história; e, enquanto discurso, a
sua leitura, por consequência, não pode prescindir de suas condições de produção”
(Pêcheux: 1997, p. 57).
Podemos concluir, assim, que o texto da lei 10.639/03 e todo seu arcabouço
jurídico-normativo funcionam como uma espécie de arquivo, já que se recorre a esses
documentos para respaldar o direito. Eles se tornam uma memória discursiva à medida
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que são citados para se referir aos direitos de cada um, legitimando e materializando o
discurso jurídico de direito.
Importa sublinhar que, ancorados na concepção teórica pêcheutiana, nossa
abordagem buscou uma perspectiva discursiva do texto da lei 10.630/08, em que o sujeito
e a história estão inseridos na mesma engrenagem textual, materialidade essa que discorre
no âmbito linguístico também atravessada pela ideologia. Ou seja, ao analisar o(s)
discurso(s) presente no texto da lei, foi necessário fazer o que nos sugere Medeiros (2013
apud Orlandi 1998):

Pensar a contradição e o sujeito, mantendo os ouvidos sempre colados na
língua-concha, tratando-a não como unidade revestida de informação, como
superfície precisa a ser decodificada, como transparência e completude”, mas
considerando que ela funda uma superfície furada e opaca, a qual chamamos
texto, ‘o todo em que se organizam os recortes’.” (p. 14).

No próximo capítulo, iremos trazer as análises dos discursos dos professores
pelo viés da Análise de Discurso de linha francesa, bem como três reportagens que muito
auxiliaram na composição do corpus da presente pesquisa: uma trata a questão do
preconceito étnico-racial e mais duas, que enfocam a lei federal “dez meia três nove”.
Realizaremos, assim, uma análise dos enunciados dos sujeitos-professores através de suas
percepções sobre relações “étnico-raciais” no ambiente escolar.

Quarto Caminhar...
SUJEITO-PROFESSOR E AS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS

NO

ESCOLAR: UMA ANÁLISE DA
DISCURSIVIZAÇÃO

AMBIENTE
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Nas últimas décadas, a discussão sobre as relações “étnico-raciais” tem
ganhado corpo e se ampliado de forma progressiva na sociedade brasileira, principalmente
na Educação. Toda essa problematização vem envolvendo tanto as práticas cotidianas, os
embates e ações políticas, quanto as construções conceituais a estas relacionadas. A ideia
deste trabalho é procurar compreender os processos de significação dessas discussões no
ambiente escolar. Dito de outro modo, analisar o que esses enunciados revelam, de tal
forma que possamos encontrar gestos de interpretação inscritos no interior de cada um.
Entretanto, sempre lembrando que para Pêcheux (1997), ao pensar na
interpretação como um trabalho da AD, o mesmo explica que:

Todo enunciado é intrinsecamente suscetível de
tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar
discursivamente de seu sentido para derivar para um
outro [...]. Todo enunciado, toda sequência de
enunciados é, pois, linguisticamente descritível como
uma série (léxico sintaticamente determinada) de pontos
de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação. É
nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso.
(p. 54, grifos nossos).

Nessa perspectiva, amparados em Pêcheux (1993), compreendemos também
a importância de analisar as condições de produção dessas discussões/desses enunciados,
pois “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas.
Entende-se que o lugar de onde se fala é regulador de sentidos”. (p. 77). Para Orlandi
(2009), tomar a palavra é sempre um ato social e, como tal, implica reconhecimentos,
relações de poder, conflitos e constituição de identidade.
Orlandi (2009) nos diz que discurso é a palavra em movimento e que analisar
discurso é observar o homem falando, portanto, a ideia deste capítulo objetiva-se verificar,
também, as formações discursivas que constituem os dizeres dos professores da educação
básica, por meio de análises, levando sempre em conta o aporte teórico da AD.
Destacamos também que na presente pesquisa, procuramos analisar o enunciado do
sujeito-professor, considerando-se suas possíveis opacidades e seus atravessamentos, tal
como nos sugere Eni Orlandi (2002), quando nos diz que a função do analista não é
somente a de interpretar o texto.
No entanto, nessa perspectiva da análise discursiva, a presente pesquisa visa
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basicamente analisar essa discussão no ambiente escolar, ou seja, ela procura saber o que
tem sido discursivizado na instituição/Escola, ultimamente, sobre as relações
“étnicoraciais” através do olhar, do enunciado/discurso do sujeito-professor.

4.1 – Recortes Discursivos: fragmentos correlacionados de linguagem e situação
Para a pesquisadora Assolini (2011), o fato da Análise de Discurso estar
inscrita no paradigma indiciário proposto por Ginzburg (1989) nos “permite tomar as
marcas linguísticas como pistas e indícios para explicar o funcionamento das formações
discursivas e das formações ideológicas às quais se remetem”. A autora, também, nos diz
por onde deve caminhar o analista de discurso, sempre lembrando que ele não trabalha
com os produtos, “mas com os processos e as condições de produção da linguagem” e
que devido a essa função deve sempre “adotar um procedimento metodológico que lhe
exige idas e vindas entre a teoria, a consulta ao corpus de que dispõe e a análise
propriamente dita.” (pp. 36-38).
Nas reflexões de Brandão (2004, p. 73), o espaço discursivo é “[...] recortes
discursivos que o analista isola no interior de um campo discursivo tendo em vista
propósitos específicos de análise”. Também, afirma que fazer tais recortes requerem
conhecimento e saber histórico, princípios esses que permitirão ao pesquisador levantar
hipóteses, ao longo da pesquisa, como, também, refutá-las. Já, para Orlandi (1987), o
recorte é a “unidade discursiva; fragmentos correlacionados de linguagem e situação”.
Para Tfouni (1992, p. 206) os dados, por sua vez, são concebidos com “elementos
indiciários de um modo de funcionamento discursivo”.
Destarte, os recortes discursivos nos forneceram, de certa forma, diferentes
interpretações/sentidos sobre a relações étnicas no ambiente escolar, portanto, a
perspectiva de análise caminhou nesse sentido, ou seja, de procurar identificar quais são
as Formações Discursivas, de agora em diante FDs, que se materializaram nesses
diferentes enunciados coletados para a formação do corpus da presente pesquisa.
É imperioso destacar como se deu o processo de coleta30 do material
discursivo para a composição de corpus dessa etapa. Lembramos que para essa atividade
utilizamos a técnica do Teatro-Fórum do Teatro do Oprimido (TO) de Augusto Boal.

30

No capítulo dois, o leitor encontrará detalhes de como se deu todo o processo utilizado para realizar a
coleta de dados e a formação do corpus da presente pesquisa.
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Assim, organizamos encontros com os professores (através de convites feitos pelos
coordenadores pedagógicos das escolas). Nesses encontros eram simulados um
planejamento pedagógico didático que visava trabalhar o projeto didático da unidade.
Usamos, também, como disparador três textos/reportagens para provocar as discussões
em torno da temática. Todo esse “teatro” foi uma forma que encontramos para coletar o
material discursivo que tanto precisávamos para complementar o corpus da presente
pesquisa.
Sendo assim, alicerçados em Pêcheux (1993), podemos entender que o sujeito
atribui sentido ao seu discurso dependendo das condições de produção em que se inscreve.
Dito de uma outra maneira, Santos (2012 apud Cardoso 1999) explica que os
protagonistas do discurso (interlocutores) não devem ser considerados “apenas como
seres empíricos, mas também como representação de lugares determinados na estrutura
social: o lugar de professor, de aluno, pai, político, de sacerdote [...]”. (p. 39). Por isso, as
relações entre esses lugares acham-se representadas no discurso por uma série de
formações imaginárias que designam o lugar que o destinador e destinatário atribuem a si
mesmos ou ao outro e à imagem que fazem do referente.
Dessa forma, esclarecemos que as condições de produção onde irrompeu a
discursivização das relações “étnico-raciais” podem ser compreendidas num sentido mais
amplo, e não apenas como posição empírica do sujeito-professor que determinou o seu
dizer. Os enunciados que se dão na relação intra/interdiscursiva, devem ser entendidos
como fornecedores de discursos (ou sentidos) para o sujeito-professor, pois este não fala
a partir de um vazio, mas a partir do lugar que ele representa socialmente (no caso, a
Escola). Assim, a posição em que o sujeito-professor se encontra não é percebida por ele
mesmo com transparência, ou seja, ele não vê necessariamente a realidade de sua posição.
(Pêcheux, 1997).
Compreendemos que os enunciados que compõem o corpus da nossa pesquisa
são constituídos por “efeito de sentidos” entre sujeitos que ocupam “lugares determinados
na estrutura de uma formação social”. Nesse sentido, Pêcheux (1997) declara que as
condições de produção do discurso atuam diretamente no processo de construção desses
efeitos de sentido. O discurso não é reconhecido como a presença física de organismos
humanos individuais, mas a representação deles em lugares determinados na estrutura de
uma formação social.
Por fim, como a estrutura da técnica do Teatro-Fórum permitiu o surgimento
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de muitas questões sobre o sujeito-professor e sobre as Formações Discursivas, nas quais
ele se insere, selecionamos para a análise alguns recortes nos quais encontramos discursos
que fornecem interpretações universais sobre as relações “étnico-raciais” no ambiente
escolar. Sendo assim, a perspectiva da análise caminhou no sentido de identificar quais
são essas ideologias que se materializam nesses discursos – determinando a ordem do que
pode ser dito naquele espaço –, e a forma como essas fórmulas interpelam o sujeito do
discurso. Nessa perspectiva, dividimos esses recortes em três (03):

4.2 – Recorte A - Formação Discursiva Culturalista

Esse primeiro recorte intitulado Formação Discursiva Culturalista destaca a
corrente dos culturalistas, liderados, entre outros, por autores como o alemão Franz Boas
(1933). Trabalhavam a percepção que cada cultura deve ser estudada de forma singular.
Entre os brasileiros que se destacaram como culturalistas temos Gilberto Freyre (1933),
um dos nomes mais influentes para defender nessa linha.
A proposta de Freyre, de acordo com Cunha (2007), é de uma leitura da
história do Brasil como processo relacional entre as metáforas da Casa-Grande e da
Senzala, enfatizando a importância de condicionantes estruturais como o escravismo, o
patriarcalismo e a economia latifundiária monocultural. Nesse contexto, insere o índio e,
mais especialmente, o negro, como agentes civilizatórios presentes na vida íntima –
sobretudo sexual – do brasileiro, considerando o português como “colonizador ‘plástico’
e não-refratário à mistura” (p. 34).
De acordo com os culturalistas, não há determinismo biológico ou físico na
constituição de cada pessoa. Do mesmo modo, a sociedade isoladamente também não
forma o indivíduo. Nesse sentido, Gilberto Freyre põe a cultura como chave para explicar
um povo. Porém não o faz se esquivando por completo dos determinismos. Cunha (2007),
discorrendo sobre as ideias de Freyre, nos diz que:

Cada indivíduo é formado por um conjunto de fatores: é nesse ponto que está
um traço da herança dos determinismos de raça e clima. Isto porque Freyre vai
considerar que muitos fatores influem de forma marcante na formação do
indivíduo e, consequentemente, dos povos. E entre esses fatores encontram-se
raça e clima. Para ele, esses fatores não vão “determinar” as pessoas/povos,
mas sim os orientar de alguma forma (p 34).

Para os culturalistas, se há um maior desenvolvimento de um povo em relação

94

a outro, no tocante a algum ponto, este se dá pela cultura de cada um dos grupos
envolvidos. Entretanto, para eles, a herança genética não carrega traços que tornem um
povo inferior a outro.
É importante esclarecer que Freyre (1933) trouxe uma nova forma de pensar
o Brasil, ou seja, para ele a mestiçagem deixa de ser um prejuízo e passa a ser uma
oportunidade de se modificar e adaptar costumes. É nesse cenário promovido pelos
culturalistas onde é dado mais ênfase ao discurso da “democracia racial” que virou um
ideário oficial, como também acabou tornando-se a ordem do dia da nacionalidade, tanto
interna quanto externamente.
Essa linha de pensamento, ou seja, essa nova “ordem” foi amplamente aceita
e assumida como verdade nacional, primeiro na era do então governo Vargas e mais
amplamente difundida no período da Ditadura Militar. Guimarães (2002) nos lembra que,
como resultado desse imaginário, acabou-se por criar um mito da negação do racismo que
se tornou a marca identitária (não) racial do Brasil, dispositivo político inibidor das
desigualdades, mas, também do discurso sobre as mesmas. (pp. 147 -162).
O discurso da democracia racial acabou por assumir grande força de
convencimento público, e impregnou-se de tal maneira no âmbito político, jornalístico,
no cotidiano, no senso-comum, no âmbito intelectual, que “levantar a bandeira antirracista
no Brasil era até mesmo ‘perigoso’ do ponto de vista da opinião pública, podendo receber
a ‘pecha’ de ‘racista’ quem ousasse questionar a situação social do negro ou aventar a
hipótese da existência do racismo no Brasil” (GUIMARÃES: 2002, pp. 147 -162).
Nessa perspectiva, partiremos agora, para a análise dos enunciados dos
sujeitos-professores que possuem filiações na FD Culturalista:

SD – 1: Primeiro, acho que no Brasil não ia criar uma regra dessas não,
ceis acha? Aqui no Brasil, lugar onde a miscigenação (articula com as
mãos e mostra os dedos) de cor, raça, não ia criar uma regra dessas, não!
SD – 2: Eu nunca parei pra pensar, né? Mas eu acho que não precisaria
chegar a esse ponto de se criar uma lei, para obrigar a gente estudar a
cultura, poderia ser igual, comum, igual tantos outros conteúdos, tantas
outras disciplinas que a gente tem e estuda.
SD – 3: Essas cotas se tornam sendo preconceituosa, pelo fato de colocar
cotas, porque não igual? Por que esta cota? Então eu acho, que eles acham
que o negro não é capaz. Então coloca essa cota.
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Percebemos assim, que essa divisão dos sentidos – em que a racialização31
ora é uma forma de racismo, ora é uma forma de combater o mesmo – de acordo a Análise
de Discurso, nada mais é que um traço da historicidade que é próprio da constituição do
discurso. Concordamos que os sujeitos desse discurso não são homogêneos pois o
entrecruzamento de diferentes discursos ora se apresentam indignados com o preconceito
existente, ora concordam plenamente com o discurso de democracia racial.
Nas situações discursivas acima, é nítido o poder que a ideologia tem sobre
as escolhas do sujeito-professor. Assim, amparados em Hall (2002), percebe-se que a
heterogeneidade discursiva, que identifica os sujeitos como heterogêneos, também se fez
clara, pois estes são contraditórios e, por vezes, apresentam identidades não resolvidas,
como ratifica o autor: a identidade dos sujeitos está em contínua transformação em
decorrência das relações ideológicas e culturais à sua volta. Os sujeitos-professores que
emergem dos dizeres da presente pesquisa, tentam expressar sentidos favoráveis às
políticas de ação afirmativa, mas, nas suas práticas discursivas, denunciam incoerência.
No enunciado SD3: [...] Então eu acho, que eles acham que o negro não é
capaz [...], evidencia-se uma memória discursiva que as pessoas negras seriam em tese,
por natureza, inferiores: as mesmas podem ter o acesso ao mesmo espaço que as pessoas
brancas, entretanto, sempre em uma condição subalterna. Esse tipo de “racismo” que tenta
parecer “natural” não veem o mesmo como um atentado à dignidade das pessoas, elas
acham que esse dito é algo que não causa nenhum violência ou dano ao negro. O pronome
“eles” designa quem perpetua essa ideologia, ou seja, a classe dominada pela hegemonia
branca, a dominante.
Na SD4 outro fator que analisamos é efeito de sentidos entre interlocutores:

SD – 4: A partir do momento que foi criado... E, regras se criam
sozinhas? Eu acho que não! Não sei! Sabe... É a escola toda que senta
para criar regras, então a partir do momento que foi levantado, criado...

Através do referido enunciado compreendemos o quanto um discurso não é

“O termo racialização surgiu na década de sessenta do século XX para exprimir o processo social,
político e religioso a partir do qual certas camadas da população de etnia diferente eram identificadas em
relação à maioria da população, tendo em conta que esta identificação estava diretamente associada ao seu
aspecto, características fenotípicas ou à sua cultura étnica”. (INFOPÉDIA. Acesso em 24/04/2016.
https://www.infopedia.pt/racializacao).
31
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gerado por um sujeito não-livre, já que o mesmo está sempre preso a determinadas
ideologias discursivas, dessa forma é assujeitado duplamente: primeiro a língua, para se
constituir sujeito, e depois a uma ideologia. De acordo Orlandi (2006, p.25), neste
processo, “a ideologia representa a saturação, o efeito de completude que, por sua vez,
produz o efeito de “evidência”, sustentando-se sobre o já-dito, os sentidos
institucionalizados, admitidos por todos como “naturais”.
Assim, é visível o quanto a instituição Escola é um instrumento e está a
serviço da classe dominante por meio de um discurso ideológico que aliena e perpetua as
relações de dominação. Os conhecimentos disseminados pelos professores são recheados
de ideologias dominantes, por isso, Orlandi (200), fazendo alusão ao que Althusser
denomina de inculcação 32 ratifica que ensinar é mais do que informar/explicar/
influenciar/persuadir, ou seja, na escola, ensinar tem sentido de inculcar ou impor
ideologias da classe dominante. Assim, para Althusser (1985), a ideia é passar um
imaginário que a instituição/escola é

[...] neutra, desprovida de ideologia, onde os professores, respeitosos da
‘consciência’ e da ‘liberdade’ das crianças que lhes são confiadas pelos ‘pais’,
que também são ‘livres’, entenda-se proprietários de seus filhos, conduzemnas
à liberdade, à moralidade, à responsabilidade adulta pelo seu exemplo,
conhecimento, literatura e virtudes em geral libertárias (p. 80).

Nessa perspectiva, a instituição Escola é vista pela sociedade com características
baseadas no método tradicional de ensino, onde se destaca a figura do professor. Assim,
o mesmo precisa ter o “domínio discursivo” frente aos seus interlocutores (no caso, os
alunos). Dessa forma, segundo Foucault apud Brandão (1994, p. 37) o discurso é o espaço
em que saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um
direito reconhecido institucionalmente. Esse discurso, que passa por verdadeiro, que
veicula saber, também, é gerador de poder.
No entanto, podemos interpretar que esse discurso se dá de forma institucional,
através da hierarquia que existe no ensino, o qual, segundo Foucault (1969, p. 146), “é
um conjunto de enunciados que se remetem a uma mesma formação discursiva (FD)”,
Compreendemos, assim, que o sujeito-professor, mesmo não tendo a liberdade para dizer

32

Para Althusser (1985) Inculcação é o processo de disseminação de ideologias de classe na escola.
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o que quer, tendo em vista o fato da sua subordinação às formações discursivas e
ideológicas da instituição/escola, é interpelado pelo inconsciente.
Na próxima situação discursiva pudemos analisar o que a AD chama de discurso
transverso. Ou seja, os discursos atravessados que o sujeito enunciador da pesquisa traz
no seu enunciado, vejamos:

SD – 5: ...Nós somos mistos, até nós... não temos cor, porque quando a gente
faz uma pergunta: qual é sua cor? Eu falo que a gente fala que é pardo, que é
branca. Não tem uma definição concreta de qual é minha cor, e eu, vejo
também que o preconceito não é só pelo perfil negro, eu acho que é de uma
maneira geral, de acordo seu estilo... Até de classes, então, tudo influencia.

Primeiro, o sujeito desse enunciado confirma que nós somos mistos, ou seja,
sustenta seu discurso no que chamamos de idealismo da democracia racial, daí, a
necessidade de transpor o preconceito de cor ao preconceito de classe – já que o último é
usado como justificava para o preconceito racial. Toda essa formação discursiva é
baseada num imaginário, ainda muito comum, da existência de uma relação igualitária
entre brancos e negros. Portanto, podemos concluir que o termo classe é uma forma de
tentar disfarçar o preconceito existente no interior da sociedade, no interior das escolas
do nosso país.
Percebemos, então, o quanto o mito da democracia racial ainda está presente
no imaginário da população brasileira, consequentemente, na memória discursiva dos
sujeitos-professores. Não podemos esquecer, contudo, que o referido mito foi um avanço
sociológico na época de sua criação, nos anos de 1930, quando se consolidava um
“racismo científico” com características eugênicas. Ao mesmo tempo em que incorpora a
presença da contribuição negra na formação nacional, naturaliza os espaços subordinados
que negros e negras ocupam na sociedade e impossibilita as relações de poder entre as
populações negra e branca.
Portanto, como resultado desse processo, temos uma sociedade em que o
racismo e as desigualdades sociais dele resultante não se revelam, não se discutem, enfim,
são silenciados ou camuflados. Assim, o problema, como a SD2 revela, não é o racismo,
mas a pobreza. Ou seja, com esse discurso o que prevalece é que as desigualdades não
são de origem racial, mas, sim, de origem social.
Outra questão que nos chamou a atenção foi a marcas discursivas “até nós”,
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no caso, o sujeito do enunciado se refere a sua posição; a de professor, destacando assim,
um lugar de superioridade em relação aos demais/alunos, já que nem “eles” identificam
a própria cor. Fica visível que o dito, mais uma vez, tenta basear-se na premissa do
discurso de igualdade, entretanto, o sentido irrompe, desliza e se mostra. Assim, podemos
perceber o quanto os sentidos atribuídos à questão da cor ainda estão em permanente
diálogo e duelo.

4.2.1 – O diferente: as representações e o imaginário sobre o outro
A História sempre nos mostrou, através de seus diferentes arquivos, que o
primeiro contato que ocorreu entre brancos e negros se deu de forma nada amistosa, que
houve um certo estranhamento entre eles. Imediatamente, os negros foram assemelhados
pelos brancos a animais, como também, foram considerados feios, estranhos, exóticos,
primitivos, dentre outros adjetivos pejorativos. Entretanto, os diferentes estudos e
pesquisas nos mostram que esses discursos tiveram uma única intenção: imputar a
supremacia branca sobre o negro que não era igual ao europeu.
Nessa seara da não aceitação do que não é “igual”, o enunciado do sujeitoprofessor, da nossa pesquisa, destaca o incômodo que o “outro”33 provoca por não
“obedecer” os padrões estabelecidos pela instituição/escola:

SD – 6: ...É mas aí coloca né... que ela criava o cabelo longo desde o início do
ano, a partir do momento que os colegas começaram a reclamar, foi que houve
esse impasse aí, (gesticula com as mãos e as passa na cabeça, alisando o próprio
cabelo). Então eu acho assim... caberia a ela... porque na verdade incomoda
um pouco, né? Tipo: você tá aqui assistindo aula e tem alguém com o
cabelo armado na sua frente (risadas)... [...].

Através desse discurso, interpretamos que ainda é latente o sentido discursivo
que os negros não pertencem à mesma espécie dos brancos. A formação ideológica de
que existem raças inferiores e que as mesmas devem ser submetidas às superiores pode
ser recuperada em todos os momentos no nosso dia-a-dia, por exemplo, no enunciado
colhido para formação de corpus do nosso trabalho.

O “outro”, na Análise de Discurso, e dizendo de maneira breve, refere-se ao interlocutor. Entretanto, o
“Outro” refere-se à memória discursiva, à historicidade.
33
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Pêcheux (1195) diz que todo discurso se constitui a partir de uma memória e
do esquecimento do outro. Os sentidos vão se construindo no embate com outros sentidos.
Assim, quando não conseguimos recuperar a memória que sustenta aquele sentido, temos
o nonsense34. Ainda que o falante não toma consciência desse movimento discursivo, ele
flui naturalmente. A memória discursiva, também enfatizada por Pêcheux como
interdiscurso, é um saber que possibilita que nossas palavras façam sentido. Esse saber
corresponde a algo falado anteriormente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto ainda
continua alinhavando os nossos discursos.
Observemos a SD a seguir:

SD – 7: Olha, lá na escola, aconteceu um fato essa semana de um aluno
pirraçando outro, chamando ele tifute preto, não foi, Karina? Tifute preto, cão
preto, sabe o que o menino fez? O menino simplesmente enforcou o outro...
Ele ia desmaiar, virou o olho... [...]. Ele é preto, ele é negro na verdade, aí, a
outra tava chamando ele tifute preto, cão preto, não sei o quê... (nome fictício)

Nesse enunciado, é visível a formação discursiva de que o negro é visto com
o estereótipo de pessoa feia, coisificada. Sabemos que esse discurso ainda é difundido! O
padrão de beleza estabelecido pela sociedade diz respeito tão somente a pessoas de pele
branca, cabelo liso e que se encaixam perfeitamente no padrão europeu, no padrão que a
ideologia dominante branca requer. Entretanto, este padrão que a sociedade cristaliza
como ideal, está distante de ser o padrão do outro/negro. Assim, só lhes restam ser
categorizados como desprovidos de beleza, inferiores e outras expressões depreciativas.
O padrão de beleza que se aproxima daqueles já estabelecidos como ideais de
beleza/superioridade traz já-ditos relativos ao período da colonização: para os europeus,
os negros tinham traços faciais grosseiros, feios, esquisitos, exóticos e, na atualidade, essa
formação discursiva ainda está muito presente no imaginário das pessoas, a exemplo do
enunciado abaixo:

SD – 8 – Júlia, não conversava comigo, não! Eu chorava... ela não gostava da
minha cor... Aí graças a Deus, ela começou a interagir... Só não gostava da
minha cor... Boneca ela tinha, ela não brincava, se chegasse um coleguinha
igual Ariele, que era moreninha, ela dava a boneca preta pra Ariele e, ela
Se recorrermos à sua etimologia – non (não) + sense (sentido) –, de origem inglesa, depreende-se o
significado do termo nonsense, qual seja: expressão, linguagem ou situação ilógica, absurda, desprovida
de sentido ou de coerência.
34
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ficava com a branca, mas nunca que aceitava... aí eu trabalhei isso nela, foi
indo até.... [...] (nomes fictícios).

A situação discursiva acima exemplifica como alguns sentidos estão
impregnados no imaginário dos indivíduos. Assim, no imaginário (da filha do sujeito
enunciador

da

nossa

pesquisa),

a

relação

entre

pessoas

negras

e

escravidão/subalternidade/miséria, constitui ainda uma relação baseada em conceitos
negativos e esses conceitos continuam muito bem cristalizados. Por isso, podemos
interpretar que os efeitos de sentidos que emanam em um determinado enunciado, quando
aborda o negro ou as relações raciais, está estreitamente ligada à ideologia e ao imaginário
social35.
Embasados em Orlandi (1994), compreendemos que o dito não é apenas do
domínio do enunciador, pois tem a ver com as condições em que se produz e com outros
dizeres, isto é, com os lugares pelos quais ele passa. Assim, o enunciado do
sujeitoprofessor é, provavelmente, resultado de suas relações sociais, do contexto social
em que vive.
Nessa visão de que “[...] Ela não gostava da minha cor [...] Só não gostava
da minha cor [...]”, podemos considerar o quanto a língua não é considerada neutra,
objetiva, mas enunciadora de sentidos, na medida em que dá materialidade ao
enunciado/discurso. Como os sujeitos estão falando, formulando seu dizer a partir de
“lugares” que ocupam, a partir de suas memórias discursivas – interdiscurso, de suas
histórias, por isso o discurso sempre estará carregado de sentidos como o feio, o sujo, o
cabelo ruim...
Não é difícil compreender o quanto esses significantes denotam uma suposta
“fealdade” dos negros e sua inadequação para as relações de amor e afeto entre as pessoas.
O negro, no imaginário daqueles que alimentam um pensamento baseado na
discriminação, demonstra inferioridade o que marca uma diferença.
Observamos que ainda persiste fortemente uma estética dominante do ser

Para a AD, de acordo Orlandi (1994), a questão do imaginário é colocado como “a imagem que se fazem
uns dos outros os participantes do diálogo”. Assim, para Pêcheux e Fuchs (1975), é nos processos
discursivos que funciona uma séries de formações imaginárias que designam o lugar que os sujeitos
designam para si e para o “outro” e a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro no
discurso. Dessa maneira, os lugares são representados nos processos discursivos em que são colocados em
jogo. ( pp. 82-83).
35
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branco, apesar da exaltação da sensualidade da mulata. O que se glorifica é a beleza
branca, principalmente nos meios midiáticos, pois, os “diferentes” aos ditos brancos só
aparecem, na ficção ou no jornalismo, em papéis sociais estereotipados como bandidos,
malandros, engraçados ou indivíduos hipersexualizados (como é o caso da mulata).
O que podemos interpretar é que existe uma exaltação da branquitude, do ser
branco. Sendo assim, não é difícil compreender o porquê de “Júlia” não gostar da cor de
sua mãe e a mesma se sentir triste, consequentemente, com a estima baixa, afinal, esse
estado de inferioridade leva a pessoa a sentir-se insegura em relação ao seu próprio corpo
e à maneira como ele é percebido pelo olhar do outro.
Toda essa simbologia, nos lembra Guimarães (2008, pp. 76-77), foi
construída no inconsciente coletivo graças ao imaginário de um passado. Nesse sentido,
a cor preta representa tudo o que é negativo, enquanto a cor branca representa o oposto,
ou seja, tudo o que é bom, bonito e positivo. O autor ainda pondera que essa classificação
social de que a cor preta significa, mesmo que simbolicamente, a classe inferior,
consequentemente, representa também a classe de menor prestígio cultural, bem como de
menor poder aquisitivo.
Guimarães (2008) enfatiza que a origem dos colonizadores acabou por
influenciar bastante na hierarquia social do povo brasileiro, a contar que foram os brancos
europeus, buscando a dominação durante boa parte da história moderna e contemporânea,
que sempre fizeram questão de disseminar um imaginário de que os negros não são
bonitos, inteligentes, como também, não são bem sucedidos cultural e economicamente.
Nessa perspectiva ideológica, o autor confirma que quem domina é quem detém o poder
das palavras [...] (pp. 76-77).
Vejamos, portanto, o próximo enunciado:

SD – 9: Ainda tava na vice-direção, fazendo matrícula [...], uma mãe negra,
chegou fazendo matrícula. Aí, a criancinha... mas assim, da mesma cor...,
chegar brilhar. Aí, perguntei qual a cor? Ela olhou assim pra menina:
“branca!” (risadas).

Ao fazer uma análise da SD9, partimos primeiro do entendimento que todo o
processo de negação da cor é histórico. Assim, esse fato é de fundamental importância
para compreendermos o sistema de classificação racial no Brasil pois, conhecendo esse
processo, entenderemos porque o brasileiro esconde sua negritude. Assim, o fato de
esconder a cor não se dá apenas por ter sido a raça negra escravizada, mas também por
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ter surgido uma forte ideologia que exaltava a miscigenação fundamentada no
branqueamento.
No enunciado acima, temos um exemplo desse processo de negação da cor.
Pois o que pode ter ocorrido (com a referida mãe) é o fato de a mesma sofrer uma forte
influência da ideologia do branqueamento em que pessoas tendem a considerar que
somente o outro (no caso, o branco) é aceito, assim acredita que com o processo de
miscigenação será considerada incluída na sociedade ou aceita como “igual”. Dessa
maneira, procura “proteger” a filha do preconceito que sofrera por anos e ainda, talvez,
sofra. Daí a compreensão pelo qual a mãe diz que a cor da filha é branca e não outra cor
preta (como imaginava o outro/interlocutora).
Diante desses enunciados, podemos perceber que na atualidade ainda nos
debatemos com a questão relacionada ao preconceito em relação à cor negra. Se os
teóricos hoje rejeitam todo e qualquer tipo de preconceito e a legislação também o faz,
temos uma questão difícil de combater e resolver, pois, o imaginário social persiste em
reproduzir as teorias racistas que o Movimento Negro tanto busca desmascarar. Se a
genética nos mostra que raça não existe, no imaginário popular ainda persistem
representações que relacionam as pessoas à cor e estas à maior ou menor capacidade
intelectual, a um ideal de estética e de cultura.
Nessa perspectiva, partimos para a próxima situação discursiva:

SD – 10: [...] Maria Luísa, com dificuldade... que ela... tinha... Ela tava
sofrendo bulling na escola. Resultado: duas cartas na bolsa dela (anônimas) das
colegas dela. E, uma carta dizia assim: “negrinha preta do cabelo ruim, você
não sabe de nada, você é burra, mais uma vez você vai perder de ano”. Aí,
colocou outras coisas e voltou e falou assim: “eu até queria gostar de você,
mas pra gostar de negro é difícil! E, você é muito burra!”. Essa palavra
burra descreveu na carta todinha e Maria Luísa falava pra mim bem assim:
“mais uma vez eu vou perder de ano, mas a senhora não preocupa não,
por que eu não vou dar desgosto a senhora, por que eu vou morrer!”
(há um silêncio “questionador” na sala). Desse jeito: “Eu vou morrer porque
sempre, sempre a senhora falou pra mim pra estudar, mas eu não sabia que
eu era burra mãe, agora eu sei que sou burra.” [...]. (Nome fictício).36

Consideramos que a memória que vem sendo resgatada na SD10 tem ecos
nas teorias da eugenia, bem como racistas, assim, a retomada a essa memória discursiva
amarra os sentidos do “já lá”. Assim, naturaliza o que está implícito no enunciado acima,

A situação discursiva nº 7 e a nº 9 foi enunciada em forma de “confissão” (se assim, pudermos
denominar), pois os sujeitos-professores relataram algo que aconteceu no seio de suas famílias e que esses
acontecimentos estavam muito bem “guardados”. Entretanto, interpretamos que foi um momento de
36
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a exemplo, que “todo negro é burro”. Vemos o quanto este sentido está implícito quando
a posição-sujeito enuncia “até queria”. Podemos compreender o que esse sujeito diz, ou
seja, “que as pessoas podem ser gostadas desde que não sejam negras, pois os negros
são burros”.
Assim, vemos o quanto a ideologia naturaliza este sentido à custa de parte da
memória que é resgatada, de uma premissa que “todo negro é burro”. Tal premissa
silogística precisa ser analisada no quadro da ideologia do branqueamento, já que a
mesma divulga a ideia e o sentimento de que as pessoas brancas são mais humanas, mais
inteligentes, e, por isso, teriam o direito de “comandar” e de dizer o que é melhor para
todos, portanto, são superiores aos demais. Não podemos esquecer que essa ideologia
“bebe” nas políticas de branqueamento, tão propaladas no período pós-abolição. Dessa
forma, as mesmas tinham como objetivo o branqueamento da população pela eliminação
simbólica e material da presença dos negros.
Nessa perspectiva, é bem provável que pessoas negras e não negras sejam
influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o
preconceito do qual são vítimas. Afinal, o racismo tem o poder de imprimir marcas
negativas na subjetividade dos negros e, também, são as diretrizes dos que os
discriminam.

4.2.2 – Relações de poder: a questão do corpo e a visão disciplinar da Escola
Iniciaremos essa seção tomando as palavras de Foucault (2004) para
compreender como as relações de poder tem abrangência sobre o corpo: “o corpo está
diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder têm alcance imediato
sobre ele; elas o investem, o marcam, o suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-nos a
cerimônia, exigem-lhes sinais”. (p. 229). Assim, através dessa reflexão foucaultiana,

desabafo e exposição da “dor”; sentimento esse causado pelo efeito do preconceito e da discriminação
racial.

percebemos, através dos enunciados abaixo, como a instituição Escola propaga, impõe e
perpetua seu caráter disciplinador através de regras, através de leis:
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SD – 11: [...] Só que assim.... Isso longe de mim achar que esse é um
motivo para ela ser excluída da escola. Nunca! Eu acho assim.... como
mãe dessa menina, primeiro, procuraria conversar na escola, para contornar
a situação ali. Caso contrário, entraria com um processo contra a escola.
Mas... deveria dar uma amenizada (gesticula com as mãos e as passa na
cabeça/cabelo, de forma a “arrumar” o mesmo).

É nítido no enunciado o caráter disciplinador que a Escola produz no
imaginário desse sujeito que realiza o dito. Assim, esse poder, estaria dissolvido na
própria instituição Escola onde o sujeito-professor atua. Então, seria o que Foucault
(2004) denominou de micro-poderes, ou seja, é um poder que possui mecanismos de
controle que acaba por se tornar inerente ao corpo social, “de forma que os sujeitos
interiorizam o comportamento ditado pelo comando” (p. 229).
Foucault (2004) diz que essas relações estabelecidas no interior são chamadas
de “sociedades disciplinares” e tem como intenção o maior controle sobre os corpos e o
discurso. Para conseguir tal objetivo, não é precisamente necessário usar da força
violenta: outros artifícios discretos e organizados produzem melhores efeitos, pois, a ideia
é sempre obter o máximo possível de corpos dóceis (p. 229).
Vejamos o próximo enunciado:

SD – 12: [...] É mais aí coloca, né? Que ela criava o cabelo longo desde o
início do ano, a partir do momento que os colegas começaram a reclamar,
foi que houve esse impasse aí, (gesticulando com as mãos na cabeça e alisa
o próprio cabelo). Então eu acho assim.... caberia a ela... Porque na
verdade incomoda um pouco, né? Tipo: você estar aqui assistindo aula
e tem alguém com o cabelo armado na sua frente (risadas)... [...].

Na SD12, também, é nítida a não aceitação do outro por conta do “cabelo”.
Percebemos, que o sujeito-professor até tenta ocultar os sentidos sobre a questão.
Entretanto, as palavras irrompem sentidos escorregadios, incontroláveis, imprevisíveis.
Assim, através dos seus “deslizes” percebemos suas formações discursivas abrigadas no
seu dizer através das palavras. Compreendemos que é importante e necessário que o
processo de construção e significação das diversidades sociais seja bem compreendido,
porém, isso só acontece quando há o reconhecimento positivo da pluralidade cultural e a
valorização das singularidades de cada cultura existente no Brasil.
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Para a pesquisadora Braga (2008 apud Gomes 2006) a questão do cabelo,
para as civilizações africanas ocidentais, era sinônimo de linguagem, ou seja, a partir do
estilo de penteado adotado tudo era mais visível, a exemplo da religião, estado civil, a
posição social, a identidade étnica, até um sinal de luto, um ritual, enfim, era possível até
considerar o mesmo o ponto mais elevado do corpo. Portanto, mais do que um símbolo
estético, o cabelo era uma forma para aproximar-se das divindades africanas.
Braga (2008), ancorada nas pesquisas de Gomes (2006), destaca que durante
o processo de tráfico dos negros para o Brasil, uma prática muito violenta tornou-se
comum na relação explorador-escravizado, ou seja, além de todo dano físico que eles
causavam nessas pessoas, os negros escravizados eram forçados a raspar a cabeça: “um
sinal de violência psicológica mediante toda simbologia que aquelas comunidades traziam
no cabelo e, mais que isso, uma tentativa de tirar-lhes todo e qualquer símbolo identitário
que os remetessem à cultura africana” (p. 82).
Nesse sentido, Nilma Lino Gomes (2006) ratifica que

[...] quanto mais elementos simbólicos fossem retirados, capazes de abalar a
autoestima dos cativos, mais os colonizadores criavam condições propícias
para alcançar com sucesso a sua empreitada comercial. Hoje, podemos
compreender que dada a importância social e simbólica do cabelo para o
africano, ter a cabeça raspada era um ato de violência, um crime indizível.
Naquele contexto, a cabeça raspada era interpretada como perda de identidade
(p. 359).

Podemos concluir, através das afirmações de Gomes (2006), que os
colonizadores europeus, convictos da importância de separar os negros escravizados da
cultura desenvolvida por eles até ali, raspavam suas cabeças de forma estratégica.
Entretanto, para a autora:

Essa atitude, salvaguardada sob o argumento de necessidades higiênicas (que,
em si, já traz uma carga preconceituosa), tinha o intuito de minar qualquer
sentimento de pertencimento étnico que aqueles povos pudessem carregar a
partir da relação com o cabelo. Desse modo, esses negros escravizados
chegavam anônimos ao Novo Mundo, apresentavam-se ao novo continente
sem nenhuma das referências antes inscritas em seus cabelos. Mas a identidade
africana resistiu, mesmo que sobre outras simbologias (p. 92).

Essa nova postura estava, certamente, atravessada pela imposição de um
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padrão de beleza ocidental, e o olhar do negro sobre sua estética partia, agora, não só do
seu olhar, mas também do olhar do outro. Contudo, Braga (2006 apud Gomes 2008)
esclarece que, mesmo nesse difícil contexto, houve muita resistência, já que as antigas
gerações trouxeram como legado diferentes maneiras de manipular o cabelo, numa
produção ressignificada e perpassada através de muitos e diferentes discursos.

4.3 – Recorte B – Formação Discursiva Jurídica
Para a autora e pesquisadora em Análise de Discurso Eni Orlandi (1999), um
discurso é sempre realizado entre discursos, dito de outro modo: um discurso se produz
em uma interdiscursividade. A formação discursiva só se constitui, se define e se mantém
por meio do interdiscurso, ou seja, por um “conjunto de dizeres já ditos e esquecidos que
determinam o que dizemos, sustentando a possibilidade mesma do dizer” (p. 59). Em
outras palavras, é tudo aquilo que é falado anteriormente, em outro lugar, relacionando
um discurso com outros discursos.
É sempre bom lembrar que o discurso jurídico trabalha os conceitos de
“certo” e “errado” e, para Pêcheux (1997), essas noções fazem parte da memória
discursiva, ou seja, algo que já foi falado antes, em outro lugar, congregando
conhecimentos e crenças sobre o mundo em que o sujeito vive. Logo de início, podemos
observar, que há um efeito de memória, no momento da enunciação, remetendo-nos às
concepções de “certo” e “errado”, o que deve ser cumprido, a exemplo das leis, das regras:

SD1: Eh! Se é regra, né...? Se foi regra criada pela unidade eu acho que o
certo é seguir. Agora eu não sei assim... ou então a escola não deveria ter criado
regras, mas a partir do momento que você cria regras. Eu acho que as regras
devem ser impostas...é o que eu vejo...Eu, no meu caso, é assim... ou então não
cria regras pra deixar... (abre os braços).

SD2: Eu não sei se foi regra, mas, esses dias mesmo eu tava assistindo uma
reportagem no Balanço Geral, uma menina que tava, que pintou o cabelo de
uma cor diferente e a escola não aceitou, né? E tava com preconceito, não
queria que a menina... se a menina não mudasse a cor do cabelo, a menina não
poderia estudar naquela escola.
SD3: Se eu fosse... Eu vou criar uma regra dessas, igual essa da escola dos
Estados Unidos... (risadas).
SD4: ... Ou talvez, não é nem uma regra, né? É pelo fato do problema que tá
gerando com os colegas.
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Podemos perceber nos enunciados acima que há também deslizamento do
sentido, há um efeito metafórico de “regra”, ou seja, o sentido de regra é usado como
aquilo que é “certo”. Na situação discursiva SD1 passa-se para regra como algo que não
traz problema e que as pessoas precisam aceitá-las sem questionar, afinal, as mesmas
servem para “moralizar”, impor uma certa “ordem”.
Na SD3 há um sentido que marca uma certa diferença ou igualdade. Assim,
o que está sendo produzido de sentido sobre certo, errado, diferença, igualdade acaba por
ficar de forma velada, a exemplo, quando o sujeito-professor diz: “é pelo fato do problema
que tá gerando”, afirma-se, com sentido implícito e dominante, que a regra é algo que
não contém ou não traz problema. Contudo, compreendemos que a regra, nesse caso,
ocasiona um problema ao não respeitar a pluralidade cultural.
No entanto, é preciso estar atento e buscar identificar a pluralidade cultural
no ambiente escolar e suas “etnias raciais”, pois a escola, em muitos casos, foi formada
como reprodutora do conhecimento da classe que domina, ou seja, a que dita as regras e
determina o que pode e deve ser transmitido aos alunos.
A SD2 (“Eu não sei se foi regra, mas, [..]”), acaba por desnivelar os demais
enunciados com o uso do “mas”. Assim, ao enunciar o sujeito-professor deixa implícito
no não-dito e questiona o porquê de existir regra definida ou pré-definida só para as
situações étnico-raciais. Ou seja, a posição-sujeito está pressupondo que a questão das
regras só é válida quando as mesmas tem como função prejudicar o que não é considerado
igual ao padrão estabelecido pela instituição/escola, qual seja, o de cabelo liso, cuidado,
penteado e arrumado.
No enunciado SD2: “E tava com preconceito, não queria que a
menina...[...],
observamos que há um sujeito oculto através da marca discursiva “tava”, ou seja, quem
estava com preconceito? Pelos indícios, o sujeito enunciador, mesmo com reservas, deixa
implícito que a Escola é quem estava com preconceito. Assim, ela é a responsável por
essa situação de constrangimento e desrespeito para com o outro, pois ao não aceitar a
aluna por conta da “cor” do cabelo, a Escola age de forma a discriminar os sujeitos que
não aceitam suas regras e imposições.
Interpretamos assim, amparados em Orlandi (2009), que a Escola é uma
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veiculadora do Discurso Pedagógico37, e é o fato de estar vinculado a essa instituição, que
o faz aquilo que ele é, qual seja, um dizer institucionalizado sobre as coisas. Dito de outra
forma, a instituição/Escola, “age através dos regulamentos do sentido de dever que
preside ao Discurso Pedagógico, e este veicula. A escola se define como ordem legítima
por se orientar em máximas, as quais aparecem como modelos de conduta” (SANTOS:
2012, p. 94). O termo “tava” pode ser interpretado como uma “denúncia” de algo que a
escola deixa silenciado. Assim, esse silêncio acaba por constituir um instrumento
ideológico que a própria instituição utiliza para camuflar o processo social de
desigualdade racial existente, ou seja, o silêncio é quem sustenta o discurso que tenta
construir a igualdade entre alunos a partir de um ideal de democracia racial.
Percebemos nos enunciados coletados, acima, discursos em que a memória
discursiva remonta a FD Jurídica, porém, lembrando que nenhuma FD é homogênea, pois,
o conceito de FD não pode ser entendido como algo estritamente homogêneo e perene,
pelo contrário, a heterogeneidade e a contradição são algumas de suas marcas. Assim, os
enunciados nos mostram como eles são instrumentos retóricos destinados a ocultar a
diversificação interna tanto das formas legais quanto das estruturas normativas e
institucionais em que operam. Isso significa que as leis, na dinâmica da ordem jurídica,
nascida no modelo liberal de organização do Estado e do Direito, não se limitam, apenas,
a informar. Ou seja, ela proíbe ou autoriza condutas, estimula ou desencoraja novos
comportamentos:

SD5: Pois é! Então não criasse as regras, né?
SD6: Tem que rever as regras...
SD7: A partir do momento que foi criado... E, regras se criam sozinhas? Eu
acho que! Não sei! Sabe... É a escola toda que senta para criar regras, então
a partir do momento que foi levantado, criado... (mexe com as pernas e a
cabeça).

Ao fazer uma análise dos enunciados anteriores consideramos que os mesmos

37

De acordo com Eni Orlandi (2009) os Discurso Pedagógicos se classificam em três: o lúdico, o polêmico
e o autoritário. Porém, o discurso difundido pelo professor na escola é denominado como autoritário.
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sustentam as SDs 5, 6 e 7. Dessa forma, percebemos que faz sentido a premissa “todos os
homens são iguais perante a lei”. As leis, as regras são para todos, sem distinção. No
entanto, não é demais lembrar o porquê dessa premissa ser peculiar à FD Jurídica, pois é

Assim, esse tipo de discurso tem o seu referente ausente, ou seja, ele é oculto pelo dizer; pois, “não há
realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polissemia contida (o exagero é a
ordem no sentido em que se diz “isso é uma ordem”, em que o sujeito passa a instrumento de comando)”.
(p. 1 grifos nossos).

visível o quanto ela apaga os traços distintivos dos lugares sociais, estratégia que reduz o
interlocutor a um estado de silêncio, ou seja, é como se todos os sentidos e posições de
sujeito possíveis já estivessem (pre)determinadas em um campo reconhecidamente
igualitário, onde não houvesse desigualdades sociais nem diferenças, sendo que qualquer
discurso que contrarie esta ordem estabelecida, automaticamente será considerado
inusitado (ORLANDI, 2007).

SD8: Nunca parei pra pensar, né? Mas a gente acha que não precisaria chegar
a esse ponto de se criar uma lei, para obrigar a gente estudar a cultura.
Poderia ser igual, comum, igual tantos outros conteúdos, tantas outras
disciplinas que a gente tem e estuda.

A SD8 traz em seu enunciado o discurso que foi historicamente construído e
introduzido pelos europeus no Brasil. Assim, o sujeito da nossa pesquisa inscreve-se em
uma formação discursiva de não pertencimento da cultura afro-brasileira, ou seja, a
interpelação do indivíduo (professor) em sujeito de seu discurso se efetua pela
identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é
constituído como sujeito). Assim, compreendemos que a formação discursiva, do sujeito
da SD8 é o da classe dominante, pois o mesmo questiona, se coloca contra a lei,
justamente por não se identificar com a cultura afro-brasileira. Contudo, essa não
identificação é fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, que constitui, em seu
discurso, os traços daquilo que o determinam (PÊCHEUX ,1997).
O enunciado ainda traz as marcas discursivas “a gente, tantos e tantas” e nos
chama atenção quanto ao fato, que ao enunciar, o sujeito-professor jamais deixa
desvelarse. Por isso, concordamos com Jesus (2016 apud Authier-Revuz 1991), quando
a mesma diz que ao falar de si o sujeito acaba por trazer em seu dizer o “Outro”. O outro
que o constitui por sua historicidade, pelos deslizes que abrigam o dizer nas diversas
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formações discursivas sobre o que ele realmente acredita e pensa sobre a Lei nº 10.
639/03.
A próxima situação discursiva traz uma velha e conhecida memória
discursiva:

SD9: Essas cotas se tornam sendo preconceituosa, pelo fato de colocar cotas.
Por que não igual? Por que esta cota? Então eu acho, que eles acham que o
negro não é capaz. Então coloca essa cota.

A marca discursiva “eles” no enunciado: “Então eu acho que eles acham que
o negro não é capaz” traz uma memória discursiva amparada no ideal de branqueamento,
que consistia na supervaloração da produção das raças brancas, na injeção de sangue
europeu e na promoção de uma maior fertilidade dos grupos brancos, pois de acordo com
essa memória, somente a raça/branca era dotada de inteligência, beleza (dentre outros
atributos positivos) marcando, assim, seu posicionamento de superioridade dentre os
demais.
Assim, vamos observando quanto os dizeres não são apenas mensagens a
serem decodificadas, como diz Orlandi (1999). Ou seja, os ditos são efeitos e sentidos que
são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes no
modo como se diz:

SD – 10: Penso assim também, que as questões das cotas já é o preconceito
em si. É subestimando a capacidade dos negros em competir em pé de
igualdade com o aluno.

Nesse caso, interpretamos que os sujeitos enunciadores da nossa pesquisa, na
SD9 e SD10, em sua prática discursiva, permitem-nos extrair informações importantes
sobre sua ideologia, atitudes e posições em relação às cotas para afro-brasileiros.
Apontase, nesse enunciado, efeito discursivo de total desaprovação às cotas.
Fundamentados em Silvério (2002), podemos compreender que as posições
contrárias às cotas partem do imaginário que toda e qualquer ação de cunho afirmativo
vão de encontro aos valores liberais, igualitários e democráticos, sem contar, que as
mesmas acabam por contrariar a “inteligência nacional”, já que, segundo os opositores
das ações afirmativas, ratificam o racismo e entram em conflito com a cultura nacional.
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Contudo, interpretamos que esse discurso de supervalorização da identidade nacional
serve, apenas, para cobrir e alimentar o preconceito e a desigualdade existentes no seio
da sociedade brasileira, usando para isso o já ultrapassado e denunciado discurso da
democracia racial.
4.4 – Recorte C: Formação Discursiva Científica
Trazemos aqui, nesse terceiro recorte, os enunciados que se filiam à Formação
Discursiva Científica, ressaltando que a mesma tem como base o discurso científico. Essa
teoria, desenvolvida pelos europeus, chegou em nossas terras de forma bastante
expressiva, como outras teorias, também. Assim, podemos destacar o evolucionismo
social – em que a humanidade estaria dividida por etapas de progresso – e de
determinismo, seja geográfico – em que as possibilidades de desenvolvimento de uma
nação poderiam ser mensuradas a partir de influências ambientais como clima e solo, seja
racial – em que era afirmada a existência e a superioridade de raças puras.
Essas teorias têm em comum as especulações em torno do convívio com outros
homens que não fossem os europeus. No Brasil mestiço do século XIX, essas teorias
foram interpretadas a partir do pressuposto da superioridade de determinados grupos
sobre outros. Dessa forma, a peculiaridade do funcionamento discursivo das teorias
cientificistas no Brasil reside na existência da miscigenação e mestiçagem racial, fato
ausente nos países europeus e que aqui funcionou como um acontecimento histórico e
discursivo, visto que a adaptação dessas teorias à realidade brasileira fomentou a
constituição de novas FDs cientificistas, em que, além da diferença racial, estava posta a
hierarquização racial. (SCHWARCZ, 2008, pp. 34-37).
A ciência, sempre buscou para si um discurso objetivo, que se intitulava
neutro, único. Um discurso que determina o que pode ou não ser dito, remetendo, assim,
o gesto de interpretação necessário ao seu entendimento.
Na linha de pensamento de Sírio Possenti (1997), a ciência é construída a
partir de memórias discursivas prévias, de uma formação discursiva que aponta para os
sentidos possíveis e coíbe os demais, estabelecendo, assim, uma metalinguagem técnica,
científica. Para o autor, o cientista recebe em seu treinamento os sentidos aceitos para
determinadas formulações e os que não são, e dessa forma conhece o que é e o que não é
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permitido em sua área, através do domínio da metalinguagem específica, constituída
através de uma memória discursiva prévia. (pp. 9-24).
Para Foucault (2004) esse processo, essencial para a identificação do saber
científico e para a formação do cientista, resulta numa linguagem diferenciada, uma
metalinguagem científica que “permite o controle e estabelecimento de um conjunto de
regras, segundo as quais, se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro
efeitos específicos de poder” (p. 13).
Nessa perspectiva, Orlandi (1997) também nos diz que:

Essa metalinguagem científica é constituída por códigos que circulam no seio
da comunidade científica e que são dominados apenas por seus membros e pares, através de
extenso treinamento de códigos que constituem essa metalinguagem se apresentam
predominantemente de forma neutra, objetiva, linear e a histórica. O cientista resgata à memória
do seu saber e, ao relacionarse com ela, assimila o que pode, deve ou não ser dito, ocorrendo aí
a inscrição do sentido na história (p. 30).

Para Foucault (2004) o estabelecimento do sentido de verdade é fruto de um
processo coercitivo e produtor de efeitos regulamentados de poder. No entanto, o sujeito
tem a ilusão de ser “dono” do dizer, como também a ilusão de ter o poder de controlar a
origem desse dizer (p. 24). Orlandi (1992) complementa dizendo que o próprio sujeito, os
sentidos de seus discursos, “o dizível e o não dizível são determinados pelas formações
discursivas que operam através de memórias discursivas próprias às diversas posições
desse sujeito, e que mostram as relações de poder estabelecidas para a determinação da
verdade” (p. 20).

Assim, ele se apresenta como um discurso pronto, acabado, a-histórico,
mediando a relação do cientista com o mundo através da linguagem,
determinando os sentidos de sua fala, filiando-o a uma formação discursiva
própria, caracterizando-o, interpelando-o enquanto sujeito subordinado às
regras dessa formação discursiva. (p. 24).

Pereira (2010) diz que o discurso científico sobre o Negro ao se constituir acaba
por apagar as marcas discursivas dos outros discursos possíveis, a historicidade na
formação dos sentidos, daí à ilusão de universalidade. No discurso científico, a história é
sempre silenciada. Assim, o discurso científico se firma como um dizer único, verdadeiro.
Ou seja, onde há apenas um sentido e que o mesmo já está ali pronto e acabado, a exemplo
da próxima situação discursiva:
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SD1: Eu olho pelos livros, literatura em minha casa... Eu tava observando lá
na creche, são pouquíssimos livros... traz... é a questão afro, eu tava notando
lá na creche, de mil livros somente um... Então, você vê que os professores,
a gente nem usa! A maioria dos professores nunca trabalhou um livro, que
trabalha, por exemplo a questão, uma questão afro... na sala. Eu notei lá,
que na escola, tem alguns agora, mas ninguém nunca pegou, ninguém
nunca se interessou em pegar pra ler, eu tô falando de mim. (as pessoas
balançam a cabeça em sinal de consentimento).

Na enunciado acima, o sujeito-professor deixa “escapar” a não importância
dada à questão da história e à cultura dos povos africanos nos livros de literatura
distribuídos para as escolas, a exemplo da coleção Literatura em Minha Casa. Assim,
compreendemos que existe uma tentativa (proposital?) da Escola em ocultar a referida
cultura. Entretanto, interpretamos que isso se dá pelo fato da instituição, bem como seus
agentes (no caso, os professores), não considerarem as questões referente à cultura
africana e afro-brasileira como algo realmente importante e que venha contribuir para a
ciência, para a “sociedade do conhecimento”, então, isso explica de certa forma esse
silêncio como forma de desvalorização e apagamento da cultura do “outro”.
Interpretamos, até aqui, o quanto essas estratégias discursivas de
silenciamento não garantem que não sejam produzidos sentidos. Assim, a história e a
cultura dos ancestrais africanos, bem como a questão “étnico-racial” brasileira é “suturada
e saturada” por esse “não-dito que é a história” (ORLANDI: 1996, p. 23): os fatos
históricos sempre significam junto à língua e essa é uma condição própria da
discursividade. (p. 23).
Na SD2 há uma “denúncia”, através das marcas discursivas destacadas, de que
os professores não se interessam pela cultura da classe “dominada”, vejamos:

SD2: Então, você vê que os professores, a gente nem usa, a maioria dos
professores nunca trabalhou um livro, que trabalha, por exemplo, a
questão, uma questão afro... na sala. [...].

A marca discursiva “a gente” traz implícito a marca de um discurso
autoritário, ou seja, ele quer fazer entender que pelo olhar do outro, o professor precisa
ser reconhecido como sujeito que detém o “poder” no espaço Escola. Então, se até os
professores desconhecem ou não se interessam pela história e a cultura dos povos
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africanos,

qual

o

“problema”

dos

demais/alunos

não

saberem/conhecerem?

Compreendemos, portanto, que a premissa que a intuição Escola assegura a submissão à
ideologia dominante ou o domínio através do seu principal agente (no caso, o professor)
é verdadeira.
Orlandi (2009) nos chama atenção para esse tipo de discurso, que a mesma
denominou de Discurso Pedagógico (DP). Observamos, assim, que nesse tipo de discurso
não há interlocutores, há somente um sujeito e uma única voz: o professor. Assim, sua
fala é muito segura e autossuficiente, já que o mesmo utiliza-se do discurso científico para
instituir conhecimentos que são considerados importantes e legítimos. Dito de outra
maneira, no imaginário do enunciante deve-se considerar o conhecimento científico, a
exemplo do “livro didático”, pois esse é considerado uma verdade inquestionável e
inabalável. Então, a escola difunde o discurso pedagógico, legitimado como verdade, que
funciona como discurso oficial, amparado e atravessado pelo campo da ciência.

SD1 – [...], a maioria dos professores nunca trabalhou um livro. Eu notei lá,
que na escola, tem alguns agora, mas ninguém nunca pegou, ninguém nunca
se interessou em pegar pra ler, eu tô falando de mim...

Ao analisar a SD1, partimos da compreensão que o sujeito da pesquisa, no
seu dito, reconhece que a instituição Escola, através do sujeito professor, é omisso quanto
a aplicabilidade da lei “dez meia três nove”. Entretanto, sabemos que essa é uma das
formas que o aparelho ideológico/Escola consegue assegurar a submissão à ideologia
dominante. Com isso, o sujeito professor imagina e propaga que não é objetivo do Estado
promover a classe dominada através da lei 10.639/03.
Compreendemos, como Santos (2012), que o sujeito professor, por ocupar
uma posição de autoridade na instituição/Escola, tem a prerrogativa de impor verdades,
de manipular conceitos (ou até mesmo, pré-conceitos), pois seus ditos (ou mesmo o seu
silêncio) são validados pela Escola como equivalentes a saberes/verdades. Portanto,
quando o sujeito da nossa pesquisa diz (mesmo de forma velada) em seu discurso que não
está preparado para aplicar a lei 10.639/2003, acaba por propagar e legitimar o
preconceito através do “descaso” e do licenciamento da referida lei.
Portanto, interpretamos, embasados em Santos (2012) que os sujeitos
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discursivos da nossa pesquisa são “interpelados pela ideologia que estabelece o branco
como norma de humanidade e, ao silenciar sobre a cultura afro-brasileira, permitem o
surgimento de sentidos outros sobre a existência de grupos étnicos desviantes” (p. 95).

4.4.1 – Discurso Científico X Discurso Religioso
A partir da formação discursiva de que os negros são comparados a animais
primitivos – a exemplo do macaco – e que o branco é superior é que tem-se resgatado, a
cada dia mais, o discurso religioso. Sendo assim, esse discurso remonta aos tempos em
que os negros eram utilizados como mão de obra colonial e introduzidos na sociedade
brasileira como escravos. Como justificativa para tal escravidão, a Igreja Católica,
dominante na Europa, utilizou-se imediatamente do seu discurso ideológico, ou seja, da
própria Bíblia, com a passagem do Antigo Testamento, onde Noé amaldiçoa seu filho
Cam, “E disse: Maldito seja Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos.” (Gênesis,
9:25). Como os negros recusaram a fé cristã, a Igreja começou a vê-los como os
descendentes de Cam. Assim, foi disseminado que os negros não possuíam alma, dessa
forma era tratados como animais, como “coisa”.
No próximo enunciado é visível o quanto o discurso religioso, por meio do
qual o sujeito “culpabiliza” Deus por ter nascido de outra cor, de outro jeito, reconhecendo
o branco como “modelo” e se posicionando como um ser inferior aos demais. Assim,
concordamos com Pêcheux quando ele afirma que o discurso não é uma simples
transmissão de informações e que o mesmo precisa ser entendido como “efeitos de
sentido” entre A e B. (PECHEUX: 1969, pp.79-80).

SD2: Mas as vezes eles mesmos enxergam, porque a mãe de Téo (esposo),
ela...ela é negra e fala direto: “Gente, Nosso Senhor judiou demais dos
negros, podia ter caprichado mais um tiquim (risos)..., Olha o nariz do preto,
olha isso do preto!” ...Então ela vai falando...

Outro fator que nos chamou atenção na SD3 foi a expressão “judiar”,
utilizado pelo sujeito enunciador da nossa pesquisa. Pois, de acordo o dicionário de língua
portuguesa, “judiar” significa escarnecer, ridicularizar; chacotear; maltratar alguém;
fazer maldades; atormentar, molestar ou torturar. Assim, fica visível que o verbo “judiar”
indica pelo deslizamento de sentido um lugar; o do oprimido/negro. Lugar esse que o
sujeito-professor se refere ao dizer que o “outro” (no caso Deus) reservou para os negros.
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Então, se o próprio “todo-poderoso” já determinou qual a posição/lugar, cabe ao negro
apenas aceitar sem resignação.
Há, também, na expressão “judiar/judiou/judeu” uma carga antissemita, ou
seja, o termo teria nascido com o sentido de “maltratar um judeu”, logo expandido para
“maltratar alguém como se maltrata um judeu”. Contudo, interpretamos que o sujeito
falante da nossa pesquisa “pensa” que usa a expressão sem “intenção” de ofender o negro,
que apenas o faz no sentido de brincadeira. Mais uma vez, os sentidos irrompem deixando
lacunas que denotam, claramente, a marca do preconceito “étnico-racial”. Traz o discurso
de uma outra pessoa (ao se referir “A mãe/Ela”) como forma de responsabilizar o
outro/negro pelo seu dito.
No próximo enunciado, vamos observar as marcas do discurso transverso.
Com isso vamos perceber que o que determina as relações de força em discurso é o lugar
de onde o sujeito fala, sempre lembrando que as relações de sentido partem do princípio
de que não há discurso que não se relacione com outros discursos. Dessa maneira, acaba
ocorrendo um jogo de imagens: dos sujeitos entre si, dos sujeitos com os lugares que
ocupam na formação social e dos discursos já-ditos com os possíveis e imaginados.

SD4: ... Só sei que somos, todos nós, filhos de Deus... Todos temos Direitos!

Nesse quarto enunciado, é perceptível o discurso transverso que o sujeitoprofessor acaba utilizando para conferir autoridade ao seu dito: o discurso religioso
atravessa o enunciado. Ou seja, ele retoma elementos do discurso religioso para dizer que
somos todos filhos de Deus. Assim, deixa nas entrelinhas que não se pode discriminar
alguém por conta da cor da pele, afinal, a premissa maior é que “Deus ama a todos sem
distinção de cor e raça”. Assim, a fala é permitida a partir dessa formação ideológica.
Consideramos que o enunciante da SD4, ao fazer uso do pronome indefinido
“todos”, utiliza-se do discurso dos direitos humanos (mesmo não tendo consciência desse
fato), porém, deixa implícito e com isso seu enunciado produz o efeito de sentido que
remete a ideia de inclusão, ou seja, todos os homens, sem exceção, nascem livres e iguais
em dignidade e direitos perante a lei. Podemos considerar que estes são lugares
determinados dentro da estrutura de uma formação social e representados pelas
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formações imaginárias38, ou seja, a imagem que o Sujeito A tem de si, a imagem que
tem do ouvinte B, a imagem que o ouvinte B tem do sujeito A, e assim por diante:
Pêcheux (1990) nos lembra do conceito de Formação Imaginária (FI) que
surgiu a partir do conceito lacaniano de imaginário, onde o autor define que as formações
imaginárias sempre resultam de processos discursivos anteriores e se manifestam, no
processo discursivo, através da antecipação das relações de força e de sentido. Assim, no
processo de antecipação, o emissor projeta uma representação imaginária do receptor e, a
partir dela, estabelece suas estratégias discursivas.
Vejamos o próximo enunciado:

SD5: É, mas agora tem jeito pra tudo, minha filha! Voce esqueceu o que
aconteceu com Michael Jackson? (risadas)... Basta ter dinheiro que
conserta tudo: nariz, cabelo... a ciência dá jeito em tudo... ( risadas).

No entanto, na SD5 podemos perceber que estamos tratando de um objeto que
se coloca após a perda de efetividade de um discurso, no caso o religioso, e se constitui
como tal com a ascensão de outro, o científico, ou seja, se Deus fez a pessoa de um jeito
que o “outro” não considera “ideal”, a ciência, por sua vez, tem também o “poder” de
mudar isso através de intervenções médicas cirúrgicas. Podemos observar e compreender
que ambos os discursos são frutos do seu tempo e das suas condições de produção.
Com isso vamos compreendendo que a ciência, depois do século XIX, não
por acaso, representa a mais significativa instância cultural, com uma abrangência
totalizante, atravessando e impregnando todas as dimensões da existência humana em
nossa sociedade. A ciência transforma-se em um instrumento de poder que acaba, muitas
vezes, sendo legitimado pela sociedade que a produz.
Ancorados em Foucault (1999), interpretamos que a ciência é essencialmente
discurso, dito de outra forma, para o autor, a ciência é um conjunto de proposições
articuladas sistematicamente. Mas, além disso, o autor nos diz que a mesma revela-se
como um tipo específico de discurso, qual seja, um discurso que tem a pretensão da
verdade: porém, uma verdade que não se dissocia do desejo e do poder.

38

Sobre o conceito de formações imaginárias, cunhado por Michel Pêcheux, podemos dizer que as imagens
que os interlocutores de um discurso atribuem a si e ao outro são determinadas por lugares
empíricos/institucionais, construídos no interior de uma formação social (1999).
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4.5 – Sujeito: atravessamentos, incompletude e desejo de completude
Assim, através dos enunciados que coletamos e que constituem o corpus do
nosso trabalho, é visível como o sujeito-professor é interpelado pela ideologia e por sua
história, além das formações discursivas presentes no grupo social que ele faz parte. Por
isso, o discurso não pode ser considerado individual, pois o mesmo já vem marcado pelos
já-ditos anteriormente e que constituem a memória discursiva, pelo esquecimento, pelo
interdiscurso.

SD6: Penso assim também, que as questões das cotas já é o preconceito
em si. É subestimando a capacidade dos negros em competir em pé de
igualdade com o aluno.

Para a pesquisadora francesa Authier-Revuz (1982, p. 141), o discurso se
apresenta constitutivamente atravessado por “outros discursos”, pelo discurso do “outro”.
Entretanto, esse “outro”, esclarece a autora, não é um objeto exterior do qual se fala, mas
uma condição constitutiva do discurso de um falante que não é a fonte primeira desse
discurso.
A esse respeito, Brandão (1986) confirma que é possível apreender como a
Análise do Discurso concebe a constituição da subjetividade. Baseados no dispositivo
teórico da AD, podemos perceber que o sujeito-professor (SD6) não é totalmente livre,
muito menos assujeitado por completo. Ele atravessa e é atravessado pelo seu “próprio”
espaço discursivo e pelo espaço discursivo do outro, pela incompletude e pelo desejo de
completude.
Outro fator que nos chamou a atenção foi o fato do sujeito-professor utilizarse do outro/Outro para emitir seu enunciado. Vejamos então:

SD7: Mas as vezes eles mesmos enxergam, porque a mãe de Joel (o esposo),
ela...ela é negra... e fala direto: “gente Nosso Senhor judiou demais dos negros, podia ter
caprichado mais um tiquim (risos). Olha o nariz do preto, olha isso do preto!” ...Então ela vai
falando... Ela acha que Deus judiou demais, eles enxergam que poderia ser melhor, que não
está bom. (Algumas conversas e risadas).

Na SD7 o sujeito-professor deixa escapar que ele se refere a uma suposta
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pessoa, ou seja, o “outro”, com isso, faz questão de esclarecer quem é “dono do seu dito”:
os pronomes ele/s, ela/s. Percebe-se que, na verdade, ele poderá estar se referindo a si
mesmo. Esse é o processo de reversibilidade a que se refere Orlandi (1988) quando diz
que, sem a reversibilidade, seja ela real, possível ou ilusória, a fala não se constitui. É
pelo fato de o eu poder ocupar o lugar do outro/tu, e vice-versa, que o dizer se estabelece.
Compreendemos que o sujeito-professor, ao selecionar o seu dizer, sofrendo
o processo de esquecimento, escolhe o que diz, na medida em que quer dizer, usando as
palavras que julga conveniente para produzir o efeito que deseja, construindo, assim, o
discurso, ilusoriamente, tendo em si a ideia de controle de tudo. Porém, se na constituição
estão presentes os interdiscursos com seus ecos históricos que respingam acontecimentos
passados, na formulação aparece o intradiscurso, ilusoriamente sendo produzido sob
efeitos que perpassam pela memória discursiva e se apoiam nos esquecimentos para que
se produza um discurso “novo”, ou seja, um novo discurso sobre as relações
“étnicoraciais” no ambiente escolar.

Pausa no Caminhar ou (In)
Conclusões...
Gostaria de ter atrás de mim uma voz que dissesse:
«É preciso continuar, eu não posso continuar, é
preciso continuar, é preciso pronunciar palavras
enquanto as há, é preciso dizê-las até que elas me
encontrem. »
_____Michel Foucault
Tão quão difícil começar uma dissertação é terminá-la, pois escrever talvez
seja umas das tarefas mais difíceis para iniciantes (como eu), afinal a “bendita” página
em branco não nos sai do pensamento, nos interpela/chama o tempo todo, bem como a
urgência dos tempos exige que a escrita aconteça o mais depressa possível. Portanto,
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terminar um trabalho científico como este não é nada fácil. Assim, partimos do sentimento
que ele está inacabado, um tanto incompleto, ou seja, que temos ainda muitas e muitas
palavras por dizer...
Assim, como Biazus (2015), compartilhamos do mesmo sentimento de
“estranheza e sensação” no final desta dissertação: “um querer continuar, mesmo
desejando a completude, com início, meio, não contradição e fim” (p. 273). Dito de outra
forma, ver a dissertação finalizada nos remete à ilusão de completude, enfim, entendemos
que é preciso realmente fechar nossa escrita e por isso passo a traçar com palavras as
próximas linhas com o que vi/vivi/pesquisei/compartilhei/aprendi...
Ao começar as nossas (in) conclusões, consideramos relevante dizer que,
primeiramente, nosso trabalho parte do princípio que a Análise do Discurso (AD) trabalha
e analisa os sentidos. Assim, a mesma considera que o discurso é heterogêneo, marcado
pela ideologia e pela história. Dito de outro modo, entendemos que não iríamos descobrir
nada de novo! Dessa forma, o que pretendemos considerar foi um “novo olhar”, uma nova
interpretação e, assim, desvelar como o discurso funciona, ou seja, não temos a pretensão
de dizer o que é certo ou errado, afinal, a materialidade discursiva coletada não está em
julgamento, como também consideramos que o analista de discurso não é um “ser
iluminado” por exercer tal função.
Contudo, ao pensar em concluir (?) a presente pesquisa, podemos
compreender que as políticas públicas de educação, principalmente de cunho afirmativo,
implementadas em nosso país são resultado das transformações decorrentes dos processos
de reestruturação e manutenção do sistema capitalista mundial, consequência da
internacionalização e globalização da economia e da utilização de medidas de
ajustamento econômico e político de cunho neoliberal.
Entretanto, é bom ratificar que esse sistema continua. E, continua
privilegiando as relações de mercado em detrimento da vida social e da satisfação das
necessidades básicas da população menos favorecida, e, dentro dessas necessidades, o
direito a uma educação que respeite e valorize a grande diversidade étnica e cultural do
nosso país, dentre outras demandas de cunho político e social igualmente importantes.
Nesse contexto, ao realizarmos uma retrospectiva histórica das questões das
políticas públicas curriculares, percebemos que a mesma funde-se com a própria história
da educação, bem como com as relações sociais e políticas da humanidade. Não podemos
esquecer que as teorias do currículo se edificam através de um jogo de poder, conflitos e
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embates, daí a importância de conhecer todo o processo de construção das mesmas para,
assim, melhor compreendermos esse tipo de política.
Não podemos deixar de nos ater à questão de que o currículo oficial é
controlado pelo Estado. Assim, esse fato permite apontar para uma determinada
concepção de formação vinculada a interesses políticos, econômicos e sociais, que
resultam da articulação e disputa entre sociedade civil e sociedade política. Dessa forma,
compreendemos que, infelizmente, essas lutas serão determinadas por aqueles agentes
que dispõem de maior força no campo; os quais serão os seus agentes dominantes.
O levantamento histórico e discursivo que realizamos foi fundamental para
compreendermos que essas Políticas impulsionaram os debates e ações para as políticas
curriculares no Brasil, de modo a evidenciar as políticas curriculares para as relações
“étnico-raciais”, dentre as quais destacamos as Leis Federais 10.639/03, 11.645/08 e as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER). Buscamos, também,
fundamentar a presente pesquisa numa perspectiva histórica, enfatizando um dos seus
problemas – relações “étnico-raciais” – e que permanecem intrínsecos à sociedade
brasileira, inclusive, nos dias atuais.
Pensamos, desde o momento inicial do nosso trabalho, que o que deveria nos
mover era a busca, a curiosidade em saber o que tem sido discursivizado sobre as relações
étnicas no ambiente escolar. A AD nos possibilitou, através da análise, uma percepção
social e histórica dos discursos circulantes na sociedade, bem como permitiu fazer um
desenho dos sujeitos interpelados inconscientemente pelas ideologias que emergem
desses discursos e a compreensão de como se dá as relações “étnico-raciais” no ambiente
escolar.
Ancorados em Pêcheux (1995) e Orlandi (1999), compreendemos o quanto o
discurso é o lugar da materialidade ideológica. Diante dessa interpretação, podemos dizer
que os conceitos-chave que desencadearam o discurso sobre as relações “étnico-raciais”
no ambiente escolar, enunciado pelos sujeitos/professores da nossa pesquisa foram:
igualdade, raça e o mito da democracia racial. Assim, percebemos o quanto os mesmos
utilizam-se desses conceitos para se posicionarem sempre.
Contudo, foi a partir das análises empreendidas sobre o corpus em questão, e
tendo como embasamento teórico as noções de formação discursiva, na via de Foucault
(1985, 2004) e Pêcheux (1995, 1997, 1990). Já Orlandi (1995, 1997, 1988, 1999, 2001,
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2006, 2010, 2011), introduz silêncio e memória discursiva, bem como domínio de
memória discursiva, no viés de Courtine (2009), e pudemos observar o funcionamento
dos discursos sobre igualdade, raça, mito da democracia racial, políticas públicas de
ação afirmativa, compreendendo dessa maneira, como se dá o silenciamento e o
apagamento da memória nos discursos sobre esses temas; memória que irrompe no
acontecimento discursivo, trazendo para a significação o sentido de “racismo” presente
nos discursos da sociedade brasileira, bem como nos enunciados coletados para a presente
pesquisa em relação às questões étnico-raciais no ambiente escolar.
Podemos considerar, através do nosso olhar de pesquisador, como os sujeitosprofessores são agenciados ideologicamente em seus dizeres e, desse modo, se filiam a
determinadas formações discursivas que corroboram para o apagamento das diferenças e
das desigualdades existentes no país, tendo como sustentação, para tal, as Formações
Discursivas (FD) científica, jurídica e a culturalista. Interpretamos que é por meio da
disseminação desses discursos que tem-se contribuído para o silenciamento das questões
de cunho “racista” existentes no país, principalmente, no ambiente escolar, pois, o silêncio
nada mais é que um mecanismo para ocultar desigualdades e mascarar situações de
preconceito, como também tem o propósito de esconder as desigualdades e o preconceito
“racial” nos planos material e simbólico.
Compreendemos, no processo de análise empreendida em nosso trabalho, que
as referidas FDs por mais que “tentem” parecer “politicamente corretas”, que se
propaguem “neutras” – e que consideremos que as mesmas sejam necessárias à
democracia – irrompem diferentes sentidos e produzem discursos tendenciosos em defesa
da classe dominante, perpetuando, assim, as desigualdades e os preconceitos de cunho
étnico-racial no interior de nossas escolas.
Por fim, é chegado ao momento de despedir da escrita (pelo menos por
enquanto...). Esperamos, entretanto, que este trabalho signifique de alguma maneira e,
assim possa trazer novas e diferentes reflexões a respeito da discursivização das relações
étnico-raciais no ambiente escolar, levando, assim, o sujeito-professor a questionar e
problematizar os enunciados/ditos que filiam-se a uma FD em favor das leis de ação
afirmativa, mas que no fio do discurso percebam e reflitam o quanto os sentidos podem
deslocar-se, conforme a necessidade imposta pela ideologia dominante ou pelas
condições de produção de seus ditos, em posições-sujeito distintas.
Que possamos sempre refletir sobre o que Pêcheux (1995) nos diz sobre o
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dito/discurso, ou seja, que “todo dizer é ideologicamente marcado”. Assim, não
esqueçamos que o sujeito não é individual, ele é assujeitado ao coletivo, como também
igualmente não esqueçamos que esse assujeitamento se dá no nível do inconsciente,
quando o sujeito interioriza o saber da construção coletiva, e assim, passa a ser o portavoz
daquele discurso e representante daquele sentido.
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