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RESUMO 

O presente trabalho busca apresentar a Revista Raça Brasil como dispositivo pedagógico 

passível de ser um componente curricular educador. O interesse em desenvolver este trabalho 

nasce das minhas experiências como mulher negra na universidade pública brasileira. Neste 

espaço, minha estadia foi atravessada por olhares que diziam sutilmente, que o ensino superior 

é o “não lugar” para mulheres negras Estas experiências me fizeram perceber e problematizar 

a existência de “lugares” e “não lugares” para corpos negros no Brasil. Os diversos espaços 

sociais foram questionados a respeito da presença da população negra. As artes e as mídias 

também sofreram esse embate. Enquanto a maioria das revistas representavam (e algumas 

ainda continuam a representar) o padrão eurocêntrico como modelo para beleza, consumo e 

demais aspectos culturais, a Revista Raça Brasil apresentou-se como uma nova forma de ver a 

população brasileira. Possibilitou visualizarmos a população negra nos mais diversos espaços, 

que antes eram tidos como “não lugar”. Assim, a Revista, de forma inovadora, cria o novo 

“lugar” dando notoriedade a aspectos de vida cotidiana da população negra. Como dispositivo 

pedagógico, a Revista Raça Brasil foi e é de extrema importância, pois trata do processo 

concreto de afirmação. Ao estabelecer uma íntima relação com o seu público, suas estratégias 

têm contribuído para que mulheres negras se vejam nesta revista. 

 
Palavras-chave: Revista Raça Brasil. Dispositivo pedagógico. Relações étnico-raciais. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho é parte inicial de uma pesquisa que está em andamento. O recorte 

busca apresentar a Revista Raça Brasil como dispositivo pedagógico passível de ser um 

componente curricular educador. O interesse em desenvolvê-lo nasce das minhas experiências 

como mulher negra na universidade pública brasileira. Neste espaço, minha estadia foi 

atravessada por olhares que diziam, sutilmente, que o ensino superior é o “não lugar” para 
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mulheres negras. Essas experiências me fizeram perceber e problematizar a existência de 

“lugares” e “não lugares” para corpos negros no Brasil. 

Sim. Existem “lugares” e “não lugares” socialmente normatizados como espaço de 

negro/a. A educação e a cultura são espaços que seguem essa representação criada socialmente 

e que dificulta o acesso e a permanência negra nos mesmos. Assim foi, tem sido comigo e com 

tantas outras pessoas que comungam a pertença ao grupo étnico-racial negro. Por isso, iniciei 

este artigo com lembranças pessoais. Seria mais uma lamentação não científica? Um desabafo 

“militante” em espaço acadêmico? Mi mi mi? Parti das minhas memórias para assentar as 

discussões que seguem. 

O “não lugar” surge como a categoria que constitui o pano de fundo para as 

discussões aqui apresentadas. Para Santos (1979), o território, visto como espaço, ganha 

relevância na pesquisa, é relacional e possui caráter simbólico e identitário. Corroborando 

com essa afirmação, Augè (1994) argumenta que o espaço é um lugar onde se cruzam forças 

motrizes, de forma que os sujeitos circunscrevam tudo o que transforma o espaço em sua 

constituição urbana proposta no lugar. 

O “não lugar” é visto, então, na perspectiva de não pertença dos sujeitos a 

determinados espaços, bem sinalizado neste texto. O processo educativo, tanto formal quanto 

informal, precisa repensar a sua forma homogeneizante, calcada em preceitos racistas e 

hierarquizantes. Assim, o artigo aqui apresentado se junta a tantas outras produções científicas 

para refletir práticas racistas educacionais, questionando os “não lugares” em oposição à 

noção sociológica de lugar, àquela de cultura localizada no tempo e no espaço. 

Nesse sentido, para a realização textual, debrucei-me sobre a Revista Raça Brasil. A 

referida revista foi um ícone na mídia brasileira quando apresentou, de forma inovadora, a 

visibilidade do/a negro/a como propulsionador da mesma. A revista subverteu a lógica racista 

praticada pela mídia brasileira de exclusão da população negra por adesão a um padrão 

eurocêntrico que não contemplava outras pertenças étnico-raciais. A mídia em geral é um “não 

lugar” para o povo negro. Desta forma, este trabalho objetiva analisar a Revista Raça Brasil 

como dispositivo pedagógico, compreendendo-a como um “dispositivo pedagógico da mídia”. 

Fischer (2002, p. 153) destaca que: 

 

Considerando que o currículo é um dispositivo bem mais amplo do que a grade 

sequencial de disciplinas e conteúdos de um determinado nível de ensino, defendo 
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neste artigo que a produção de significações nos diferentes espaços da cultura, a 

elaboração e a veiculação de uma série de produtos como os que circulam nas 

rádios, no cinema, na televisão, nos jornais e revistas estão relacionados direta e 

profundamente às práticas e aos currículos escolares. 

 

Assim, materiais midiáticos possuem potencial educador e, por isso, interessei-me 

por trabalhar com tal revista. Realizei o caminho investigativo de fazer uma contextualização 

o “não lugar”. Em ação contra hegemônica situei a constituição de um movimento negro 

organizado com pauta reivindicatória de políticas públicas nessa área. 

A história da população negra no Brasil é marcada por desigualdade e resistência. 

Isto em decorrência da colonização, iniciada por volta do século XVI, que sequestrou homens 

e mulheres africanos/as para escravizá-los nas Colônias. Para tanto, toda uma série de 

preconceitos de ordem moral e jurídica foram construídos, justificando a desumanização do 

outro por meio da escravização. E mesmo o fim do regime escravocrata, em 1888, não trouxe 

mudanças para a estrutura de pensamento que se formara nesse processo. 

Nenhuma política pública para reparar os danos que a escravidão provocara nos 

africanos e em seus descendentes foi posta em curso. Conforme Domingues (2006, p. 102) o 

novo sistema político, não assegurou profícuos ganhos materiais ou simbólicos para a 

população negra, seja política, social, econômica e psicológica. 

Percebe-se que, diante da situação econômica e social, os negros se organizaram para 

reivindicar políticas que atendessem à situação que eles estavam passando no período pós- 

abolição. Da necessidade de políticas que fossem favoráveis à população negra, surge o 

Movimento Negro que, segundo Domingues (2006, p. 101) “é a luta dos negros na 

perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os 

provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais”. 

Os debates raciais entraram na agenda de debates das políticas públicas no Brasil 

somente na metade dos anos de 1990, apesar de que, por parte dos movimentos negros, tenha 

iniciado muito antes. Foi nesta década, que a sociedade, o governo da União, as escolas e as 

universidades, a mídia e outras instituições estatais e privadas pautaram o racismo como debate. 

Graças a reivindicações do Movimento Negro há atualmente políticas afirmativas que incluem 

negros/as na sociedade. 

Os diversos espaços sociais foram questionados a respeito da presença da população 

negra. As artes e as mídias também sofreram esse embate. Enquanto a maioria das revistas 
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representa (e algumas ainda continuam a representar) o padrão eurocêntrico como modelo para 

beleza, consumo e demais aspectos culturais, a Revista Raça Brasil apresentou-se como uma 

nova forma de ver a população brasileira. Trouxe a possibilidade de visualizarmos a população 

negra nos mais diversos espaços, que antes eram tidos como “não lugar”. Assim, a Revista, de 

forma inovadora, cria o novo “lugar” dando notoriedade a aspectos da vida cotidiana da 

população negra. 

A Revista Raça Brasil apresenta-se à comunidade negra como meio de 

empoderamento, por dizer que negros/as podem alcançar o sucesso, que estão no topo, são 

bem-sucedidos e referência de beleza, algo que, na maioria das revistas em circulação da 

época, não havia possibilidade de se encontrar. 

Nesse sentido, entendo a Revista Raça Brasil como dispositivo pedagógico da mídia 

na acepção cunhada por Fischer (2002, p. 151), “dispositivo pedagógico da mídia significa 

tratar de um processo concreto de comunicação, em que a análise contempla não só questões 

de linguagem, de estratégias de construção de produtos culturais, apoiada em teorias mais 

diretamente dirigidas à compreensão dos processos de comunicação e informação”. 
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Figura 1 – Capa Revista Raça Brasil n. 1. 

 

 

Destaco, nesta análise, a presença e a posição de destaque da mulher negra na Revista 

Raça Brasil. Subjetivamente, evidencia-se a ideia de que a mulher negra pode ascender 

socialmente. Características como pele, cabelo e corpo são destacadas. Nota-se, na revista, todo 
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um cuidado na exposição da mulher negra, cujo “currículo” impecável é sempre afirmado nas 

entrevistas, com destaques para as trajetórias de vida pessoal e profissional. 

As mulheres que a revista traz são atrizes, modelos, jornalistas, cantoras, ou seja, 

mulheres que, de alguma forma, estão em destaque na mídia. Essas mulheres representam, 

subjetivamente, modelos de comportamento, demonstrando às mulheres negras maneiras de ser 

e estar socialmente, ao mesmo tempo em que valorizam as diversas formas de ser e estar 

socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro ano de tiragem da Revista Raça Brasil, em 1996, foi um momento 

importante para as mulheres negras que, naquele momento, se viam pouco representadas nas 

mídias em geral. A revista configura-se como um avanço simbólico que levou muitas 

mulheres negras a se verem representadas e incluídas em revistas que valorizam uma estética 

branca com padrões eurocêntricos. Foi importante ter, competindo com tais revistas, uma que 

contemplasse o universo das mulheres negras, que levasse a elas uma mensagem de 

autoafirmação, de valorização de sua beleza e elevação de autoestima. 

Nas entrevistas, percebe-se uma ideia de realização profissional e pessoal, mostrando 

à sociedade que essas mulheres podem ocupar qualquer espaço, ter independência financeira e 

constituir uma família. 

Compreendida como dispositivo pedagógico, a Revista Raça Brasil foi e é de 

extrema importância para a população negra deste país, pois trata do processo concreto de 

afirmação dessa população. Estabelecendo uma íntima relação com seu público, suas 

estratégias têm contribuído para que mulheres negras se vejam representadas na revista. 

Nessa perspectiva, a Revista Raça Brasil se constitui como lugar de autoafirmação. 

Ao traçar estratégias positivas para mulheres negras contribui, simbolicamente, para que elas 

se sintam representadas e possam buscar, na revista, referências para a construção de sua 

identidade. 
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