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1 Este texto integra a pesquisa de doutorado de Marysson Jonas Rodrigues Camargo, orientada pela Dra. Anna
Canavarro Benite com previsão defesa em 2022.
2 Doutorando, Mestre e licenciado em Química pela Universidade Federal de Goiás, integrante do Coletivo Ciata
do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão desde 2013.
3 Doutora e Mestre em Ciências e Licenciada em Química (UFRJ/2005). Professora Associada e Coordenadora do
PIBID QUÍMICA da Universidade Federal de Goiás. Coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação
Química e Inclusão- LPEQI da UFG (2006) onde instituiu em 2009 o Coletivo CIATA- Grupo de Estudos sobre
a Descolonização do Currículo de Ciências.

A ESCOLA E A DIMENSÃO
EPISTÊMICA DO RACISMO:
ALGUMAS ARTICULAÇÕES1

Marysson Jonas Rodrigues Camargo2

Anna Canavarro Benite3

Palavras-chave: racismo, epistemologia, Fanon, pluriversalidade, ciências.

Resumo: Este texto versa sobre a escola e as epistemologias racistas
que nela influem determinando processos de subjetivação dos/das
discentes. O currículo é eurocêntrico, assim como, é expressão do
colonialismo e da colonialidade que constituem o processo histórico
de nossa sociedade, consequentemente, nele e por meio dele o racismo
epistêmico silencia, desqualifica e/ou exclui a cultura e história negras
impactando a formação de todo o alunado – negros e não negros. Essa
renovação deve ser possibilitada, em oposição à dimensão epistêmica
do racismo e seus efeitos na escola, a partir de novos paradigmas
epistemológicos que reconfigurem o currículo em ação, reconhecendo
a diversidade presente na escola. Uma proposta que possa fazer jus a
essa possibilidade é denegrir a educação que perpassa o paradigma
da pluriversalidade exposto por Noguera (2012). Assim, finalizamos o
texto inferindo que é preciso denegrir o ensino de ciências.

Nós, Homo sapiens sapiens, somos uma dentre as inúmeras contingências
criadas pela trama do processo evolutivo. Nesse processo, como um todo e,
especialmente na evolução humana, os fenótipos tiveram e ainda tem um
importante papel. Em termos biológicos, “formam parte de uma plêiade de
mecanismos atitudinais instintivos de natureza especificamente evolucionária”
(Wedderburn, 2008, p. 4). Porém, constata-se que diferenças fenotípicas,
inegavelmente existentes entre nós humanos, são a base concreta que criou
a construção social que denominamos por raça que se fundamenta, de igual
modo, em tempos mais vicinais, em contornos mais profundos como as
diferenças culturais.
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Tais diferenças são fruto desta diversidade inata mediada pela relação
em que as dissimilutudes são reconhecidas e ressignificadas, estabelecendo
ordens que definem o que é interessante e o que o não é, o que é bom e o
que é ruim, o que é melhor e o que é inferior. Esta trama de ressignificações
no processo histórico da humanidade despontou em uma autoconsciência
de grupo de natureza racial (Wedderburn, 2008).

O racismo, nesse sentido, se constituiu como uma disposição
sistematizada de hierarquização entre grupos raciais, de raízes profundas na
história, de abrangência territorial e cultural em que três domínios societários
se entrecruzam, sejam eles: a conjuntura política, econômica e jurídica que
governam a sociedade; o ideário social total que abrange a sociedade
governando-a; e as normas e princípios de atitudes que configuram relações
pessoais que constituem o tecido social (Wedderburn, 2008).

Nesse contexto, as desigualdades sociais se desdobram em iniquidades raciais, e
estas últimas reforçam as primeiras. E em todos os casos, tratando-se da socie-
dade hierarquicamente racializada, é o fenótipo que regula o estatuto individual
ou coletivo das pessoas. Até hoje, nenhuma sociedade multirracial tem escapa-
do a esse intricado racializado sistema de lógicas de dominação/subordinação.
O racismo teria emergido não como fenômeno ideológico responsivo às desi-
gualdades sociais recentes, mas sim como uma consciência grupal totalizante
enraizada na antiguidade (Wedderburn, 2008, p.12).

Por isso, em um país multirracial como o Brasil, são constantes as
situações ora sutis, ora explícitas que denotam a existência de um racismo
estrutural anti-negro que, de diferentes formas e em diferentes níveis da
vida social, subjuga, inferioriza, desqualifica a população negra e sua cultura
e, em última instância, ataca até mesmo o direito à vida a pessoas negras.

À guisa de exemplo, citamos a notícia que relata o homicídio cometido
pelo Exército Brasileiro contra o cidadão, pai de família e músico Evaldo
dos Santos Rosa, 51 anos. O músico dirigia o carro da família com destino a
um chá de bebê. Na altura da Estrada de Camboatá no bairro de Guadalupe
– região oeste do Rio de Janeiro – o carro da família foi alvejado por mais de
80 tiros disparados pelos militares que justificaram legítima defesa (G1 SP,
2019). O caso gerou ampla repercussão na sociedade civil e provocou
manifestações e protestos até em outros estados, como noticiado pelo Portal
G1 de Notícias da Rede Globo (Figura 1).
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Fonte: Portal G1 de Notícias, 14/04/2019. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2019/04/14/manifestantes-fazem-ato-em-sp-contra-morte-de-musico-baleado-
pelo-exercito-no-rio-80-tiros-em-uma-familia-negra.ghtml

E esse não é um fato isolado. O Atlas da Violência de 2019 do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que contabiliza homicídios a partir
dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) da
Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE)
do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e
Promoção da Saúde, da Secretaria de Vigilância da Saúde do Ministério da
Saúde (DANTPS/SVS/MS) corrobora essa assertiva. De acordo com o
Atlas 2019, observa-se no Brasil um aprofundamento das desigualdades
raciais no que se refere a letalidade violenta. Em 2017, 75,5% dos homicídios
foram de vítimas negras (pretos e pardos) (Ipea, 2019).

Manifestantes fazem ato em SP
contra morte de músico baleado
pelo Exército no Rio: “80 tiros em
uma família negra”

Faixa com a frase: parem de atirar em nós marcou ato em frente ao Masp, na Paulista. Músico

negro foi morto após o Exército disparar 80 veses contra o carro em que estava com sua família

Figura 1: Notícia publicada no Portal G1 de Notícias sobre protesto ocorrido
em São Paulo em decorrência da morte do músico Evaldo dos Santos Rosa,
51 anos no Rio de Janeiro
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Em 2017, a taxa de homicídios para cada 100 mil negros foi de 43,1,
enquanto que para indivíduos não negros a taxa foi de 16,0. Isso quer dizer
que, para cada pessoa não negra assassinada, 2,7 cidadãos negros são mortos
violentamente. Comparando os dados de 2007 a 2017, a diferença na taxa de
homicídios de pessoas negras (33,1%) é mais de 10 vezes maior do que entre
não negros (3,3%) como observa-se no gráfico da Figura 2 (Ipea, 2019).

Figura 2 Gráfico que apresenta a taxa de variação de homicídios para cada
100 mil habitantes entre negros e não negros entre os anos de 2007 e 2017.

Fonte: Atlas da Violência 2019 (Ipea, 2019, p.49)

Esse quadro denota que não vivemos no paraíso tropical das raças e
que, em oposição a esse mito de democracia racial amplamente difundido
no Brasil, vivemos ainda sob o sustentáculo de uma sociedade racista e
perigosa para a sobrevivência de nós, indivíduos negros e negras. E esse
mesmo quadro, pintado com sangue negro, pode também expressar o racismo
estrutural no Brasil quando dirigimos o nosso olhar para a escola, espaço
onde o racismo opera em termos simbólicos e sobre isso dissertaremos ao
longo deste capítulo.

A escola é o espaço para a educação institucionalizada, para o ensino
e aprendizagem do saber sistematizado historicamente construído. De acordo
com Gellner (2011) apud Beserra e Lavergne (2018), a escola possibilita
diversos tipos de participação social, que engloba não apenas o acesso a um
ofício remunerado, mas ao próprio exercício da cidadania.
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4 Também denominado por país, o estado-nação é tipo de sociedade que abarca política e território de forma
soberana, é constituído por uma nação (culturas, identidade), um Estado (organização, leis) e o território (Bresser-
Pereira, 2017).
5 Compreendemos que tais inconvenientes podem convergir e atuar em desfavor de um mesmo sujeito como
apontam estudos de Crenshaw (2002), hooks (2015), Oliveira (2017) dentre outros, que abarcam o conceito de
interseccionalidades considerando categorias como raça, classe, gênero, orientação sexual etc. Neste trabalho, no
entanto, optamos porconsiderar apenas a categoria raça e compreendemos que tal opção pode ser reducionista.

Neste sentido, mais que a inserção social e cultural no estado-nação4,
a escola trouxe consigo a promessa de ascensão socioeconômica às classes
trabalhadoras o que a tornou um modelo para a escola a ser inventada no
território das nações que outrora foram colônias exploradas por outros países
industrialmente mais avançados (Beserra e Lavergne, 2018).

Porém, a construção do “cidadão periférico”, para usar a expressão de Jessé
Souza (2011), impõe ainda mais desafios do que a dos seus congêneres das
nações industrialmente avançadas. Um dos mais importantes, e difíceis de supe-
rar, é a ideologia colonial na qual se constituem os colonizados como indivídu-
os. Tal ideologia se baseia na crença de que os colonizados precisavam dos
colonizadores para salvarem as suas almas, no caso da expansão pós-descoberta,
no século XVI, ou para se civilizarem, superarem a selvageria etc, no caso da
expansão dos nacionalismos imperialistas europeus que concluíram o trabalho
da divisão e colonização do mundo, no século XIX. É essa crença que justificará
a exportação para o mundo “ainda não civilizado” dos padrões administrativos,
educativos, linguísticos e de produção que longos séculos de “civilização” ti-
nham permitido aos colonizadores do Norte construir. (Beserra e Lavergne,
2018, p. 76 e 77).

Portanto, sendo a escola um espaço de integração social e cultural,
diferentes forças nela atuam para nela materializar um currículo – conteúdos
da cultura, objetivos e estratégias de ensino que perpassam toda experiência
escolar, sejam eles explícitos ou ocultos. Assim, como defendemos em Camargo
e Benite (2019), a escola não é um sistema isolado, antes, nela influem
inconvenientes sociais que estão presente em suas vizinhanças que configuram
atitudes e comportamentos dos atores sociais que a ela constitui.

Destes inconvenientes sociais – que poderíamos citar o machismo, a
homofobia, a xenofobia, os diversos preconceitos e discriminações sociais e
raciais5 – é inegável que o racismo seja um destes fenômenos que está
presente no espaço escolar contemporâneo brasileiro. Um exemplo marcante
deste cenário são os dados apresentados pela GloboNews em que, por meio
da Lei de Acesso a Informação, acessou dados da Secretaria de Segurança
Pública do estado de São Paulo e contabilizou as denúncias por injúria racial.
Segundo o levantamento houveram 2.873 boletins de ocorrência dessa
natureza, entre 2016 e 2017, dos quais 142 diziam respeito ao ambiente
escolar, ou seja, 1 caso de denúncia por injúria racial a cada 5 dias, apenas
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nas escolas paulistas (Arcoverde e Fiúza, 2018).
Outro dado que reflete como o racismo pode estar no ambiente escolar

refere-se à distorção série/idade que atinge proporcionalmente mais a
juventude negra do que a mesma faixa etária não negra. De acordo com
dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), 76% dos jovens brancos estão matriculados em idade regular no
Ensino Médio, entre os jovens negros essa percentagem cai para 62% (Kesley,
2018). O mesmo estudo revela que as desigualdades raciais persistem
independente da faixa de renda. O estudo organizou os dados em quartis,
nos quais o quartil 4 representa os mais ricos, o quartil 1 os mais pobres, e os
quartis 2 e 3 faixas de renda intermediárias aos dois extremos. Organizamos
os dados no gráfico abaixo (figura 3).

Figura 3 Taxa líquida de matrícula de jovens entre 15 e 18 anos – Raça/cor
por quartil de renda

Fonte: Kesley (2018).

Esses dados reiteram que não apenas a estratificação social em
decorrência das desigualdades sociais impacta a permanência ou não de
jovens negros na escola, mas, a categoria raça também funciona como fator
social determinante do acesso e permanência. Isso ocorre, pois, o racismo
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na escola manifesta-se não apenas em condutas e práticas ativas ou explícitas
que poderiam ser enquadradas, sem muito esforço, como crime no código
penal brasileiro no que se refere a Lei 7.716 de 1989 que tipifica e estabelece
penas para o crime de racismo (Carreira, 2011; Brasil, 1989). Por sua vez, é
na escola, que o racismo pode produzir e reproduzir comportamentos, atitudes
e ideologias de professores/as, coordenadores/as, diretores/as, pais e alunos/
as por vezes sutis e de difícil constatação e, para compreendermos
minimamente a presença do racismo na escola, é preciso que façamos uma
breve reflexão sobre as origens e bases epistemológicas que sustentam essa
escola no cenário brasileiro.

Esta escola, como a conhecemos hoje, tem seu início no Estado Novo
– ditadura varguista – em que se inicia o projeto de massificação da
escolarização devido a um intenso, mas não homogêneo processo de
industrialização no Brasil. No entanto, seria improvável compreender tal
processo, que passou por uma série de reformas até os nossos dias, sem que
olhemos para o nosso passado como colônia europeia que se deu no início
dos tempos da chamada Modernidade (Beserra e Lavergne, 2017).

 Modernidade é um termo que traduz atitudes, valores, conformações
sociais, formas de produzir e validar o conhecimento – logo, epistemologias
– que tem seu nascedouro na Europa ocidental e que, em seguida, foi se
espalhando mundo a fora. A produção de conhecimento e as instituições
sociais como um todo, a partir do final do século XV, ganham novos rumos
quando o sistema mercantilista se consolida em detrimento do sistema feudal,
a burguesia se torna uma força política expressiva e decisiva nos Estados
Nacionais, ocorre a Expansão Marítima, a colonização do Novo Mundo, e a
Reforma Protestante questiona a hegemonia da Igreja Católica. Tais fatos
históricos associados a tantos outros – como o Renascimento Europeu e o
Iluminismo, por exemplo – abrem espaço para as doutrinas liberais e ao
modo de produção capitalista que se estabeleceu na Era Moderna europeia
(Fernandes e Orso, 2013).

Nisto, importa dizer que quando nos referimos a Modernidade, não
estamos fazendo menção direta ao que costumeiramente nomeamos por
Idade Moderna, porém que:

Modernidade é uma visão de mundo, um ideário ligado ao projeto de um mundo
moderno. A modernidade tem seu berço na Idade Moderna, porém, não se
confunde plenamente com ela. O ideário da modernidade traz implicações
importantes no campo das ciências e da vida social e está posto sobre uma
epistemologia que lhe dá fundamentação (Rocha, 2010, p.36).
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6 Entendemos a atividade educativa como um processo de humanização manifesto em estratégias e ações que
entrelaçam os objetivos da educação ao seu alvo, ou seja, trata-se de um meio pelo qual educadores e educandos
superam ou fortalecem suas especificidades a partir da apropriação da produção cultural historicamente construída
(Saviani e Duarte, 2010 apud Bernardes, 2011).

Preliminarmente, salientamos que o termo epistemologia é de origem
grega e diz respeito ao estudo (logos) do conhecimento (episteme), porém não
se refere, conforme essa perspectiva, ao conhecimento doxa (opinião,
conhecimento de senso comum), ou ao conhecimento sofia (conhecimento
acumulado pela experiência, sabedoria) ou ainda ao conhecimento gnosis
(conhecimento de forma geral). A epistemologia, nesse entendimento, teoriza
e reflete sobre o conhecimento sistemático cunhado metodicamente na
tentativa do ser humano de perscrutar o real, portanto, diz respeito aos
fundamentos, limites, validação e condições do que foi e do que é chamado
de conhecimento científico (Saviani, 2007).

A epistemologia, conforme essa concepção, promove debates e
reflexões críticas acerca da ciência ao longo da história e é indubitável que,
desde os mais remotos tempos em diferentes culturas e sociedades, é
permanente a demanda por conhecimento. Por isso, “as crenças, métodos,
modelos de referências e visões de mundo, nessa empreitada perene, exercem
consequências diretas em relação ao pensar, teorizar, sistematizar e fazer
educação” (Oliveira, 2016 apud Ferreira, 2016, p. 199).

De acordo com Batista, Gouveia e Carmo (2016):

Especificamente relacionado à ciência da educação, o questionamento
epistemológico se refere ao que fica pressuposto nas práticas pedagógicas, ao
que não é dito pelo professor em suas atividades, mas que está efetivamente
atuante e patente a sua prática educativa. Desse modo, a epistemologia da
prática profissional docente visa tornar latentes os conteúdos que orientam a
incorporação, produção e utilização dos saberes ensinados e sua aplicação na
prática docente. São esses os saberes profissionais já interiorizados nos conheci-
mentos, habilidades e atitudes, em que o “saber-fazer”, o “saber-ser” e o “saber-
trabalhar em grupo” conduzem o “saber-relacionar-se com os alunos” e o “sa-
ber-verificar” seus conhecimentos, competências, habilidades e atitudes (p. 52).

Conforme Oliveira (2016), desde os tempos mais arcaicos a atividade
educativa6 acontece associada a um debate epistemológico afim e, por essa
razão, defendemos que não podemos suprimir as epistemologias africanas e
da diáspora africana que foram sistematicamente depreciadas e
menosprezadas em decorrência do eurocentrismo e do racismo epistêmico
(Oliveira e Nascimento, 2016) – conceitos que discorreremos mais adiante.

Ou seja, embora o relato etimológico em torno do termo “episteme”
ou “epistemologia”, como apontado anteriormente, ser de origem grega,
defendemos que a epistemologia enquanto condição do pensamento – portanto,
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7 Cultura: segundo Oliveira (2009), em poucas palavras, cultura “ é o relacionamento das singularidades no plano
de imanência concomitante os valores produzidos no plano de transcendência” (p. 3). O plano de imanência
refere-se à ação humana sobre o real, o plano de transcendência faz referência aos conceitos que são criados pela
ação de um povo. Portanto entendemos por cultura, em uma perspectiva antropológica, toda produção desenvolvida
pelo intelecto humano ou atividade exercida por esses que possuam algum sentido: a história, a escrita, a ou as
ciências, a religião, o folclore, as tradições, os usos e costumes etc.

geradora de significados e imprescindível para afirmar ou negar a cultura de
um povo e sua dignidade – vai além de teorizar sobre o conhecimento elaborado
na Grécia ou na Europa (Oliveira, 2009). Concordamos que da epistemologia
procedem signos e significados atrelados à produções de cada cultura7, destarte,
não existe uma episteme ou uma ciência universal, mesmo que uma episteme
elaborada em uma cultura possa influenciar a configuração de outra (Oliveira,
2009). Mas esta não é uma unanimidade ainda mais quando se considera a
produção de conhecimento a partir da Modernidade.

Duas vertentes poderiam exemplificar epistemologia que foi erigida
na Modernidade: o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico. De
acordo com Gauer (2007), o racionalismo inaugurado por René Descartes
(1596 – 1650) é dedutivo, portanto há a primazia da razão, enquanto que no
indutivismo/empirismo de Francis Bacon (1561 – 1626) e John Locke (1632
– 1704) defende-se o método indutivo, ou seja, que das especificidades chega-
se às generalizações tendo por base a experiência sensível. Assim, é nesse
momento histórico de triunfo burguês que a filosofia grega clássica – a saber
Platão e Aristóteles – é revisitada e valorizada e, no contexto antropocêntrico,
busca-se um ideal de homem cujo espírito seja livre e que busca explicações
não sobrenaturais ou mitológicas para a realidade.

Em outras palavras, a Modernidade pode ser percebida como um
movimento em que tradições são preteridas em prol de que tudo seja
minunciosamente analisado e experimentado a luz da razão (Araújo, 2007).
Contudo, é salutar dizer que estas mesmas tradições ainda tinham lugar no
tecido social, porém em outros espaços e não ocupando mais função
legitimadora do conhecimento, como, por exemplo, foi o caso da Igreja católica
em tempos pré-modernos. Deste modo,

Modernidade é sinônimo de sociedade moderna ou civilização industrial e está
associada a um conjunto de atitudes perante o mundo, como a ideia de que o
mundo é passível de transformação pela intervenção humana; um complexo de
instituições econômicas, em especial a produção industrial e a economia de
mercado; toda uma gama de instituições políticas, como o Estado nacional e a
democracia de massa; a primazia e a centralidade do indivíduo e não, do grupo
como sujeito de direitos e de decisões; o primado da subjetividade; o pluralismo
e a ideologia; a concepção linear de história; a realimentação mútua entre ciên-
cia e tecnologia, com a hegemonia de sua racionalidade própria; o predomínio
cada vez maior do simbolismo formal de cunho numérico-matemático
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(informática); a pesquisa e industrialização em níveis diversos de qualidade
técnica (transformadora, inovadora, criadora); a burocratização e a organização
política da sociedade (Araújo, 2007, p.27).

A ciência e a tecnologia passaram por abruptos avanços e ocuparam
espaço bastante privilegiado neste cenário.  Copérnico, Galilei Galileu,
Giordano Bruno, Kepler e mais a frente Isaac Newton dentre outros
consolidaram a matemática como a linguagem e a experimentação como
método em que se poderia denotar todos aspectos da natureza. Tal perspectiva
se expande também às ciências sociais, e a corrente espitemológica positivista
explicitada por Auguste Comte passa a exercer ampla influência no mundo
moderno (Araújo, 2007). Assim, convém dizer que:

O Positivismo é a concepção de ciência que se fundamenta na análise dos
fenômenos partindo das leis da natureza, físicas. Parte do particular, da matéria
entendida como algo dado. A concepção positivista de ciência advoga a neces-
sidade da neutralidade, da busca da verdade a partir da experiência. A verdade
está na natureza e cabe ao homem conhecer as leis desta para poder intervir.
Segundo esse paradigma, é com esses mesmos princípios que se deve estudar a
sociedade. Na relação sujeito objeto, ou cognoscente cognoscível, há a determi-
nação do objeto. O conhecimento é a expressão racional e neutra daquilo que o
objeto representa (Dalarosa, 2008, p. 345).

Nessa perspectiva, conseguintemente, seria considerado conhecimento
científico o que é liberto de ideologias ou juízos de valor, o que pode ser
reduzido a expressões matemáticas e provado experimentalmente e, portanto,
a teoria advém da prática (observação) as quais estariam em domínios
diferentes, ou seja, há uma dicotomia entre teoria e prática. Para Comte o
que seria possível conhecer dos fenômenos seria não as causas e efeitos,
porém as leis que os produziam e a fonte desse conhecimento seria apenas
a observação, qualquer coisa fora disso seria irrelevante (Oliveira, 2010).

Esta Ciência Positiva seria imprescindível para que a humanidade se
adequasse ao progresso e a industrialização destes tempos modernos. Neste
sentido, seriam amplamente difundidos na escola moderna metodologias e
pedagogias positivistas acordados as mudanças que foram ocorrendo na
modernidade. Se nos atentarmos no caso brasileiro, por exemplo, poderíamos
citar diferentes modos de pensar e fazer educação que, em maior ou menor
escala, foram conformados pelo viés positivista.

No Brasil, mais especificamente a partir de 1549, os jesuítas foram
responsáveis por instituir um primeiro modelo de educação institucional nos
tempos coloniais: a catequização ancorada na epistemologia essencialista em
que a educação deve moldar o homem a sua essência ideal e universal e,
importa dizer, que se entenda por universal o homem branco europeu e
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cristão (Beserra e Lavergne, 2018). De acordo com Baldan e Arce (2008),
este modelo se caracteriza pela noção de homem acabado/perfeito em
contraste à criança imperfeita e ingênua que evoluiria por intermédio da
educação – Pedagogia da Essência – o que coloca o/a professor/a como
centro da atividade educativa.

 “A educação jesuítica estava a serviço da missão de catequização e
não da formação de indivíduos para uma nação (cuja ideia moderna sequer
se cogitava) ou mesmo para o serviço ao colonialismo português” (Beserra
e Lavergne, 2018, p. 81). Lopes (2017) acresce que:

No Brasil, os povos indígenas [...] viram-se constrangidos por tentativas de fazê-
los esquecer sua língua, religião, cultura. [...] no Rio Grande do Sul as primeiras
escolas públicas, eram destinadas à crianças guaranis, que ao matricular-se per-
diam seus nomes próprios e passavam a ser chamadas por um nome português.
Esperava-se assim, que esquecessem sua cultura, a fim de adotar o cristianismo
e de rejeitar hábitos costumes, arquitetura de seus povos; passando a preferir o
jeito português, dito “mais civilizado” (sem paginação).

Depois da expulsão dos jesuítas com a reforma imposta pelo Marquês
de Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo, Primeiro Ministro de Portugal
de 1750-1777), e mesmo com a vinda da Corte Portuguesa em 1808 e da
Independência em 1822, nenhuma outra reforma educacional modificou
fortemente a educação brasileira até as primeiras décadas do século XX. Beserra
e Lavergne (2018) destacam que quando a Corte chega ao Brasil em 1808, a
reforma pombalina ainda não havia se efetivado em todo território da colônia,
mesmo tendo se passado quase cinquenta anos de seu início em Portugal.

É salutar que façamos aqui uma colocação: a escolarização da pessoa
negra foi quase inexistente até o final do século XIX:

Na experiência brasileira, além do que se passou com os indígenas, deve-se ter
presente a situação dos africanos escravizados, de seus filhos e descendentes. A
eles foi negada a possibilidade de aprender a ler, ou se lhes era permitido, era
com o intuito de incutir–lhes representações negativas de si próprios e convencê-
los de que deveriam ocupar lugares subalternos na sociedade. Ser negro era visto
como enorme desvantagem, utilizava-se a educação para despertar e incentivar
o desejo de ser branco. Além de cor da pele tratava- se também de lugar a ser
ocupador na sociedade e de poder (Lopes, 2017, sem paginação).

A educação formal era um privilégio de poucos. Porém, Dalarosa
(2008) acresce que inspirada no ideal positivista, a educação passa a ser
concebida como uma salvadora que possibilitaria a superação total do
feudalismo e a ascensão da burguesia – consolidação do capitalismo industrial.
No Brasil ocorre a Abolição da escravidão em 1888 que engrossou o enorme
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8 “Este se tornou um documento histórico escrito por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho,
entre outros, que veio suprir as necessidades políticas e sociais da época, com o intuito de minimizar os fracassos
existentes naquele momento, enaltecendo o exercício dos direitos da população brasileira, principalmente na
educação, para que todos tivessem oportunidade de uma escola de qualidade, obrigatoriedade e de gratuidade”
(Rosa e Silva, 2016, p.6).

contingente de pessoas analfabetas livres que necessitariam de um nível
mínimo de instrução para serem integradas na sociedade. Este mesmo período
marca o fim do período imperial brasileiro e o início do período republicano
(1889) (Camargo, 2018).

Neste contexto, nos Estados Unidos e Europa, a Pedagogia Nova surge
no final do século XIX e início do século XX embasada na cosmovisão positivista,
no entanto, marcando a inversão da burguesia revolucionária para a burguesia
conservadora, o slogan agora é “Ordem e progresso! “ (Dalarosa, 2008).

Isso se traduz em outra inversão no campo educacional, o centro
agora não é mais o docente, mas o discente. A tarefa da educação é
desenvolver características inatas do alunado, marca-se com essa perspectiva
a orientação de que o conhecimento é uma construção, o professor é o
mediador e o aluno não mais o receptor de conhecimentos, mas alguém que
na sua construção é peça ativa. Ou seja, a pedagogia nova considera as
idiossincrasias dos discentes, mas é conservadora por não questionar as
desigualdades (Dalarosa, 2008).

No Brasil, a Escola Nova é representada a partir de 1930 – época da
ditadura do Estado Novo, mas também do lançamento do histórico Manifesto do
Pioneiros da Educação Nova8 - porém, o que de fato foi incorporado ao Estado
do ideário escolanovista foi a tendência em universalizar o ensino para as massas
afim de se garantir mão de obra ao desenvolvimento industrial. É importante
observamos que essa massificação e mudanças de concepções e metodologias
ocorreu lenta e heterogeneamente no vasto território brasileiro que, por seguidas
décadas do século XX, amargou altos índices de analfabetismo não apenas entre
os estratos sociais menos privilegiados (Ferraro e Kreidlow, 2004).

A Pedagogia Tecnicista, por sua vez, também é expressão do positivismo
e vinculada ao status quo burguês. De acordo com Dalarosa (2008):

No Brasil, desenvolve-se nos anos de 1970, respaldada pelo convênio MEC/
USAID e pela Lei 5.692/71. Tal concepção, também fundada na epistemologia
positivista e alimentada pelo pragmatismo e pelo empirismo, atribui à educação
um viés utilitarista e imediatista. É a concepção que, respaldada pela lei acima
citada, sacramenta a dualidade do ensino, a antiga cisão entre o pensar e o fazer.
A escola do conhecimento, do pensar para as elites e a escola do fazer para as
classes populares. Esta cisão, própria de uma sociedade de classes, serviu para
manter e reproduzir esta mesma sociedade e não para superá-la. Para essa con-
cepção, o excluído, o marginalizado não é mais o ignorante nem o diferente. É
aquele que não domina a tecnologia, os instrumentos. O centro da atividade
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9 De acordo com Chauí (2003), Marx e Engels, em seus estudos de macroeconomia política, notaram que nossa
consciência é moldada de acordo com cada modo de produção que se instaura, daí concluíram que, diferente do
que defendia Hegel, não são as ideias ou razão em si mesmas que faziam a história, mas as condições materiais de
produção. Estas relações de produção econômica que determinariam o que somos e o que pensamos são também
históricas e dialéticas, ou seja, “surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo” e tal processo histórico “é
movido por contradições sociais” – por exemplo a luta de classes (Chaui, 2003, p. 386). Logo, tais relações de
produção econômica influenciariam todas as atividades humanas, até mesmo a educação.
10 Nesta comunicação, tomaremos colonialismo e neocolonialismo como processos de dominação política análogos,
pois ambos traduzem práticas imperialistas, no entanto, em períodos distintos da História e, portanto, operando
por mecanismo correlatos ao contexto histórico social em que se deram. O colonialismo a partir do século XVI nas
Américas, e o neocolonialismo a partir do século XIX na África e Ásia.

pedagógica não está mais no professor nem no aluno. Ambos, professor e aluno,
estão subordinados à técnica e à racionalização do trabalho pedagógico (p. 348).

A escola, nesse sentido, forma para o mercado e responsabiliza ao
alunado a tarefa de romper as desigualdades sociais que sofre, como se a
ascensão socioeconômica não dependesse de outros fatores como a injustiça
social, o racismo e machismo estruturais etc. Mas é mister que façamos
menção que, primeiro, é preciso que tenhamos a ideia de que essas categorias
articuladas por Dalarosa (2008) não referem-se a fases fechadas, mas que se
deram na dialética do processo histórico e; segundo,  nem todos os modos
de fazer e pensar educação no que foi definido como Modernidade esteve
atrelado a corrente epistemológica do positivismo.

A Pedagogia Histórico-Crítica, por exemplo, foi cunhada na perspectiva
revolucionária do materialismo histórico dialético9 em contraste ao positivismo
da burguesia conservadora articulando, por conseguinte, anseios da classe
trabalhadora no que tange a educação. Assim, de acordo com Saviani (2012):

Nessa perspectiva seus métodos [da Pedagogia Histórico-Crítica] estimularão a
atividade e iniciativa dos alunos sem abrir mão da iniciativa do professor;
favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem deixar de
valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em conta
os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psico-
lógico, sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos
conteúdos cognitivos (Saviani 2007 apud Saviani 2012, p.9).

A Pedagogia Histórico-Crítica concebe a atividade educativa como
uma prática transformadora da sociedade e por ela determinada, e não
conservadoras em favor dos detentores dos meios de produção tais como
as pedagogias que discutimos anteriormente. Entretanto a escolarização, como
vimos, foi um privilégio de poucos e, mesmo quando passou a ser acessível
a diferentes segmentos sociais parece ter servido a estratégias de dominação.

Esta afirmação decorre de que ao verbete Modernidade estão
inevitavelmente atrelados outros como o colonialismo e o neocolonialismo10
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11 Na concepção fanoniana, a qual nos alinhamos, há uma sinergia entre o racismo e o colonialismo, assim, o racismo
é fenômeno estrutural que permeia de forma sistêmica a sociedade com implicações sociais, culturais, econômicas
e psicológicas em favor da supremacia do colonizador (Sapede, 2011).

(Cesaire, 1978; Willians, 1975; Rodney, 1982; Fanon, 2005; Fanon, 2008;) e,
mais recentemente, à colonialidade do poder, do saber e do ser (Quijano,
2007; Quijano, 2010; Mignolo, 2011; Mignolo, 2017) que traduzem uma
série de violências materiais e simbólicas perpetradas pela Europa ocidental
– e na história recente acrescenta-se Estados Unidos e Japão – contra a
África, a Ásia e as Américas desde os primórdios da Idade Moderna.

Fanon (2005) nos ensina que o colonialismo abarca um processo
deliberado por parte do colonizador de dominação que parte do
convencimento do colonizado que o colonialismo poderia “arrancá-los à
noite que viviam” (p. 244). Assim,

O resultado, conscientemente perseguido pelo colonialismo, era pôr na cabeça
dos indígenas que a partida do colono significaria para eles a volta à barbárie, a
degradação, a animalização. No plano do inconsciente, o colonialismo não pro-
curava, pois, ser percebido pelo indígena como uma mãe gentil e benevolente,
que protege a criança contra um ambiente hostil, mas sob a forma de uma mãe
que, continuamente, impede o filho fundamentalmente perverso de suicidar-se,
de dar livre curso aos seus instintos maléficos. A mãe colonial defende o filho
contra ele mesmo, contra o seu ego, contra a sua fisiologia, sua biologia, sua
infelicidade ontológica (Fanon, 2005, p. 244).

Fanon (2005) demonstra ainda – referindo-se à situação do continente
africano em processo de descolonização no século XX – que o mundo
produzido pela colonização é um mundo compartimentado, dividido em
dois (Figura 4). Igualmente às dicotomias que se percebe entre os bairros
nobres e as favelas, o mundo colonizado é separado entre a zona do colono
– munida de recursos humanos e materiais necessários para segurança e
bem-estar de seus habitantes – e a zona do colonizado – em radical oposição,
não possui recursos de qualquer natureza necessários, “morre-se em qualquer
lugar, de qualquer coisa”. “A cidade do colono é uma cidade de brancos, de
estrangeiros” (Fanon, 2005, p. 55), em contrapartida, a cidade dos colonizados
é composta por pessoas negras11.

Segundo Fanon (2005), essa compartimentação é possibilitada por
interlocutores institucionalizados. A força policial, sempre presente na zona
colonial, com uso da violência, não raras as vezes até de forma letal, estabelece
os limites e reprime quaisquer insurgências por parte do colonizado,
principalmente na zona do colono. Mas há outras forças – em países
capitalistas – como a educação (religiosa, laica, familiar etc.), as relações
paternalistas, o ideal de honestidade e fidelidade entre o trabalhador e o
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empregador e “outras formas estéticas do respeito à ordem estabelecida”
que “criam em torno do explorado uma atmosfera de submissão e de inibição”
mitigando possibilidades de levantes do colonizado e, desse modo, facilitam
o trabalho das forças de ordem (polícia) (Fanon, 2005, p. 54)

Figura 4 Esta imagem representa o compartimentação do mundo colonizado descrita
por Fanon: a zona do colonizado refletida na vidraça da cidade do colono. A imagem
intitulada “A favela refletida na prepotência do capital - Prédio da Região Portuária /
Morro da Gamboa” registrada no Rio de janeiro, pertence a intelectual negra Marize
Conceição e ao poeta Éle Semog.

Fonte: Marize Conceição e Éle Semog, 2019 (Arquivo pessoal de Marize Conceição, que nos
autorizou a publicação).

O colonialismo, portanto, é também produto e produtor do que
denominamos, nesta comunicação, por racismo epistêmico ou ainda por
dimensão epistêmica do racismo que se refere à dominação, inferiorização,
desconsideração, desqualificação, apropriação e/ou aniquilação (epistemicídio)
das produções socioculturais construídas em bases epistemológicas não europeias.
Para Gilroy (2001) apud Martins e Moita (2018), “o racismo epistêmico é o
que faz com que o conhecimento acadêmico seja dominado por uma razão
branco-ocidental e marcada por um conhecimento “universal” oriundo das
particularidades branco-europeias que toma o local como global” (p. 7).

Em outras palavras, o racismo epistêmico retroalimentado pelo
colonialismo é eurocêntrico. E este eurocentrismo não pode ser confundido
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como tão somente um etnocentrismo, pois, como pontua Cunha (2005), há
diversos grupos étnicos na Europa; o eurocentrismo articula em uma só
cosmovisão atributos afins de grupos étnicos diferentes por intermédio de
suas bases históricas clássicas, a saber Grécia e Roma; e, por fim, o
eurocentrismo origina todo tipo de inverdades e falsificações históricas para
impor a presunçosa universalidade e superioridade do homem branco europeu.

Para Cunha (2005), e com ele concordamos, para afirmar a
superioridade europeia em detrimento de outros povos africanos, o
eurocentrismo produziu teorias pseudocientíficas que atestavam a
inferioridade dos povos negros e, com base nela, legitimou políticas racistas.
No entanto,

O movimento de revisão e contestação científica dessa “ suposta história oficial
da humanidade” deve tributos a cientistas e historiadores como Cheick Anta
Diop, Theophile Obenga, Molefi K. Asante, Ivan Van Sertima, George G.M.
James, Kabengele Munanga, Elisa Larkin Nascimento, Carlos Comitini, Helena
Teodoro Lopes, Sueli Carneiro, Nei Lopes e outros. O mérito reside justamente
no fato de terem desafiado acadêmicos eurocêntricos (historiadores que têm
como referência o tradicional modo europeu de observar a história) a uma
reflexão a respeito de a quem se deve realmente creditar a primazia do nasci-
mento da humanidade e do processo civilizatório, além de questionar os
parâmetros preconceituosos de análise histórica, ainda vigentes no meio acadê-
mico em relação aos povos africanos e da diáspora (Cunha, 2005, p. 5).

O Antigo Egito destaca-se, nos estudos desse movimento revisionista,
pois afirmar que ele está localizado no norte da África não significa apenas
uma indicação física de sua geografia. O Egito Antigo era constituído,
majoritariamente, por pessoas negras autóctones geradoras do que foi um
dos maiores impérios da Antiguidade, assim como assinalado em Diop (2010).
Para Asante (2014),

A filosofia começa 2800 anos a.C. com pessoas de pele negra do Vale do Nilo, ou
seja, 2200 anos antes do aparecimento de Tales de Mileto, considerado o primei-
ro filósofo ocidental. Nossos ancestrais 30.000 anos atrás separavam ocre ver-
melho de ferro em uma caverna da Suazilândia. Eles deveriam ter alguma ideia
sobre aquilo que estavam fazendo. Devia haver alguma reflexão, algum processo
pelo qual os anciões determinavam o que era para ser utilizado, para o que e em
qual ocasião. Dessa forma, antes mesmo da escrita, temos evidências de que os
africanos estavam engajados em discussões significativas sobre a natureza de seu
ambiente (p. 120).

Logo, se havia uma filosofia ou uma ciência – mesmo que não
elaboradas nos moldes atuais – havia um regime de pensamento, ou seja,
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havia uma epistemologia que as determinavam. De acordo com James (1992),
um dos mais antigos sistemas de formação humana surge no Antigo Egito
conhecido como Sistema de Mistérios Egípcio o qual se propunha a ensinar
a alma do homem, representando, assim, um processo de deificação para
que num plano posterior o homem pudesse plenamente comungar com deuses.

Mas a educação nesse sistema objetivava mais que o aprendizado de
virtudes para que se pudesse gozar de uma vida eterna e feliz. Por anos, os
aprendizes eram submetidos a rigorosos exercícios disciplinares, autocontrole
do corpo em função dos ensinamentos e postos a testes periódicos que
aprovavam ou não os discentes para que progredissem para os níveis
superiores ou os chamados “Grandes Mistérios”. Segundo James (1992),
análogo a universidade atual, o Sistema de Mistérios Egípcio era o espaço
formal para apropriação da cultura antiga. E mais:

Gramática, Retórica, e Lógica eram disciplinas de natureza moral por meio das
quais as tendências irracionais do ser humano eram purgadas, e ele era treinado
para se tornar uma testemunha viva do Logos Divino. Geometria e aritmética
eram ciências do espaço transcendental e numeração, a compreensão das quais
fornecia a chave não só para os problemas do nosso ser; mas também para
aqueles físicos, que são tão desconcertantes hoje, devido à nossa utilização dos
métodos indutivos. Astronomia lidava com o conhecimento e distribuição de
forças latentes no homem, e o destino de indivíduos, laços e nações. Música (ou
Harmonia) significava a prática viva da filosofia, ou seja, o ajuste da vida
humana em harmonia com Deus, até que a alma pessoal se tornasse identificada
com Deus, quando iria ouvir e participar da música das esferas. Era terapêutica,
e foi usada pelos Sacerdotes Egípcios na cura de doenças. Esta era a teoria
Egípcia da salvação, através da qual o indivíduo era treinado para se tornar
semelhante a deus [godlike], enquanto na terra, e ao mesmo tempo se qualifica-
va para a felicidade eterna. Isto era conseguido através dos esforços do indiví-
duo, através do cultivo das Artes e Ciências, por um lado, e uma vida de virtude,
por outro. Não havia mediador entre o homem e sua salvação, como nós encon-
tramos na teoria Cristã (James, sem data, p.50).

Ou seja, a formação egípcia integral englobava mais que a apropriação
de liturgias ou a aprendizagem de qualidades sacras, mas, da mesma forma,
conhecimentos correlatos a vida material daquele tempo. Poucos trabalhos,
no Brasil, versam sobre a atividade educativa no Egito Antigo, dentre os
quais destacamos o trabalho de Bakos (2000) que investigou as origens do
ensino no Egito no que tange a formação dos escribas12. Segundo a autora,
até o período conhecido como Reino Antigo13 não parece haver um local

12 Escribas: segmento do Antigo Egito que dominava a escrita.
13 Reino Antigo ou Império Antigo diz respeito ao espaço de tempo de 3200 a.C a 2100 a.C. O Médio Império é a
época concernente a 2100 a.C a 1580 a.C. O Novo Império é o tempo relativo a 1580 a.C a 715 a.C.
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formal, além da corte, voltado para o ensino. A atividade educativa formal
fora da corte no Antigo Egito encontra seus primeiros registros em hieróglifos
do período posterior denominado Médio Império em que, na referida escrita,
surge a expressão “Casa de Instrução” que era um espaço dedicado a
formação de escribas. A metodologia de ensino egípcia para a formação
desse profissional era caracterizada pela memorização, repetição e até mesmo
utilização de castigos físicos a fim de que os aprendizes se apropriassem das
diferentes modalidades de escrita14.

Mas os norte-africanos, além do domínio da escrita, eram exímios
transformadores da matéria. Segundo Gadalla (2018), eram notáveis os
conhecimentos em Química dos egípcios. De acordo com o autor, tal conhecimento
se manifestava, para além dos processos de mumificação, na produção de vidros
e porcelanas constituídos por óxidos. Havia também a produção de uma variedade
de cores o que demanda um amplo conhecimento sobre os metais. Gadalla
(2018) destaca ainda que esse conhecimento egípcio é comprovado pelos inúmeros
achados – vasos, espelhos, vidros e utilitários de bronze – em Luxor (Tebas) e
em outras localidades do Alto e do Baixo Egito.

Na matemática também não é diferente. Segundo Cunha Júnior (2016),
a matemática desenvolvida em terras africanas promoveu diversas outras
áreas afins: astronomia, hidrologia, arquitetura, engenharia e a manufatura
de precisos instrumentos de uso médico. Há quem descredita a matemática
egípcia adjetivando-a como experimental e não dedutiva. Para Cunha Júnior
(2016) de fato era uma matemática experimental, entretanto, ainda assim,
resolvia os problemas daquele povo naquela época e, concordamos com
Cunha Júnior (2016), que isto na verdade é o que interessa.

Então cabe aqui afirmamos que matemática experimental tem a mesma impor-
tância, para engenharia que a matemática dedutiva. Assim podemos valorizar os
feitos a matemática africana e não desprezá-los principalmente pensando de
maneira errada que a matemática é uma criação europeia. Isto não dito desta
forma nos livros, mas é ensinado de forma que esta é a conclusão errada que
forma as mentalidades na sociedade brasileira. Sempre saímos a formação edu-
cacionais com a impressão falsa que os africanos não foram populações voltadas
para o desenvolvimento da matemática (Cunha Júnior, 2016, p. 1 e 2).

Dito isto, não é de se espantar a admiração grega com relação os
conhecimentos forjados no Antigo Egito a ponto de levar alguns de seus
mais conhecidos filósofos a buscarem conhecimentos em terras keméticas15.
Segundo Asante (2014), podemos citar o poeta Homero, o filósofo Platão, o

14 Escrita: a escrita antiga não é apenas fonética como a alfabética que conhecemos, mas a escrita poderia ocorrer
por pictogramas e ideogramas como era o caso do Egito.
15 Keméticas: egípcias.
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matemático Pitágoras de Samos, Demócrito de Abdera – o qual muitos
consideram como criador do primeiro modelo filosófico atômico da matéria
– dentre outros que, reconhecedores dos avanços científico e tecnológico
egípcios, foram em busca da filosofia, arte e ciências que esse povo legava.

Portanto, entendemos que o Antigo Egito – situado no nordeste
africano, constituído por povos pretos – exerceu influência sobre o que veio
a ser o universo greco-romano subsequente o qual parte da comunidade
científica ainda defende ser o berço da civilização ocidental (Asante, 2014;
Obenga, 2004). É ainda bastante comum que livros e produções acadêmicas
sobre epistemologia e educação na maioria das vezes se iniciam pelo chamado
milagre grego que, para nós, é uma demonstração de como a dimensão
epistêmica do racismo procura apagar as contribuições africanas nas ciências
e tecnologias e revela, ao mesmo tampo, um lado obscuro da Modernidadade,
a saber: a colonialidade. Essa é tese defendida pelos estudos decoloniais.

Neste sentido, no início dos anos 2000, intelectuais, em sua maioria
latino-americanos, constituíram o grupo Modernidade/Colonialidade que
também se volta a criticar o eurocentrismo, principalmente, no campo das
ciências sociais (Leda, 2015). Reunindo pesquisadores como o peruano Aníbal
Quijano, os argentinos Enrique Dussel e Walter Mignolo, o estadunidense
Immanuel Wallerstein e outros, defende o grupo que modernidade e
colonialidade não podem coexistir separadamente. Assim, as colônias
exploradas pelo Velho Mundo não foram apenas incluídas na economia de
capital mundial, mas, inversamente, a economia capitalista mundial não
poderia ter existido sem a exploração dessas colônias. O grupo Modernidade/
Colonialidade concebe que:

A expansão colonial iniciada no século XVI, com as grandes navegações e o
“descobrimento” das Américas – posteriormente incrementada com o
neocolonialismo do final do século XIX, que promoveu a repartição da África e
Ásia –, é vista, nessa abordagem, como condição sine qua non para a existência e a
manutenção do capitalismo industrial. Por outro lado, a extinção do colonialismo
histórico-político nas Américas, com a construção de nações independentes no
século XIX, bem como na África e Ásia, por intermédio da descolonização em
meados do século XX, não foi condição necessária e suficiente para a emancipação
político-econômica e cultural dos países periféricos (Assis, 2014, p. 613).

Assim, nessa perspectiva, a descolonização que é entendida apenas
como independência política – ou seja, a não presença direta do colonizador
na liderança das instituições do Estado – não supera a colonialidade que, por
sua vez, transcende o colonialismo histórico e se expressa no poder, no
saber e no ser como defendido por Quijano (2007). Importa definir que, de
acordo com Maldonado-Torres (2007) apud Assis (2014):
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16 Decolonial e descolonial são conceitos diferentes na perspectiva do Grupo Modernidade/Colonialidade.
Descolonial refere-se aos processos de descolonização dos países africanos e sul asiáticos depois da Guerra Fria, faz
referência também aos estudos pós-coloniais. Decolonial é um conceito criado no arcabouço teórico do Grupo
Modernidade/Colonialidade em contraponto a colonialidade; designa o pensamento decolonial que propõe a
ruptura epistemológica com o eurocentrismo e o racismo epistêmico (Reis e Andrade, 2018).
17 Estamos nos referindo ao movimento negro como um todo. Em nossa dissertação de mestrado o leitor poderá
encontrar um resumo mais completo da história do movimento negro (Camargo, 2018).

... a colonialidade do poder se refere à inter-relação entre as formas modernas de
exploração e dominação e o processo europeu de expansão colonial. A
colonialidade do saber se relaciona com a epistemologia e suas formas de repro-
dução de regimes de pensamento, enquanto a colonialidade do ser se refere à
experiência vivida de colonização e seus impactos na linguagem e na visão de
mundo dos povos colonizados (p. 615).

Assim sendo, a decoloniliadade16 propõe-se como alternativa para
superar a colonialidade. Objetiva-se assim questionar hegemonia
epistemológica eurocêntrica e propor projetos de emancipação que articulem
forma interdisciplinar “cultura, política e economia de maneira a construir
um campo totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos
epistêmicos locais em detrimento dos legados impostos pela situação colonial”
(Reis e Andrade, 2018, p. 3). Descolonização e decolonialidade, na perspectiva
do grupo Modernidade/Colonialidade são conceitos diversos.

Importa dizer, contudo, que, neste artigo, não utilizamos o termo
decolonialidade e optaremos apenas pelo termo descolonização, porém este
último com a mesmo sentido do primeiro. Assim, igualmente a Resende
(2014) fazendo referência ao movimento indígena, não faremos distinção
entre os dois termos por considerar que no bojo da luta antirracista do
movimento negro17, descolonização é o termo mais utilizado.

Feita essas colocações, podemos agora ponderar: como que a dimensão
epistêmica do racismo atinge a escola e como podemos, em oposição,
descolonizar a educação?

Anteriormente apresentamos dados que representam o quanto a escola
pode ser um ambiente em cujos espaços o racismo epistêmico se estende.
Na escola ele se materializa de forma explícita, e/ou também oculto na
atividade educativa, mais objetivamente, no currículo que ela materializa.
De acordo com Sacristán (2013), o currículo que diz respeito aos
conhecimentos socializados na escola é fruto de uma seleção que reflete as
assimetrias do poder.

Ou seja, os conteúdos que se ensina e as metodologias que são
propostas para ensiná-los, no âmbito da escola, representam, principalmente,
a cultura hegemônica (Backes e Santos, 2016). E,

Além de circular conhecimentos o currículo produz sujeitos, produz identida-
des e diferenças. Mas essa produção não se dá fora das relações de poder, sem
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18 Alterada pela Lei 11.645 de 2008 que acresce o Ensino de História e Cultura Indígena (Brasil, 2008).

assimetrias, sem disputas. Ele não representa da mesma forma todos os grupos
sociais e culturais. O currículo representa os “[...] grupos sociais de forma dife-
rente: enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizadas e
instituídas como cânon, as de outros são desvalorizadas e proscritas” (Silva,
2009, p. 195 apud Backes e Santos, 2016, p. 10.510-10.511).

O currículo, portanto, considerando o que dissertamos anteriormente,
é eurocêntrico, assim como, é expressão do colonialismo e da colonialidade
que constituem o processo histórico de nossa sociedade, consequentemente,
nele e por meio dele o racismo epistêmico silencia, desqualifica e/ou exclui
a cultura e história negras impactando a formação de todo o alunado –
negros e não negros. Cientes disso, o movimento negro se organizou,
pressionou o Congresso Brasileiro e em janeiro de 2003 logrou êxito na
sanção, por parte do ex-Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva,
da Lei 10.639 que tornou obrigatório a inclusão do ensino de cultura e
história africana e afro-brasileira18 (Brasil, 2003).

Concordamos com Gomes (2012) que êxitos como Lei 10.639/2003
e demais dispositivos que referendam a educação para as relações étnico-
raciais mostram que processos hegemônicos e contra-hegemônicos de
globalização e os conflitos políticos oriundos do conhecimento e suas
consequências no tecido social e no meio ambiente instauram uma nova
conformação sociocultural que requer que conhecimento, diversidade cultural
e as desigualdades se relacionem em novas bases. Indivíduos e movimentos
sociais estão construindo redes de solidariedade em contraposição a
globalização que está a serviço do atual estágio do sistema do capital (Santos,
2006; Gomes, 2012).

Esse contexto complexo atinge as escolas, as universidades, o campo de produ-
ção do conhecimento e a formação de professores/as. Juntamente às formas
novas de exploração capitalista surgem movimentos de luta pela democracia,
governos populares, reações contra-hegemônicas de países considerados perifé-
ricos ou em desenvolvimento. Esse processo atinge os currículos, os sujeitos e
suas práticas, instando-os a um processo de renovação. Não mais a renovação
restrita à teoria, mas aquela que cobra uma real relação teoria e prática. E mais:
uma renovação do imaginário pedagógico e da relação entre os sujeitos da
educação. (Gomes, 2012, p. 103).

Essa renovação deve ser possibilitada, em oposição a dimensão
epistêmica do racismo e seus efeitos na escola, a partir de novos paradigmas
epistemológicos que reconfigurem o currículo em ação reconhecendo a
diversidade presente na escola. Uma proposta que possa fazer jus a essa
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possibilidade, e com ela concordamos, é denegrir a educação que perpassa o
paradigma da pluriversalidade como exposto por Noguera (2012).
Pluriversalidade pode ser compreendida como uma cosmovisão epistêmica
oposta a universalidade, encontrando sua base teórica na filosofia africana
representada por Obenga (2004) e Ramose (2011) que, bem como James
(1992) e Asante (2014), questionam a origem grega da filosofia.

A universalidade, como paradigma da ciência moderna, concebe-se
como uma cosmovisão totalizante, monorracional, etnocêntrica – ou melhor,
eurocêntrica – e homogeneizante. A pluriversalidade, por sua vez, ressalta o
particular, respeita o diferente, é polirracional e policêntrica, reconhece a
pluralidade cultural e a multiplicidade de visões de mundo (Noguera, 2012).

Nogueira (2012) defende ainda que, a luz do paradigma da
pluriversalidade, a filosofia é, na verdade, um conjunto de filosofias
específicas o que, consequentemente vincula-se “a educação como um
exercício policêntrico, perspectivista, intercultural que busca um polidiálogo
considerando todas as particularidades” (p. 65). E que a noção de filosofia
universal se correlaciona a perspectiva centro-periférica de educação, ou
seja, uma educação que toma como total os modelos e particularidades de
um grupo hegemônico (Noguera, 2012).

A filosofia afroperspectivista, por sua vez, é uma das múltiplas filosofias
que constituem a perspectiva pluriversal de filosofia e, de acordo com Noguera
(2012), faz referência às produções filosóficas africanas e afrodiaspóricas
que se ocupam por desconstruir/eliminar a dimensão epistêmica do racismo.

Alicerçado nesta filosofia afroperspectivista, Noguera (2012), nos
apresenta o conceito filosófico denegrir – tornar negro, enegrecer. A reflexão
filosófica é ancorada na mitologia egípcia19 e  em contribuições de Bernal
(1988) e Ford (1999) em que autor ressignifica a palavra denegrir para: ato
ou efeito de revitalizar, renovar a existência. O impacto dessa mudança de
sentido é de ordem epistêmica. Vimos que o colonialismo e a colonialidade
estabelecem perspectivas e paradigmas totalizantes de subalternização com
base em sistemas de classificação (raça, etnia, gênero etc.). Portanto, segundo
Noguera (2012), estas reflexões filosóficas somam esforços no combate ao
racismo epistêmico que influencia os processos de subjetivação mediados
pelos conhecimentos que transitam na sociedade. Desse modo,

Denegrir é pluriversalizar as abordagens, revitalizando e regenerando as redes
de relacionamentos políticos, econômicos, etnicorraciais, de gênero, exercícios
de sexualidade etc. Denegrir indica um processo de dissolução das modalidades
de dominação e subalternização baseadas em critérios etnicorraciais, geográfi-

19 Mais especificamente a deusa do céu Nut e deus da terra Geb. Noguera (2012) explica que não é novo o uso da
mitologia como interlocutora da filosofia ou em outras áreas do conhecimento, no ensaio, ele dá alguns exemplos
desse uso como Freud que fez uso da mitologia grega (Édipo) em suas reflexões psicanalíticas.



(Re)existência Intelectual Negra e Ancestral 33

20 Inclui métodos e reflexões que consideram mente e corpo domínios independentes. Na concepção de Descartes,
o corpo é fonte de ilusões, assim, apenas a razão dissociada de qualquer interferência pode fornecer a verdade.
21 Refere-se a abordagem histórico-cultural da matemática.

cos, de gênero, na orientação sexual ou exercícios de sexualidade, etc. Portanto,
denegrir tem como alvo o abandono das disputas e controles dos bens materiais
e imateriais, visando uma cooperação e construção compartilhada dos poderes
(Noguera, 2012, p. 69).

Destarte, como pontua Noguera (2012), denegrir a educação não se
trata apenas de reconhecer as particularidades ou, em outros termos, somente
assumir a diversidade da escola, denegrir a educação instaura efetivas
mudanças como: pluralizar os cânones, incluir conteúdos antes suprimidos,
estabelecer novos parâmetros de avaliação e transpor, para sala de aula, um
leque de aprendizados mais amplo que desfaça as fronteiras entre a mente –
o que é ordem cognitiva – e o corpo – o que é de ordem psicomotora – não
centrados apenas na matriz europeia marcada pelo racionalismo cartesiano20.

Denegrir a educação é introduzir e consolidar uma pedagogia da
pluriversalidade, e é nesta seara que se colocam as Leis 10.639 de 2003 e
11.645 de 2008 e os documentos e pareceres oficiais que as regulamentaram,
destinando-se a todos e todas que compõem a escola e não apenas aos
segmentos raciais que subjazem esses dispositivos legais.

A revitalização da educação, na perspectiva pluriversal, pode incluir a
etnomatemática21 e opções congêneres, que não se visam como totais, em
áreas de conhecimento diversas (Língua Portuguesa, História, Geografia,
Biologia, Física, Química etc.) que edificam o currículo escolar. A partir
deste texto, que comporá uma tese de doutorado em andamento, defendemos
que é preciso denegrir o ensino de ciências, o que implicaria em um
deslocamento epistemológico do currículo para que, de fato, o currículo
materializado na escola atenda a diversidade do público que nela circulam,
sejam negros ou não negros.
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