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RESUMO 

Esse estudo objetiva compreender a história do negro no Brasil, o processo de 

desigualdade social, bem como, refletir sobre o conceito de inclusão e exclusão da mulher 

negra no universo escolar. Sabemos que ao longo da história vários esforços foram 

necessários para superar a discriminação, o preconceito, o racismo e as formas de opressão 

racial, étnica e de gênero. A metodologia usada foi à pesquisa bibliográfica. Utilizamos os 

bancos de dados da Scielo e da CAPES. Para complementar a metodologia, recorremos a 

observação participante que aconteceu de fevereiro a outubro de 2017, em uma escola pública 

periférica do município de Ituiutaba. Os resultados a partir dos artigos selecionados e da 

observação mostram que, ser negro, de nível socioeconômico baixo e obeso no Brasil, é uma 

dificuldade a mais se comparado com pessoas que não estão na mesma situação. Por isso, a 

importância de políticas públicas de inclusão para a valorização da população negra nos 

diferentes espaços sociais.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL 

  

Para compreender o cenário educacional do negro no Brasil e as práticas excludentes 

no contexto escolar, faz se necessário, retomar um pouco da história, analisando os aspectos 

constituintes da subjetividade da população negra, que perpassa fatores econômicos, políticos, 

legais, culturais e sociais.  

No século XIX foi imposto ao negro à condição de servir, o que consequentemente o 

tornava submisso em relação aos senhores de pele branca. Durante o trabalho com as lavouras 

e exportações, os escravos trabalhavam arduamente, sofrendo as intempéries do clima, com 

extensa carga horária, trabalhando 16 horas de forma ininterrupta. Seu habitat era a senzala, 

um local que não tinha o mínimo de qualidade de vida, fato este, que ocasionava patologias, 

como tuberculose, AIDS, sífilis, verminose, malárias, entre outras doenças.  
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Além de estar impossibilitado de fazer suas próprias escolhas, o negro era submetido 

a situações de torturas, tais como: apanhar de chicote e ferro quente no tronco, aniquilamento 

de dedos e orelhas e violência psicológica. Os senhores impunham crenças religiosas como o 

catolicismo e abominavam a prática das religiões de matrizes africanas. Cada escravo recebia 

um nome cristão, no intuito de incutir valores morais, que a igreja católica determina, como: 

fidelidade, humildade, respeito, tolerância e passividade.  

Foi necessário a criação dos quilombos como forma de superar as constantes 

opressões sentidas pelo povo negro. Os quilombos formaram-se em praticamente todas as 

regiões do Brasil. “O quilombo dos Palmares, organizado na serra da Barriga, Alagoas, em 

1630, foi o mais importante de todos. Seus milhares de habitantes, os quilombolas, 

sustentaram a liberdade até 20 de novembro de 1695, quando as forças chefiadas pelo 

bandeirante Domingos Jorge Velho mataram Zumbi, o último grande líder de Palmares. Em 

1835, eclodiu em Salvador a revolta dos malês, o maior e mais bem organizado movimento de 

escravos contra a dominação branca (AZEVEDO, 1988, p.11)”.  

Desde 1931, não se chega oriundo do tráfico negreiro como escravo no Brasil. Mas 

somente em 1971, é que foi permitida a “liberdade” dos negros, portanto, deste ano em diante, 

não se nasce mais em território brasileiro, na condição de escravo, graças a promulgação da 

Lei do Ventre Livre – Lei 2040/1971. O art. 1° da referida lei diz que “os filhos da mulher 

escrava que nascerem no Império desde 1971, serão considerados de condição livre”. 

A referida Lei apresenta um contraponto, vejamos:  

 
§1. Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos 

senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 

oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá 

a opção, ou de receber do Estado a indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos 

serviços do menor até a idade de 21 anos completos.  

 

Podemos constatar que não houve de fato um processo real de libertação. Ainda 

havia resquícios de manipulação de mão de obra e exploração do trabalho infantil. Foi 

necessário a implementação da Lei Áurea – Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. No Art. 1° está 

anunciado pela Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor 

D. Pedro II, que está declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. 
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Figura 1: Divulgação da abolição da escravatura pelo Jornal do Senado em 14 de 

maio de 1888.   

 

DESIGUALDADE SOCIAL DE GÊNERO E RAÇA  

 

Partindo da concepção do gênero feminino, é uma construção social dizer que a 

mulher é frágil e submissa, se comparado ao homem. Por longos anos foi destinado à mulher 

cuidar da casa, dos filhos e do marido e “ai” dela se não assumisse esse papel. 

Problematizando ainda mais, chegamos à cor de sua pele. A mulher negra era apartada da 

sociedade, vivia destinada a servir. Desenvolvia suas atribuições de trabalho escravo, e ainda 

era explorada sexualmente pelos senhores. O fato de possuir a pele negra, lhe caracterizava 

como um ser inferior.  

De acordo com Oliveira e Racy (2005, p. 03), “as escravas eram submetidas ao 

trabalho árduo, humilhações e castigos corporais, sendo excluídas do convívio social. Vistos 

tão somente como mercadorias, tanto para os comerciantes do tráfico negreiro, como para os 

latifundiários exploradores de sua mão de obra. Uma situação de total exploração e 

subjulgamento que degeneram profundamente as relações sociais brasileiras”. O retrato 

histórico dos anos 80 nos mostra as elites, portando o direito de comprar uma pessoa de pele 

negra para forçar o trabalho. Então, havia a força dominante e os dominados. Hoje em dia, 
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existem escravos no Brasil? Houve uma mudança no termo “escravidão”? Qual palavra 

substitui escravidão nos tempos atuais? Como está constituída a escravidão na atualidade?  

Atualmente a escravidão é velada, mas com possíveis formas de identificação, para 

isso, propomos algumas reflexões, que nos ajudará a reconhecer os processos de submissão da 

população negra. Tais questionamentos são relevantes: “Quantos negros são médicos no 

Brasil? Quantos negros ocupam cargos de liderança? Quantos negros estão à margem da 

sociedade como garis, pedreiros, faxineiros, entre outras profissões que tende a resignação?”.  

Notamos que esse excesso de submissão dos negros sofre influências desde o período colonial 

brasileiro, e é um fator determinante no processo de inserção do negro no ambiente acadêmico 

e profissional. Ao longo da história do negro foi reforçado em seu imaginário, a ideia de 

exclusão, a mesma situação dos sujeitos portadores de transtorno mental severo, que não tinha 

o direito de conviver dignamente em sociedade.  

É notório a desigualdade social do negro em relação ao branco, desde o acesso à 

educação, cultura, habitação, saúde, lazer e capacitação para o mercado de trabalho. Oliveira e 

Racy (2005, p. 07), afirmam que “segundo o Censo Demográfico do início desse século, mais 

precisamente do ano 2000, publicado pelo IBGE, o Brasil possui uma população total 

equivalente a 169.872.856 habitantes. De acordo com o Mapa da Exclusão Social apresentado 

nos estudos de (Amorim et al., 2004), mais de 25% desta população vive em condições 

sociais precárias, sem renda, emprego e acesso à educação”. E quem é essa população 

apontada no estudo? Sem sombras de dúvidas, grande parte, são cidadãos negros.   

Fazendo uma análise reflexiva sobre o Programa Social Minha Casa, Minha Vida 

disponibilizado pelo Governo Federal brasileiro, constatamos que a classe social com menor 

poder aquisitivo, foi literalmente imposta a habitar nas periferias e longe dos espaços centrais 

da cidade de Ituiutaba/MG. Deparamos com um número excessivo de pessoas da pele negra 

que residem nesses lugares. Alguns bairros como o Nova Ituiutaba I, II, III e IV, carecem de 

posto de saúde, escola, supermercado, farmácia, padaria próximo de sua residência, sem falar 

no transporte público que é considerado uma verdadeira transgressão aos direitos humanos.  

Qual é a qualidade de vida dessas pessoas? Essa é, ou não é, uma experiência real de 

exclusão e inclusão? Exclusão, porque viola os direitos humanos de viver dignamente, e 

inclusão porque traz a falsa ideia que essas pessoas estão se beneficiando de uma política 
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pública, que é a casa própria, e automaticamente terão possibilidades de ascensão. Mas como 

é possível a emancipação da espécie humana nessas condições?  

  
A exposição de indivíduos a acentuados níveis de desigualdade os têm levado a 

residir em locais com infraestrutura precária ou inexistente: com sério 

comprometimento de abastecimento de água potável, de coleta e tratamento de 

esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, manejo de água pluvial que são 

essenciais para a prevenção de enchentes, controle de pragas, dentre outros fatores. 

Assim, estamos inferindo que uma das consequências dramáticas da desigualdade 

racial/étnica no Brasil tem sido o de relegar uma parcela significativa da população 

brasileira – constituída de pretos e pardos em sua maioria – a conviver em seu 

cotidiano com uma série de privações devido ao meio ambiente degradado, as quais 

comprometem sua saúde física e mental, podendo levar a quadros de morbidade e 

mortalidade graves (SANTOS, 2013, p. 43).  

 

Oliveira e Racy (2005, p. 07) acrescem que, “pode-se observar em uma análise da 

distribuição geográfica da concentração de renda no país que a elite brasileira convive em 

uma esfera de restrição, uma espécie de “bolha de ar” que a isola da camada marginalizada da 

população. Um contraste entre o centro e a periferia das cidades, uma segregação de mundos 

que induz arrasadoramente à generalização da violência social - aqui como resultado do 

descontentamento, repressão e discriminação oriundos deste destoante quadro de 

concentração de renda”.  

 Diante do exposto, observa-se um cenário de desigualdade social presente desde a 

abolição da escravatura em 1888, até os tempos atuais. E é nesse contexto de diversidade, 

diferença, inclusão, exclusão, pluralidade, multiculturalismo que apresentaremos o estudo 

caso a seguir. 

 

REFLEXÕES SOBRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA MULHER NEGRA NO 

CONTEXTO ESCOLAR  

 

Begônia
2
 é estudante de uma escola estadual periférica do município de 

Ituiutaba/MG, de nível socioeconômico baixo, tem 14 anos de idade, e apresenta excesso de 

gordura corporal. Frequentemente, Begônia é alvo de ofensas na escola. Alguns colegas lhe 

apelidaram com adjetivos associados ao seu corpo e a cor de sua pele. Esses acontecimentos 

são característicos de bullying escolar.  

                                                 
2
 Usamos o nome de flor para preservar a identidade do caso apresentado.   
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Ristum (2010, p. 96), conceitua bullying como abuso de poder físico ou psicológico 

entre pares, envolvendo dominação, prepotência, por um lado, e submissão, humilhação, 

conformismo e sentimentos de impotência, raiva e medo, por outro. As ações abrangem 

formas diversas, como colocar apelidos, humilhar, discriminar, bater, roubar, aterrorizar, 

excluir, divulgar comentários maldosos, excluir socialmente, dentre outras. 

 Barata, diferencia o racimo de bullying da seguinte forma:  

 

O termo racismo refere-se a uma ideologia social de inferioridade, que é usada para 

justificar o tratamento diferencial concedido a membros de grupos raciais ou étnicos, 

por indivíduos e instituições, usualmente acompanhados por atitudes negativas de 

depreciação com relação a esses grupos. As manifestações de racismo variam 

consideravelmente segundo tempo e lugar, sendo geralmente produzidas por 

sociedades nas quais a distribuição desigual do poder está baseada não apenas na 

posição de classe, mas são atravessadas também pela noção de raça ou etnia 

(BARATA, 2009, p. 65).  

 

Desde o início do ano de 2017, Begônia enfrenta três problemas que julgamos 

principais no seu processo de escolarização. O primeiro, e talvez que lhe causa maior 

sofrimento, é com relação ao seu peso. Ela se destaca entre os demais alunos da escola pela 

protuberância de seu corpo. Ouvimos relato em sala de aula, de uma necessidade interna de 

fazer cirurgia bariátrica para reduzir o seu peso. Isso mostra um descontentamento em relação 

a sua imagem corporal, que é consequência do bullying sofrido por seus colegas que não 

aceitam a quantidade de gordura distribuída entre a sua massa muscular, mas que 

paradoxalmente sentem a necessidade de aproximação por características subjetivas que 

Begônia demonstra, tais como: talento para as artes, música, dança, capoeira, percussão, 

teatro e boa oratória. Ela também é comunicativa, espontânea e sincera. Então, ao mesmo 

tempo em que existe um processo de exclusão, há também um processo de inclusão, ou quiçá 

de aproximação.   

Recentemente foi realizado na escola, um dia de atividades recreativas em 

comemoração ao dia das crianças com brinquedos infláveis, como pula pula, escorregador e 

piscina de bolinha, mas Begônia foi impedida de brincar, pois segundo recomendações dos 

responsáveis pelos brinquedos, Begônia poderia danificar e até furar o pula pula. Essa era 

apenas uma medida de “prevenção”. Enquanto os colegas brincavam e se divertiam, Begônia 
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estava sentada na arquibancada da quadra, desolada, sentindo-se excluída por ser obesa. As 

práticas recreativas foram inclusivas? Como gestores, supervisores e coordenadores 

pedagógicos podem pensar em ações que contemplem a diversidade
3
?  

O outro desafio a ser superado por Begônia, diz respeito à cor de sua pele. Ela é 

negra. Essa característica potencializa ou multiplica por “dois” (no caso de ser obesa e negra) 

o preconceito, a discriminação, o bullying e a exclusão social da mesma. Begônia apresenta 

traços da cultura africana, portanto, usa tranças no cabelo, ouve músicas com batuques fortes 

e se identifica com a cultura negra. Em uma peça teatral africana, Begônia sente a necessidade 

de ocupar o papel principal, logo, observamos que esta é uma forma de reafirmação e 

valorização da sua herança cultural, ao mesmo tempo, uma oportunidade de inserção num 

meio excludente, que elimina o negro, o gordo e o diferente. Então vejamos, há novamente 

uma força de alguns alunos de cor branca que desvaloriza a cultura africana, emitindo pré-

conceitos a respeito das músicas do espetáculo, por exemplo, as quais evocam espíritos 

malignos e estão associados a “macumba”. É novamente o fenômeno dual de inclusão & 

exclusão que estão silenciosamente numa disputa como se fosse uma brincadeira de cabo de 

guerra. Como docente é necessário desenvolver em Begônia mecanismos internos de 

resistência contra as opressões.  

O poder aquisitivo de Begônia é baixo, portanto, ser negra, obesa e pobre no Brasil 

são processos natos de exclusão social. E como ascender numa sociedade como a de Ituiutaba, 

em que há muitas pessoas com um status social de “faixada”, mas com pouco poder 

financeiro? O status ao mesmo tempo em que aproxima pessoas, também faz o movimento 

contrário, exclui. Na verdade sociologicamente falando, a população ituiutabana é regida 

pelos iguais, ou seja, cada um anda com aquele grupo social que tem características 

semelhantes de profissão, cargo público, bens materiais, gostos, modos de ser e agir. E com 

Begônia, não é diferente. As pessoas que estão a sua volta carecem de recursos financeiros, 

culturais, intelectuais e sociais. Diante desse contexto, surge a necessidade intrínseca de 

estímulos ambientais que favoreçam o crescimento individual de Begônia nas áreas 

supracitadas, que será um estímulo reforçador para incluí-la na sociedade, e a instituição que 

poderá ajudá-la nesse sentido é a escola.  

                                                 
3
 A ideia de diversidade refere-se ao diferente, ao que está fora da norma ou dos padrões sociais 

impostos pela sociedade.  
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Mendes (2014, p. 07), finaliza afirmando que “a escola pública é uma escola virtuosa 

porque ela não escolhe os seus alunos, ela acolhe a todos: pobres, ricos, remediados, pessoas 

com deficiências. Ela não pode ser um espaço de confirmação da exclusão social. As pessoas 

que chegam na escola têm que ser acolhidas e receber uma oportunidade de inclusão real 

através da aprendizagem, através do conhecimento”. Se a escola é um espaço de inclusão, 

como podemos superar as práticas excludentes que ocorrem diariamente?   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse estudo elucidamos sobre o processo de escravidão no Brasil, e a importância 

da Lei Áurea que libertou os escravos do trabalho forçado, em 2017 essa Lei completou 129 

anos de existência. Até hoje nos deparamos com uma nova forma de escravidão, a mão de 

obra do trabalhador brasileiro é barata. Como uma família sobrevive com um salário mínimo 

de R$ 937,00 nesse País? Como ofertar saúde, educação
4
, lazer, cultura, alimentação, 

moradia, vestimenta
5
, entre outras necessidades com esse valor? O que um trabalhador precisa 

passar para receber esse salário no final do mês?  

Atualmente, o que se percebe é que os trabalhadores de baixa renda, que em sua 

maioria são negros, estão trabalhando para suprir as necessidades básicas e se quiserem 

educação e saúde de qualidade, por exemplo, terão que arcar com as despesas. Então, fica o 

questionamento “somos livres de fato?”. Que liberdade é essa que você não tem o direito de 

escolher o que vestir, o que comer, onde estudar, e com quem se tratar?  

No que tange a escolarização das pessoas negras os dados do IPEA (2008, p. 05), 

mostram que “os negros e negras estão menos presentes nas escolas, apresentam médias de 

anos de estudo inferiores e taxas de analfabetismo bastante superiores. As desigualdades se 

ampliam quanto maior o nível de ensino. (...) O acesso ao ensino médio ainda é bastante 

restrito em nosso país, mas significativamente mais limitado para a população negra, que, por 

se encontrar nos estratos de menor renda, é mais cedo pressionada a abandonar os estudos e 

ingressar no mercado de trabalho.  

                                                 
4
 Pensamos nas despesas com materiais escolares, cursos de língua estrangeira, uniformes, etc.  

5
 Dar o que vestir.  
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Diante do exposto, surge a necessidade de pensar em políticas públicas de inclusão e 

valorização do negro no ambiente escolar, para que a escola seja um espaço de transcendência 

e emancipação dessa população. Não temos uma sociedade homogênea, rígida e padronizada. 

Devemos estar preparados para a heterogeneidade que nos cerca, e isso acontecerá com 

formação permanente, reflexão sistemática sobre o processo de ensino e aprendizagem e 

revisão diária do nosso fazer pedagógico em sala de aula.  
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