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Introdução 

 

O presente artigo é resultado de minha pesquisa de mestrado, que a partir da relação 

educação, identidade e relações raciais e de gênero, buscamos analisar como a educação 

formal influi na construção da identidade étnica de jovens negras a partir das experiências 

deste segmento no espaço escolar de Campina Grande – Paraíba e averiguar se a escola 

desenvolve ações educativas voltadas à discussão das questões étnico-raciais e de gênero e 

como as jovens se posicionam sobre essas identidades no ambiente escolar. Realizamos um 

recorte a partir da pesquisa que partiu do seguinte questionamento: de que modo jovens 

negras, no contexto de uma escola pública em Campina Grande constroem suas identidades 

étnico-raciais e de gênero através da educação? 

Tivemos como hipótese que a escola é o espaço privilegiado para formação da 

identidade, pois de maneira geral, esta é o lugar onde desde a infância até a vida adulta são 

estabelecidas relações sociais que moldam os sujeitos por determinados períodos. A escola ao 

trazer o enfoque da educação na perspectiva dos direitos humanos pode garantir uma maior 

reflexão sobre identidade, raça e gênero e neste sentido pode se converter em um espaço para 

afirmação identitária. Dessa forma, ter em maior escala, jovens negras assumindo sua 

negritude, como aponta MUNANGA (2012), possibilita o reconhecimento de outros grupos 

também de jovens negras neste e em outros espaços de vivência. 

A abordagem da pesquisa tratou-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

descritiva levando em consideração suas técnicas, tais como: a observação e acompanhamento 

do dia a dia escolar e pesquisa documental. Tal abordagem nos permitiu ampliar as formas de 

                                                           
1 É sócia-fundadora da Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania – AJURCC, que é uma organização 
de/para jovens, criada em 2004, no distrito de São José da Mata, em Campina Grande e faz parte do GT de 
Gênero da referida instituição. Ainda é graduada em Serviço Social e mestra no Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; 
2 É graduado em História, em Serviço Social e mestre no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; 
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investigação para além dos questionários, entrevistas e leituras dos documentos sobre os 

conceitos e categorias que embasam o nosso trabalho. Além das legislações pertinentes as 

temáticas ressaltadas na proposta, tais como: leis e planos nacionais, a exemplo da Lei 

10.639/2003, do Plano Nacional de Educação 2014-2024, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Política Nacional de Juventude, Estatuto de Promoção da Igualdade Racial. Nesta fase da 

pesquisa também foram consideradas os documentos produzidos pela escola pesquisada, em 

especial, o Projeto Político Pedagógico. 

Ao trazermos o enfoque da discussão sobre juventudes, raça e gênero, fizemos uma 

uma investigação que nos possibilitasse responder algumas inquietações, tomando como 

referência as jovens negras em uma escola pública de Campina Grande, e buscamos 

compreender em que medida esse espaço auxilia na formação de uma identidade de mulher 

negra, a partir da representação social que se tem do que é ser negro/a, considerando que, 

 

[...] a luta contra o racismo e as desigualdades raciais, assim como a 
afirmação da identidade negra, são processos complexos, desafiadores e que 
precisam ser desenvolvidos de forma enfática, persistente, e contundente 
(GOMES, in MUNANGA 2012, p.9).  
  

 
Para tanto, se faz necessário apontar as atribuições da escola neste processo de 

enfrentamento, uma vez que ela também reproduz determinadas problemáticas da sociedade 

na qual está inserida, entre elas, o racismo e o sexismo, o que revela também o caráter 

excludente das instituições educacionais. Ainda assim, a educação é fundamental para trazer 

outras expectativas, como nos traz ANDRADE (2013), pois o autor nos lembra que a 

educação é um dever do estado e da família, mas também ressalta que educação não é apenas 

o processo de ensino/aprendizagem que consta nos marcos jurídico do país.  

 

A política educacional e o recorte étnico- racial 

 

Acerca do debate sobre políticas públicas da educação que levem em conta os aspectos 

de gênero, de raça, de geração, é importante colocarmos que estamos trabalhando com a 

concepção de política pública a partir de MARQUES (2013), como sendo o conjunto de ações 

desenvolvidas pelo Estado e entidades governamentais com vistas aos direitos de cidadania, 

de grupos específicos ou para o conjunto da sociedade. Seria o “Estado em ação (p. 24)” que 

ainda envolve outros agentes em suas ações, desde organizações não governamentais, 
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comunitárias e de interesse social, e ainda setores privados que acabam por “ampliar3” os 

braços do Estado para a implementação das políticas púbicas. Mas, ainda de acordo com 

MARQUES (2013), estas ações do Estado se dão em processos complexos, que envolvem 

conflitos e projetos societários diferenciados.  

Diante destes projetos societários o Brasil registrou avanços significativos neste início 

do século XXI, em termos de políticas com vistas à diminuição das desigualdades raciais, 

principalmente aquelas relacionadas à educação. Podemos apontar como exemplo destes 

avanços, as legislações criadas para atender a segmentos específicos da população, como 

aquelas voltadas a pessoas negras a partir do estabelecimento de cotas para ingresso no ensino 

superior em Universidades Públicas e a implementação de políticas voltadas para a inserção 

do ensino de história e cultura da África e dos afrodescendentes buscando materializar ações 

afirmativas. 

 

A questão racial no Brasil foi colocada no centro da agenda das políticas 
sociais. Como resultado, tem crescido vertiginosamente o interesse do 
público pelo assunto. Pela primeira vez na história brasileira, políticas 
sociais começam a promover explicitamente a integração de negros e 
mulatos. Tais políticas não buscam simplesmente eliminar ou aliviar a 
pobreza material, mas também se propõem a eliminar ou reduzir as 
discriminações por classe, raça, gênero ou de outros tipos que impeçam o 
acesso dos cidadãos à justiça social. Isso inclui tanto políticas universalistas 
aplicáveis a toda a população ou aos pobres, como também políticas mais 
específicas de combate à discriminação e promoção de categorias de pessoas 
que tradicionalmente são excluídas com base em características particulares, 
como a raça (TELLES, 2004, p.12) 
 

Isto implica dizer que tais ações afirmativas visam balizar oportunidades para pessoas 

em determinados marcadores sociais, como os de classe, de gênero, de etnia/raça, de modo, a 

“retificar por ações legais as desigualdades” como afirma CASTRO (2004, p.2). Dessa forma, 

ressalta que os esforços têm sido empreendidos por movimentos sociais articulados através 

dos conselhos de direitos e demais ferramentas de controle social que estão no enfrentamento 

de determinadas pautas junto aos governos, garantindo a incidência sobre as políticas 

públicas, redefinindo assim as relações entre sociedade e o Estado que nem sempre são 

convergentes, em especial com as pautas da população negra brasileira. 

                                                           
3 Não compõem os objetivos deste estudo traças críticas a ação do Estado, inicialmente, neste ponto. Estamos 
apenas apresentando definições de políticas públicas e que necessariamente passam pela atuação do Estado.  
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Como exemplo destes esforços temos como exemplo a Lei 10.639/2003, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas e a Lei 12.288/2010, que cria o 

Estatuto da Igualdade Racial. Mesmo assim, 

De acordo com vários estudos e pesquisas, a escola é considerada como um 
dos espaços sociais em que crianças e adolescentes negros(as) defrontam-se 
de forma mais contundente com a vivência do racismo e da discriminação 
racial. As situações de rejeição enfrentadas pelos alunos(as) negros(as), 
aliadas ao silêncio dos(as) profissionais da educação em relação a essas 
práticas, produzem graves sequelas na autoestima dessas crianças e jovens, 
repercutindo negativamente no seu desempenho escolar e no 
desenvolvimento de sua capacidade de aprendizado. É, ainda, um fator 
importante de evasão escolar (BRASIL, 2010, p.15). 

 

Portanto, por melhor que sejam as propostas e legislações vigentes, não implica 

necessariamente que os preceitos legais sejam efetivados na prática. Se analisarmos o 

contexto escolar, compreendendo este como um espaço privilegiado para o convívio coletivo 

e para formação do sujeito pode avaliar e compreender de forma mais precisa como a escola 

tem colaborado, ainda, para a reprodução de determinadas práticas que levam a discriminação 

racial.  

Mas, nestes processos de tensionamentos e correlações de forças, grupos ditos 

minoritários4 tais como: mulheres, negros, juventudes, tem resistido e apresentado novas 

possibilidades às políticas públicas, de modo que se tenha resultados melhores e mais 

democráticos para esses segmentos SCOTT (1990). 

Neste cenário, em que ainda há muito o que avançar, são necessárias políticas públicas 

que considerem as concepções de gênero e raça pois são importantes por assegurar a 

incidência destas questões. Para se avançar em pesquisas e estudos para formulação de 

políticas que possam, efetivamente, alcançar as realidades sociais de cada segmento e suas 

demandas RIBEIRO (2008). 

Nesse contexto, é importante expor que estes segmentos, tratando-os como categoria 

de análise em nosso estudo, termos que estão sobrepostas, a partir das relações de poder que 

perpassam raça e gênero, ao que CRENSHAW (2002) chama de interseccionalidade, pois só 

esta sobreposição pode dar conta das muitas identidades que podemos assumir. Isto implica 

                                                           
4 Vale salientar que a utilização do termo minoria não faz parte do meu vocabulário pessoal, social e político. 
Particularmente prefiro descontruir este conceito, tendo em vista que somos, como mulheres, 51,8% da 
população total do país, já enquanto pessoas negras somos 53,6%, e as juventudes representam 24,5%. 
Numericamente somos muitxs, e mesmo tendo ciência que minoria está relacionada a desigualdade no acesso 
aos direitos sociais, adoto a perspectiva que, se somos maioria, poderemos fazer outras abordagens, nos tirando 
deste hall minoritário, a partir da nossa apropriação disto. 
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dizer que podemos ser mulher, negra, jovem, ou jovem moradora de periferia, e todas estas 

“identidades” estão perpassadas pela questão de gênero, de raça, de classe, uma vez que:  

 

Todas as pessoas sabem que têm tanto uma raça quanto um gênero, todas 
sabem que têm experiências de interseccionalidade. No entanto, as leis e as 
políticas nem sempre prevêem que somos, ao mesmo tempo, mulheres e 
negras (CRENSHAW, 2002, p.09). 

 

 

As jovens negras e a educação para o pertencimento étnico-racial 

A escola, como espaço de formação, que auxilia as/os estudantes numa leitura crítica 

da sociedade ao qual estão inseridos, tem no seu interior uma série de representações sociais 

do que significa ser negro, mulher, jovem, e mais uma gama possível de identidades. De todo 

modo,  

 

A escola representa uma abertura para a vida social mais ampla, em que o 
contato é muito diferente daquele estabelecido na família, na vizinhança e no 
círculo de amigos mais íntimos. Uma coisa é nascer criança negra, ter cabelo 
crespo e viver dentro da comunidade negra; outra coisa é ser criança negra, 
ter cabelo crespo e estar entre brancos. (GOMES, 2002, p. 45) 
 

 A partir da reflexão de GOMES (2002), a escola amplia a relação entre os indivíduos, 

mas chama a atenção para o que significa ser negra, com os respectivos traços desta 

identidade e estar entre brancos. Para as jovens negras, a escola é lugar de resistência, onde 

ela ressignificará a si própria e o seu contexto. É sobre esse processo de apreensão da 

negritude, ou de uma identidade étnico-racial que visualizamos as implicações destes 

referidos processos sobre as jovens negras pesquisadas.  

As jovens negras participantes da pesquisa inseridas neste artigo/pesquisa foram 

escolhidas a partir de suas respostas no questionário de sondagem que aplicamos com 108 

estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Solon de Lucena, localizada 

nas proximidades do central da cidade de Campina Grande - PB.  

De modo geral, as participantes da pesquisa são jovens com idade entre 14 e 23 anos. 

A sondagem e aplicação de questionários nos permitiu perceber acerca da questão relacionada 

à cor da pele como sendo principal questionamento da sondagem, pois teve como objetivo 

quantificar as jovens que se autodeclararam negras, e por ser uma pergunta aberta, pôde trazer 

elementos que nos permitiu aprofundarmos na entrevista, a exemplo de variações de tons ou 

cor da pele. 
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A pesquisa foi realizada com jovens dos turnos manhã e tarde. Como resultados 

percebemos que só no turno da manhã foram identificados 31 jovens do sexo feminino e 27 

do sexo masculino. Assim, deste universo de participantes 56,4% eram de jovens do sexo 

feminino e 43,6% do sexo masculino5. Destes, entre os jovens do sexo masculino 09 se 

declaram negros e entre as jovens do sexo feminino apenas 02 se declararam negras. No turno 

da tarde foram 16 jovens do sexo masculino e 34 do sexo feminino. Nenhum jovem do sexo 

masculino se declarou negro, e entre as jovens do sexo feminino 02 se identificaram como 

negras, e 01 se disse parda ou negra. Estes números são representativos porque tratam de uma 

amostragem feita com 24,4% de estudantes matriculados regularmente na escola pesquisada. 

O desafio em trazer a discussão do pertencimento étnico-racial está no fato de que a 

maioria das pessoas que responderam a sondagem apresentaram dúvidas quando a questão 

fazia referência à cor da pele, e desta forma tiveram várias respostas possíveis, dadas pelas 

jovens, como: parda, morena, amarela, negra, morena clara, branca, e no caso dos jovens 

masculinos ainda houve um deles que se definiu como mulato.  

Mas voltando a nossa análise às jovens temos três respostas que nos instigaram à 

reflexão, pois as mesmas não se definiram a partir de uma única cor, ou seja, uma delas 

afirmou ser morena clara/parda, outra disse ser branca/parda, e uma última disse ser negra ou 

parda. 

As respostas dadas pelas jovens nos mostram que há o desconhecimento, ou a falta da 

pertença étnico-racial por parte destas, e que ainda é uma realidade aos quais termos 

pejorativos como mulato, ou mesmo outros com objetivos de embranquecer o sujeito, como é 

o caso do moreno, da branca/parda estão presentes no ambiente escolar e caracterizam estes 

corpos, isto é importante discutir porque:  

 

O negro brasileiro não ocupa espaços de poder e de representatividade 
social, nem caminha nos que são hegemonicamente brancos. Para o outro 
que transita e faz parte de lugares de prestígio, um negro seria o corpo 
estranho não legitimado de presença. Então, a única forma desse intruso ter 
conseguido adentrar o meio é que ele tenha alguma coisa que o aproxime dos 
historicamente dominantes, os brancos. Ou seja, algo que o torne “não tão 
negro assim”. Seria o entoado “moreno” — mesmo de pele escura, de cabelo 
crespo e de nariz largo — ainda assim um “moreno” (Higor Farias - 2013)6 

                                                           
5 É importante enfatizar aqui que não estamos reforçando os aspectos essencializantes de se usar masculino ou 
feminino, apenas, seguindo a divisão sexual que o IBGE utiliza em seus dados. Nas análises das entrevistas, as 
abordagens foram de gênero. 
6
 Texto publicado no Geledés – Instituto da Mulher Negra, com o título: Melanina tem de sobra, não precisa 

economizar: não me chame de moreno. <Leia a matéria completa em: http://scl.io/1m-De8eu#gs.qQ953_I>, 
acessado em 08/11/2016 
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Durante a aplicação do questionário da sondagem pudemos perceber o quanto as/os 

jovens não conseguiam se definir, ou mesmo nos perguntavam qual a própria cor da pele, ou 

qual cor gostariam que eles respondessem, ou ainda, qual a cor do amigo ou amiga próximo 

para que ela pudesse responder igual. 

De acordo com MUNANGA (2012), 

 

O negro foi reduzido, humilhado e desumanizado desde o início, em todos os 
cantos que houve confronto de culturas, numa relação de forças (escravidão 
x colonização), no continente africano e nas américas, nos campos e nas 
cidades, nas plantações e nas metrópoles. Essa redução visava a sua 
alienação, a fim de dominá-lo e explorá-lo com maior eficiência 
(MUGANGA, 2012, p. 43) 

 

São contra estes traços de desumanização que estão os nossos desafios, em enfrentar 

estes ranços ainda tão vívidos em nossa sociedade, mesmo que sejamos todos iguais perante a 

lei, ainda assim, vivenciamos a situação das/os jovens da pesquisa em relação aos nossos atos 

de resistência que passam a serem diários, árduos, mas totalmente necessários. 

Uma das vias para começar a reparar estes processos é pela educação, assim é 

importante que os conteúdos garantam uma representação diferenciada da pessoa negra, 

apontando a parte que cabe historicamente a estes grupos, que é o reconhecimento de sua 

atuação para consolidação desse país como nação. É necessário a reparação histórica como 

afirma SANTOMÉ (2013), a partir da escolha de qual história contar e fortalecer precisa ser 

revista, as vozes dos grupos sociais, precisam ser ouvidas, e a escola é o ambiente em que isto 

pode se processar, já para gerar a solidariedade necessária entre as cidadãs e cidadãos.  

Vale reforçar que a escola como espaço que acolhe estas jovens se torna plural 

exatamente por sua presença, por trazer esta diferença de vivência que está perpassada de suas 

relações exteriores e “ao chegar à escola, [a/o estudante] é fruto de um conjunto de 

experiências sociais vivenciadas nos mais diferentes espaços sociais (DAYRELL, 2011 p.3)”. 

Uma destas experiências é constituída a partir das relações construídas com o seu local de 

moradia, de pertencimento, e o currículo escolar precisa refletir esta realidade, trazer 

conteúdos antirracistas, antissexistas, e abordar as temáticas do cotidiano destas/es jovens a 

partir de suas vivências com o conjunto da sociedade, não apenas por conta de datas 

específicas e “comemorativas” como o dia da mulher, o dia do índio, o dia da consciência 

negra. 
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Desse modo, quando apontamos, por exemplo, os livros didáticos presentes em sala de 

aula, são eles que reproduzem a passividade da população negra no país em torno do processo 

de escravização. Quem os escolhe para utilização como parte do conteúdo não está 

considerando a diversidade cultural que deveriam permear os instrumentos pedagógicos, com 

a perspectiva de garantir a representação negra e indígena nos debates em salas de aula. 

 Temos ciência que a produção de material didático sobre os temas pertinentes a 

educação, de um modo geral, passa pela definição e compreensão de técnicos e gestores sobre 

quais temáticas adotar. Neste sentido, os 

   

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e 
criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão as escolas, 
professores e alunos, de material bibliográfico e de outros materiais didáticos 
necessários para a educação tratada no "caput" deste artigo. § 2° As 
coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos, para 
que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e 
programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares (BRASIL, 
2004, art.3º, p.32).  

 

É importante que estes conteúdos possam garantir noções de direitos e igualdades, mas 

é uma decisão técnica e política sobre os conteúdos a serem trabalhados, sobre que história 

contar, que modelo referendar dos indígenas, da população negra, da nossa história de um 

modo geral.  

Se há um modelo aceitável em sociedade para a história, para os sujeitos, as ausências 

ou diferenças precisam ser problematizadas, principalmente, em nome das diferentes culturas 

presentes na formação sócio histórica do Brasil como nação, e isto é fundamental para a 

constituição de uma identidade BRASIL (1997), seja ela de raça, de gênero, de geração, de 

classe. 

Diante disto, fica a reflexão do quanto ainda precisamos avançar nos debates, nas 

estratégias de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, do mesmo modo nos aspectos 

relacionados ao gênero, e a própria condição de juventudes para que nossos jovens possam 

construir suas identidades sem ter que se preocupar com as desigualdades que são legitimadas 

a partir de sua cor da pele, pois: 

 

No interior das instituições escolares são comuns situações de preconceitos 
vivenciados por alunos e professores. Diante desta constatação, a 
problemática que se apresenta refere-se a possibilidade de se desconstruir os 
preconceitos existentes na escola com relação ao/a negro/a, a cultura negra, 
bem como aos indígenas. A escola deve proporcionar um ambiente que 
valorize a negritude, isto é, uma educação voltada para as relações étnico-
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raciais, que se direcione a valorização do/a negro/a, afinal todos precisam 
aprender valores que desmistifiquem as referências ao povo negro como o 
lugar do feio ou do inferior. O espaço escolar é um espaço de inclusão, 
reconhecimento e combate as relações preconceituosas e discriminatórias 
(SILVA, 2015, p.206). 

Considerações finais 

 

Considerando o que foi discutido no transcorrer deste trabalho foi possível identificar 

que as jovens sentem dificuldades perante a cor de sua pele, por conta de toda uma 

reprodução desigual das relações étnico-raciais as quais respaldam o lugar de submissão, de 

inferioridade perante a classe branca. Dessa forma, quais estratégias de resistências são 

construídas por essas jovens para construírem suas identidades? Os direcionamentos para a 

construção identitária de forma saudável se dão pelas implementações de legislações ou 

mesmo de projetos pedagógicos apropriados para o debate acerca da negritude e as relações 

étnico-raciais no espaço escolar.  

Mesmo que tenhamos todas as diretrizes dispostas nas legislações que regulam o 

sistema educacional, nos processos de adequações a cada realidade, é preciso que todas as 

pessoas envolvidas no funcionamento da escola, como este lugar que pode agregar as 

diferenças possam desenvolver ações de solidariedade e empatia para com quem for vítima de 

discriminação de raça, de gênero, ou de qualquer outra ordem.   

De todo modo, verificamos que poucas são as ações desenvolvidas pela escola 

pesquisada que levem em consideração os aspectos de raça, de gênero, ficando muitas vezes, 

na responsabilidade de cada docente o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

diferenciadas, e que minimamente possam colaborar com o processo de pertencimento étnico-

racial. 

As jovens que se afirmaram negras possuem as suas identidades de raça, de gênero, de 

gerações bem delimitadas, em algumas situações percebemos níveis diferentes de vivência e 

de pertencimento a uma destas identidades. De todo modo, o lugar das jovens negras no 

contexto escolar tem sido o de resistência. 

 Resistir em um ambiente que reproduz práticas discriminatórias postas na sociedade, 

que estão trazendo outro modelo do que significa ser jovem e negra a partir de suas posturas 

de enfrentamento às discriminações. 
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