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Eixo VII – Educação, diversidade e formação humana: gênero, sexualidade, étnico-racial, 

justiça social, inclusão, direitos humanos e formação integral do homem. 

 

Resumo: Este texto tem como objeto o lugar da mulher negra na discussão curricular, 

enfocando em específico o caso da Escola Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento no Conde – 

PB, situada nos entornos da comunidade quilombola do Guruji. Busca, através de análises 

bibliográficas e pesquisa em campo, discutir como a questão da mulher negra vem sendo 

trabalhada em sala de aula, e também como este conteúdo vem sendo debatido no currículo no 

sentido da desconstrução de práticas de racismo, com vistas a uma perspectiva curricular que 

promova práticas afirmativas. Do ponto de vista metodológico, o texto recorre à estratégia do 

relato de experiência como modo de dar corpo às experiências vividas no âmbito da disciplina 

de Currículo e Escola, do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, da Universidade Federal 

de Campina Grande, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (UFCG-CDSA). 

As experiências formativas na referida produzem práticas de enraizamento da comunidade com 

a escola e práticas de enfrentamento do racismo. 

Palavras-chaves: comunidade quilombola; enfrentamento do racismo; mulher negra.

 

Introdução 

 

 Este texto tem como objeto o lugar da mulher negra na discussão curricular, enfocando 

em específico o caso da Escola Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento no Conde – PB. Busca, 

através de análises bibliográficas e pesquisa em campo, discutir como a mulher negra vem 

sendo trabalhada em sala de aula, e também como este conteúdo vem sendo debatido no 

currículo. No sentido da desconstrução de práticas de racismo, com vistas a uma perspectiva 

curricular que promova práticas afirmativas.
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Metodologia 

 

 Do ponto de vista metodológico, o texto recorre à estratégia do relato de experiência 

como modo de dar corpo às experiências vividas no âmbito da disciplina de Currículo e Escola, 

do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, 

Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (UFCG-CDSA). 

 No sentido de alimentar tal trabalho, realiza-se também uma incursão bibliográfica 

sobre o tema do racismo e do lugar da mulher negra na formação social brasileira, bem como 

da importância da discussão de temas relacionados à raça, racismo, Currículo Intercultural e 

mulher negra como conteúdo curricular. 

 Ao final do texto, é apresentada a experiência vivenciada na Escola Prof.ª Lina 

Rodrigues do Nascimento no Conde – PB, ressaltando a estrutura da escola, as práticas gestoras, 

as práticas curriculares e os projetos desenvolvidos na escola os potenciais formativos de 

enraizamento com a comunidade quilombola do Guruji, que está localizada nas intermediações 

da escola.

 

Referencial Teórico 

 

Racismo na sociedade brasileira: mulher negra 

 

O povo negro tem uma grande contribuição para a formação da sociedade brasileira, 

mas pouco sobre este povo vem sendo trabalhado nas salas de aula de ensino fundamental e 

ensino médio, quando não de forma pejorativa, seja pela falta de conteúdo adequado no livro 

didático ou mesmo pela precária formação de professores.  

Muitas mulheres negras tiveram papel fundamental na luta pela liberdade, entre elas: 

Dandara dos Palmares, símbolo de resistência, porém quase sempre sua história é negligenciada 

se destacando mais Zumbi dos Palmares e pouco se conhecendo a luta de sua esposa ou 

Sojourner Truth, ex-escrava que se tornou oradora, fez, em 1851, seu famoso discurso intitulado 

“E eu não sou uma mulher?” na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. 

A situação da mulher negra na sociedade brasileira era totalmente diferente da situação 

da mulher branca, tendo em vista que as mulheres brancas lutavam em busca de seus direitos, 

as mulheres negras lutavam para serem consideradas pessoas. A luta das mulheres negras são 

invisibilizadas e silenciadas perante o ensino em sala de aula. Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, sendo substituída pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, onde passa a 



ser obrigatório trabalhar em escolas públicas e privadas o estudo da cultura indígena e afro-

brasileira, no âmbito de todo currículo escolar. Esta lei foi modificada pela Lei 10.645, que 

incluiu também a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nos currículos 

brasileiros. 

 Durante o percurso fundamental é comum os alunos terem acesso a contos folclóricos 

brasileiros como Boto, Curupira e Lobisomem, mas quando se trata de contos africanos como 

“A gazela e o caracol”, “A menina que não Falava”, “A lua feiticeira” e “A filha que não sabia 

pilar” ou algo que se remeta ao continente africano, os alunos não possuem acesso, 

conhecimento; existe uma negligência perante a visibilidade das culturas afro-brasileiras e 

africanas.  

 
Os colonizadores não estabeleceram relações horizontais em contato com a 

alteridade, ao contrário, inventam a raça como uma forma de classificar e de 

hierarquizar os grupos humanos e manter sua hegemonia, hegemonia esta que 

é reproduzida pelos sistemas educacionais brasileiros ao privilegiarem um 

currículo etnocêntrico de raiz europeia que silencia e subalternizar as 

diferenças racial, social, cultural e econômica do país. (FERREIRA, 2013, p. 

17). 

 

Neste caso esse conteúdo vem sendo trabalhado de forma significativa? A mulher negra 

é bem representada? Por que falar sobre a mulher negra incomoda? As mulheres possuem e 

vivem um histórico de luta por ocupação de espaços na sociedade brasileira, mas além de seus 

direitos as mulheres negras vivem uma intensa luta por sua representatividade, por seu 

reconhecimento enquanto mulher e por ser negra. Uma luta de longo tempo contra o machismo 

e racismo, seja ela vinda pela sociedade ou da própria família, atitudes que podem levar muitas 

mulheres negras a sua morte, seja pela violência doméstica ou pelo suicídio, quando não a 

negação de identidade negra para poder se adequar ao que a sociedade impõe como padrão de 

beleza. Segundo Durkheim, quando o indivíduo não consegue se adequar a sociedade o suicídio 

pode ocorrer, devido a ideia de fracasso. Se faz necessário problematizar a questão sobre gênero 

e etnia para somar com uma educação de qualidade que venha a contribuir não só para 

preparação para o mercado de trabalho, mas também na formação do indivíduo enquanto 

cidadão, humano e transformador da realidade. 

 

Raça e gênero no currículo: visibilidade da mulher negra 

 

O movimento negro e feminista negro tem sido essenciais para dar visibilidade a este 

debate esquecido e silenciado, pois, em uma sociedade patriarcal onde o que se espera das 



mulheres é que elas vivam apenas para a casa e família, que seu espaço seja limitado, uma 

sociedade racista que segue tratando o negro como inferior, onde a cor da pele ainda é utilizada 

como meio de limitar espaços de emprego, por exemplo. Um país de governo para poucos, 

autoritário, e de uma sociedade de desenvolvimento lento, em que o Estado não é utilizado 

como meio de transformação social, mas sim como ferramenta para manter o lugar hierárquico 

privilegiado nas mãos da classe dominante e seu status quo. 

A escola pode ter práticas transformadoras, através dela pode ser possível desnaturalizar 

este tipo de pensamento colonizador, mas para isso é necessário professores bem qualificados 

e que trabalhem com um currículo intercultural crítico. Visualizando projetos descoloniais, que 

se opunham ao sistema econômico e político neoliberal. A educação intercultural é o meio de 

transformação das condições secundárias das minorias, que na verdade são grande maiorias 

sociais espoliadas pelo sistema capitalista. Ela permeia pela transformação da estrutura sócio-

crítica, questionando as ideias que formam e estão na base da sociedade, como a herança 

colonial que hoje além das várias formas que se manifesta, tem a cultura da população negra 

marginalizada.  

Contudo, é perceptível que também existe um problema de preparação dos professores, 

que não vem apenas na Educação Básica e está presente da mesma forma, talvez não com a 

mesma intensidade no Ensino Superior. Como exemplo à disciplina Currículo e Escola do curso 

de Ciências Sociais que não traz como elemento obrigatório a ser trabalhada a questão da 

mulher negra ficando a critério do docente trabalhar ou não o tema, o que não é positivo na 

formação dos discentes, pois como trabalhar tal tema quando estiver no seu campo de trabalho 

se ele não possuir propriedade sobre o assunto? 

Ressalta-se que embora existam leis que garantam o tratamento das temáticas dos povos 

originários brasileiros e dos povos da diáspora, na educação superior ainda não existem muitos 

grupos, núcleos, professores (as) e disciplinas que efetivamente lidem com estes saberes na 

formação de professores (as). 

Para se trabalhar com este tipo de conteúdo ou com outros temas o professor não pode 

se reter a ficar nesse “cubículo” de desatualização. Ser professor significa  ser um eterno 

estudante ele necessita está sempre procurando se aprimorar.  

Como mecanismo de transformação do currículo pode-se e deve ser inserido uma 

disciplina que trate especificamente sobre relações étnico-raciais, que tragam temas como 

racismo, mulher negra, e juntamente com a descolonização do pensamento social, colocando 

esses elementos de forma para criticar as relações estabelecidas culturalmente e socialmente 

impostas. O dia 25 de julho é estabelecido no Brasil como o Dia Nacional da Mulher Negra e 



Tereza de Benguela, instituída pela lei nº 2.987/2014, esta data não deve ser tomada apenas 

como mais uma data registrada no calendário mas sim como data de recordação de várias 

guerreiras que ajudaram na história afro-brasileira e na luta pela liberdade podendo ser 

trabalhada em sala de aula através do Mural Memórias das Mulheres negras, que abrange 

histórias de grandes heroínas negra do povo negro no Brasil. Através também da literatura como 

mecanismo de provocar os alunos, a partir de uma questionamento prazeroso e diversificado, 

proporcionando o desenvolvimento do pensamento crítico. No cordel de Arraes (2005) por 

exemplo pode-se notar a importância de uma das heroínas negras: 

(...) 

Dia 25 de Julho 

É o dia de lembrar 

De Tereza de Benguela 

Pois rainha exemplar 

Foi durante sua vida 

Sem jamais silenciar. 

(...) 

Me revolta esse país 

Que não fala na história 

Dos seus feitos grandiosos 

E de toda a sua glória 

O silêncio é explicado 

Pela vil racista escória. 

É por isso que escrevo 

Mulher negra também sou 

E registro de Tereza 

O legado que ficou 

Pois bem poderosamente 

A Tereza aqui reinou. 

(...) 

Mulher negra de coragem 

E também de inteligência 

Com talento e liderança 

Com imensa sapiência 

 

Foi Tereza de Benguela 

Fonte de resiliência  

(...) 

Ho Tereza de Benguela! 

Nosso espelho ancestral 

Sua alma ainda vive 

E entre nós é maioral 

Nós honramos sua luta 

Sua força temporal!

 

A criação da Lei n°11.645, artigo 26, o conteúdo no currículo escolar 

  

Problematizar através da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 

nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e posteriormente pela lei 11.645 de colocar data como a 



mesma é executada no currículo escolar, de modo a combater o racismo, o preconceito, através 

da história afro-brasileira, tendo o negro no Brasil uma trajetória marcada por processos 

excludentes e discriminatórios, que se repercutiram ao longo dos anos, mesmo com a abolição 

da escravatura e a erradicação do tráfico de escravos não foram capazes de evitar que os 

processos de desigualdades raciais se repercutissem em várias instituições, sobretudo, dentro 

espaço escolar.  

 Foi através de várias revoltas que os movimentos negro sociais, após a república 

brasileira, foram conquistando direito e voz diante a sociedade. Onde segundo Domingos 

(2007), para o movimento negro a identidade racial, não é só usada como elemento de 

mobilização, mas também de mediações das reivindicações políticas. Perante muitos anos de 

luta e resistência, que após a ditadura militar no Brasil, nos anos de 1978 com a criação do 

Movimento Negro Unificado (MNU), que os negros começaram a se mobilizar, entre outras 

pautas, a inclusão da História dos negros nos currículos escolares, onde o movimento...  

 
Passou a intervir amiúde no terreno educacional, com proposições fundadas 

na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos; na capacitação 

de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica; na reavaliação do 

papel do negro na história do Brasil e, por fim, erigiu-se a bandeira da inclusão 

do ensino da história da África nos currículos escolares. Reivindicava-se, 

igualmente, a emergência de uma literatura “negra” em detrimento à literatura 

de base eurocêntrica. (DOMINGUES, 2007, p.115-116). 

 

Conquistando assim, após anos de luta, de uma educação eurocêntrica, onde os negros 

eram vistos através dos colonizadores o europeu, tendo sua história contada de modo a ser 

marginalizada e colocada como inferior diante a europeia. Uma educação com a herança muito 

forte da colonização mesmo estando na modernidade.  

 

As marcas da presença da herança colonial que perpassa a nossa sociedade e, 

consequentemente, os currículos escolares representam, de um lado, o que não 

foi ensinado e, consequentemente, o que não sabemos sobre História e Cultura 

da África, dos Afro-Brasileiros e dos Povos Indígenas. Por outro lado, o pouco 

que é ensinado dessas Histórias e Culturas é realizado pelo prisma do 

imaginário europeu. (FERREIRA, 2013, p. 27). 

 

 Assim, como afirma Pinto (2002), a figura do negro é sempre vista pela cultura europeia, 

que não relativiza e ver o outro através de sua cultura. Mesmo na contemporaneidade deve-se 

manter atento para as imagens ou conteúdo bibliográficos nas escolas, que venha a afirmar cada 

vez mais os racismos.  

      
No que diz respeito ao segmento negro, por exemplo, já existe uma 

bibliografia que aponta para fatos como ausência ou representação 



estereotipada e negativa dos livros didáticos, restrições que lhes são impostas 

por participarem ou desempenharem certas funções em eventos escolares, 

ocorrências no cotidiano escolar que o ridicularizam e o desvalorizam e que 

vão desde brincadeiras dos colegas e dos apelidos depreciativos as suas 

características físicas [...]. (PINTO, 2002, p.106). 

 

 Essa reconstrução dos currículos escolares, na modernidade, ensina a determinados 

grupos que antes eram vistos como inferior, a serem sujeitos autônomos diante de sua história 

e cultura. Tendo o seu conhecimento como válido nos currículos escolares. Onde, através de 

muita luta e resistência do movimento negro foi instaurado a lei de n°10.639, de 9 de janeiro de 

2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a inclusão no currículo oficial 

da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena". Nesse sentido, destacamos os seguintes extratos da lei: 

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena.  

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil.  
 

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 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 

brasileiras." (2003). 

 

 A obrigatoriedade da lei no âmbito escolar, vem com o objetivo de resgatar a 

contribuição desses sujeitos nas áreas, econômica, social e política na história do Brasil, 

trazendo para as escolas um currículo intercultural e crítico.

 

Resultados 

 

Um exemplo de escola que busca trabalhar e valorizar questões quilombola e também a 

agricultura é a E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento no Conde PB, comporta 250 

alunos entre eles alunos do ensino fundamental e EJA, o nome da instituição se dar em 

homenagem a Lina Rodrigues que foi à primeira professora que ensinou as pessoas mais velhas 

daquela localidade se tornou uma espécie de símbolos daquela comunidade, Lina era perseguida 



por proporcionar aos seus o ato de aprender a ler e escrever, no entanto queriam colocar o nome 

de um representante político na  instituição mas a comunidade não aceitou.  

Esta atitude demonstra um processo comunitário de resistência, no caso específico da 

própria comunidade quilombola do Guruji, pelo direito de se narrar e poder nomear o espaço 

público que tem tanto significado para toda a comunidade. Desta forma, acontecem práticas de 

enfrentamento ao racismo institucional e social, de modo a desnaturalizar a já tão naturalização 

de nomear os espaços sem considerar a história ancestral dos povos quilombolas e seus 

processos históricos de luta. 

A escola trabalha com uma metodologia muito ativa de desenvolvimento de projetos 

didáticos, com muito envolvimento dos professores (as) e demais profissionais da educação na 

escola, incluindo a gestão junto com os alunos e com a comunidade escolar, predominantemente 

quilombola. 

Consideramos que a superação pedagógica do ideário colonial não é uma tarefa simples 

e que custe pouco tempo de práticas transformadoras. Quando se fala do trato das mulheres 

negras no Currículo, o desafio torna-se maior ainda, haja visto que este é um grupo ainda mais 

silenciado dentro da própria população negra e quilombola. Ainda assim, a escola ensaia 

projetos de afirmação da cultura quilombola e deles participam muitas alunas, que são maioria 

na escola, além de mulheres da comunidade. 

Na escola existe o projeto da horta como elemento de transformação, de valorização do 

trabalho familiar tendo em vista que a economia da comunidade se baseia neste trabalho e a 

maioria dos alunos são filhos de agricultores, o tema quilombola valorização de suas raízes, 

presente não apenas no nome da instituição. Assim, articular a dimensão do trabalho produtivo 

com o estudo é de fundamental importância tanto para estudantes camponeses, como também 

quilombolas, uma vez que vá se assumindo de modo cada vez mais consistente o trabalho como 

princípio educativo. A participação estudantil também se dá no acervo da biblioteca, pinturas, 

projeto cinema, cordéis e na produção de uma canal no YouTube “Viva Quilombola”. Podemos 

ver nesta instituição preocupação com a valorização da identidade da comunidade, do cotidiano 

dos indivíduos, com a economia, o meio ambiente e afirmação e reconhecimento enquanto 

quilombola e família agricultora.  

Se faz imensamente importante que sejam abordada em sala de aula as histórias 

daquelas que tanto lutaram por sua liberdade e sua posição na sociedade brasileira, uma vez que 

sabemos que em quase todas as escolas este ensino é deficitário mesmo havendo uma lei que 

traga as questões afro-brasileiras e indígenas como obrigatório, portanto a escola aqui 

referenciada serve como exemplo de um olhar sensível dos professores sobre a importância 



desta temática, além de trazer também a literatura como ferramenta importante para 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. No canal Viva Quilombola, em vídeos 

realizados pelos alunos eles relatam a importância da horta como meio de valorização da 

agricultura, e conhecimento de ervas medicinais como elas podem servir no seu cotidiano e na 

manutenção do conhecimento sobre as mesmas. Nas salas de aula reproduzem ilustrações sobre 

a cultura negra. Está estratégia de ensino proporciona aos alunos um trabalho em conjunto, 

valorizando sua identidade enquanto filhos de agricultores e quilombolas, valorização de suas 

raízes.

 

Conclusões 

 

Considera-se que a superação pedagógica do ideário colonial não é uma tarefa simples 

e que custe pouco tempo de práticas transformadoras. Quando se fala do trato das mulheres 

negras no Currículo, o desafio torna-se maior ainda, haja visto que este é um grupo ainda mais 

silenciado dentro da própria população negra e quilombola. Ainda assim, a escola ensaia 

projetos de afirmação da cultura quilombola e deles participam muitas alunas, que são maioria 

na escola, além de mulheres da comunidade. 

 

 



Anexo 

 

Figura 1: Horta medicinal da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. Conde PB. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 2: Horta medicinal da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. Conde PB. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 3: Desenho produzido pelos alunos da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. 

Conde PB.   

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 



Figura 4: Horta medicina da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. Conde PB. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 5: Desenho produzido pelos alunos da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. 

Conde PB. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 6: Desenho produzido pelos alunos da E.M.E.F. Prof.ª Lina Rodrigues do Nascimento. 2019. 

Conde PB. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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