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RESUMO 

 

  

O presente trabalho tem por finalidade produzir material didático que dê visibilidade às 

manifestações culturais afro-brasileiras no Rio Grande do Norte, estado conhecido por 

uma tradição historiográfica que durante quase todo século XX se empenhou em negar a 

presença e o legado cultural dos afrodescendentes no processo de formação da identidade 

regional. Nesse trabalho, evidenciamos como os conflitos étnico-raciais emergem no 

cotidiano escolar e em que medida a percepção da diversidade de povos que formam a 

sociedade norte-rio-grandense favorece o reconhecimento e a valorização das diferenças, 

como também a formação de identidades plurais. Para contribuir com a educação das 

relações étnico-raciais, desconstruindo estereótipos e dando visibilidade às expressões 

culturais da população afrodescendente do estado, nos propomos a elaborar e produzir 

uma exposição cultural, composta por imagens e depoimentos de mestres, brincantes e 

praticantes dessas manifestações. A proposta foi dar voz àqueles que foram durante muito 

tempo excluídos da escrita da História e tiveram suas contribuições à cultura do povo 

potiguar negadas. Ao restituir esses sujeitos à condição de protagonistas da História, por 

meio da exposição, esperamos motivar outros profissionais do ensino e, sobretudo os 

professores de História da Educação Básica no Rio Grande do Norte, a explorar esses 

outros saberes e práticas que também constituem o patrimônio cultural potiguar. 

  
Palavras-chave: Educação étnico-racial; Ensino de História do RN, Cultura afro-

brasileira; Cultura do RN; Ensino de História. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to produce didactic material that gives visibility to the Afro-

Brazilian cultural manifestations in Rio Grande do Norte, a state known for a 

historiographical tradition that for almost all the twentieth century endeavored to deny 

the presence and cultural legacy of afrodescendants in the process of regional identity 

formation. In this work we show how ethnic-racial conflicts emerges in daily school life 

and what to extent the perception of the diversity of peoples that forms the 

norteriograndense society favors the recognition and appreciation of differences, as well 

as the formation of plural identities. To contribute to the education of ethnic-racial 

relations, deconstructing stereotypes and giving visibility to the cultural expressions of 

the afrodescendants population of the state, we propose to elaborate and produce a 

cultural exhibition made of images and testimonies of masters, players and practitioners 

of these manifestations. The proposal was to give a voice to those who where for a long 

time excluded from the writing of history and had their contributions to the culture of 

potiguar people denied. By restoring these individuals to the status of protagonists of 

history through the exhibition, we hope to motivate other teaching professional and above 

all, teachers of history in basic education in Rio Grande do Norte, to explore these other 

knowledges and practices that also constitute the potiguar cultural inheritance. 

Key words: Ethinic-acial education. RN History Teaching. Afro-Brazilian culture. RN 

culture. History Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos objetivos da dissertação do ProfHistória é “gerar conhecimento que possa 

ser disseminado, analisado e utilizado por outros profissionais dessa área nos diferentes 

contextos onde são mobilizadas diferentes formas de representação do passado” (UFRN, 

2013, p. 23). Ao cursar o ProfHistória, conversei com os colegas sobre as dificuldades 

vivenciadas em minha prática cotidiana. Percebi que as indagações acerca dos objetivos 

a serem alcançados em sala de aula eram partilhadas por todos. Uma das principais 

inquietações mais comuns entre os profissionais docentes está relacionada à falta de 

interesse dos alunos, que fazem pouca conexão entre os conteúdos tradicionais do 

componente curricular História e sua vida social. Nas dicussões ao longo do curso, foi 

intensificada a ideia de que a falta de conexão entre a história ensinada e a realidade da 

comunidade escolar contribuía para o distanciamento entre a escola e os jovens. A partir 

disso grande parte das nossas dúvidas passaram a girar em torno de questionamentos 

sobre: o que ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? Como fazer o discente 

desenvolver uma pensamento autônomo e crítico diante da sua realidade?  

Assumindo que as ações cotidianas em sala de aula também contribuem, de algum 

modo, para a evasão escolar, passei a avaliar minhas práticas, exercício de reflexão que 

se mostrou indispensável para se iniciar qualquer tentativa de  compreender e também 

superar os problemas que vínhamos enfrentando na escola. Foram justamente essas 

inquietações, e o esforço de tentar avaliar criticamente minhas opções e estratégias  de 

qualificar o processo de ensino-aprendizagem nas turmas em que leciono, que me 

motivaram a retornar à universidade para a realização de um curso de pós-graduação 

profissional na área de ensino de História. Pensamos que quem assume a tarefa de se 

dedicar à pesquisa no nível de mestrado profissional deve estar disposto a desconstruir 

determinadas concepções do fazer docente, de modo que essa escolha possa ir além da 

busca – que é legítima – por uma titulação, essa busca também está ligada ao desejo de 

contribuir para a formação de sujeitos autônomos e críticos por meio do ensino de 

História.  

Por meio dos debates ocorridos nas disciplinas fomos  motivados a reavaliar o 

trabalho que vínhamos realizando nos últimos anos, logo passamos a pautar algumas 

reflexões acerca dos cursos de formação inicial docente, procurando considerar em que 

medida, efetivamente, fomos preparados para resolver os desafios da educação básica nas 
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escolas públicas brasileiras. No meu caso específico, quando iniciei a jornada como 

docente ainda estava cursando História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte- 

UFRN. Como muitos recém-licenciados ou licenciandos, houve um inevitável choque 

entre o saber teórico adquirido na universidade e a realidade em sala de aula. Sem  

discussões mais aprofundadas sobre a prática do professor de História na educação básica, 

imaginava que o ensino se resumia apresentar sínteses dos fatos e acontecimentos, 

explicando suas causas, sem nenhum questionamento acerca do processo de seleção e 

construção do conhecimento.  

A tarefa era fazer as devidas simplificações para o público a que era destinado, 

considerando apenas as etapas de ensino, seja Fundamenal II ou Ensino Médio, sem 

pensar na forma como o conteúdo é selecionado ou quem o seleciona. Aproximava-se da 

ideia de Margarida Oliveira quando afirma que os alunos do curso de História, ao 

chegarem na prática de ensino, pensam estar diante de “uma questão mais fácil: ensinar, 

divulgar a consciência histórica a que chegamos para os que não a sabem” (OLIVEIRA, 

2003, p. 90). Ou seja, ensinava História apenas para dar conhecimento sobre processos 

históricos àqueles que ignoravam o conteúdo da disciplina, sem pensar em sua finalidade 

e pertinência. 

A preocupação era, principalmente, fazer os alunos aprenderem o conteúdo que 

estava posto pela tradição escolar, qual seja: uma história totalizante, marcada pelo 

etnocentrismo, utilizando os marcadores de uma história pretensamente universalizante, 

centrada no modelo quadripartite, que divide os períodos históricos em História Antiga, 

Média, Moderna e Contemporânea a partir da experiência da Europa Ocidental. Sem 

questionar esse modelo, focava a prática na metodologia que seria aplicada para fazer os 

alunos memorizarem os conteúdos por meio das atividades e avaliações que, na minha 

perspectiva, fugiam de um ensino considerado tradicional, mas que apenas se limitava a 

não enfatizar informações relativas às datas e/ou heróis. No entanto, pautando o currículo 

no livro didático, ainda não era capaz de questionar os objetivos do ensino de História e 

não conseguia explicar para os alunos os motivos de estudarem determinados conteúdos 

em detrimento de outros, como também não era capaz de explicar, de forma clara e 

objetiva, como o estudo desses conteúdos contribuiria para a formação daquelas crianças 

e jovens, como indivíduos e cidadãos.  

Àquela altura, tinha certeza apenas de estar tentando prepará-los para provas e 

avaliações, fossem no âmbito da escola ou externos a ela. Acreditava que a formação do 

cidadão crítico por meio da História Escolar seria alcançada na medida em que 
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conseguisse fazê-los memorizar a maior quantidade de conteúdos possíveis, prevalecendo 

a ideia difundida no senso comum de que a qualidade das aulas, ou da educação, é 

proporcional à quantidade de conteúdos trabalhados durante o ano. Essa convicção foi 

desmoronando na medida em que, no ProfHistória, passamos a discutir a função social da 

História e a didática da História, usando como referência trabalhos produzidos por 

historiadores, que trouxeram uma perspectiva diferente da proposta nos cursos de 

formação inicial.  

Na universidade, há uma clara separação entre as disciplinas que são chamadas de 

conteúdo e as pedagógicas, de modo que as discussões sobre o ensino de História, seja na 

educação básica ou em outro nível de ensino, ficam fora do foco dos departamentos das 

áreas específicas. Tal situação foi analisada por Lisliane dos Santos Cardôzo e Jorge Luiz 

Cunha, e para eles a didática “é encarada como completamente externa à história como 

ciência, fora da teoria e, então, ocorre um desinteresse com a dimensão cognitiva da 

cultura histórica” (2011, p. 156). Por isso, prevalece a noção de que a didática da história 

é tema exclusivo da pedagogia, onde os formandos aprendem a fazer a transposição 

necessária para a atuação profissional, consolidando a ideia de que “na escola executa-se, 

reproduz-se, repete-se a produção gestada no ensino superior” (MARIN, 2013, p. 43). 

Essa perspectiva dificulta a formação do futuro professor e provoca uma dicotomia entre 

teoria e prática, induzindo à concepção de que a teoria se aprende no curso de graduação 

específico, enquanto a prática em sala de aula é aprendida nas disciplinas pedagógicas 

oferecidas pelo Departamento de Educação, sedimentando a ideia de que os profissionais 

da pedagogia têm fórmulas prontas para transposição de conhecimento. Assim, segundo 

Marilú Favarin Marin a “relação entre teoria e prática, fundamento do trabalho educativo 

escolar, parece percorrer caminhos separados desde o processo formativo, dificultando a 

relação entre ambas” (MARIN, 2013, p. 43). 

Essa distinção entre teoria e prática, estabelecida pela academia, repercute na 

escola, uma vez que os professores costumam atribuir os problemas de sala de aula à 

metodologia de ensino, ao “como” ensinar, sem avaliar em que medida a dificuldade se 

relaciona à falta de conexão entre os conteúdos e a experiência dos alunos, que induz a 

questionamentos sobre “o que” ensinar e “pra quê ensinar. É uma repetição de como se 

estuda na universidade, aspecto confirmado por Itamar Freitas e Margarida Oliveira, na 

condição de professores universitários e formadores dos profissionais que atuarão nas 

escolas. Eles consideram um equívoco que a formação do professor de História para sala 

de aula seja uma tarefa unicamente das disciplinas pedagógicas, acreditando que 
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Conceber que a formação para a docência é dada - exclusivamente - 

pelas "disciplinas pedagógicas" também não é a melhor alternativa, 

pois, como analisado anteriormente, isso tem se constituído em um dos 

problemas das licenciaturas. Sobretudo porque, nessa lógica, mantém-

se a ideia de que às disciplinas pedagógicas deve-se a fórmula do como 

ensinar e não o que seria desejável: o diálogo necessário com as 

Ciências da Educação. E a palavra diálogo aqui é muito importante, pois 

significa o profissional de História saber demandar o que se busca na 

interdisciplinaridade e não equívoco de a Pedagogia nos dizer o que 

fazer para ensinar História (FREITAS; OLIVEIRA, 2014, p. 115). 

 

Ainda segundo Margarida Oliveira e Itamar Freitas (2013), mesmo que seja 

evidente o incômodo atribuído ao desempenho dos cursos de graduação destinados à 

formação inicial de professores de História, as investigações e ações são destinadas 

principalmente à escolarização básica. Os autores supracitados apontam como indicativos 

dessa tendência programas como Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 

(2004), do Sistema Nacional de Formação de Professores (2007) e do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID (2010). As pesquisas existentes 

sobre as fragilidades do atual modelo de formação inicial, sobretudo de História, é objeto 

de discussão predominantemente nos cursos de mestrado e doutorado em Educação e, 

ainda assim, no período de 2005 a 2009, houve uma quantidade ínfima, entre 0,4 e 0,5%, 

considerando o número total de pesquisas sobre a formação de professores no Brasil. 

Essas pesquisas referiam-se à falta de articulação entre as disciplinas pedagógicas e as 

específicas,  prevalência dos conteúdos factuais sobre os curriculares ou pedagógicos, a 

resistência em discutir o ensino de História e a separação entre cultura histórica e didática 

da História. Após a leitura, percebemos que as pesquisas apontam que durante a formação 

inicial dos professores de História confere-se pouca atenção às questões do ensino.  

 O pouco interesse conferido pelos programas de pós-graduação em História aos 

temas relacionados ao ensino da educação básica foi referido pela professora Marieta de 

Moraes Ferreira, coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de História – 

ProfHistória, ao comentar que durante o surgimento da proposta houve discussão e 

resistência para a implantação do programa, que é voltado para a qualificação e 

capacitação do professor de História que já se encontra em sala de aula. A dificuldade 

partiu da própria área, pois havia o entendimento de que a pós-graduação não teria 

responsabilidades com a educação básica, sendo ainda muito forte a ideia de que a 
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universidade deve se restringir à pesquisa científica, de modo que as questões de ensino 

são consideradas de menor importância (FERREIRA, 2014).1 

 Na contramão desse movimento, podemos destacar dois programas, citados 

anteriormente, que foram criados nos últimos anos e que propõem diminuir entre teoria e 

a prática docente, como também entre a universidade e a escola: o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), e o Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de História (ProfHistória). Ambos fazem parte da minha experiência profissional 

e têm contribuído enormemente para as reflexões que tenho feito, junto a outros colegas, 

sobre os desafios da educação. 

O PIBID foi um programa criado em 2007 pela Portaria 38/2007 e instituído pelo 

Decreto 7.219/2010, oferecendo bolsas de iniciação à docência para alunos de graduação, 

priorizando algumas áreas do conhecimento: para o ensino médio as licenciaturas de 

física, química, matemática e biologia; para os anos finais do fundamental e ensino médio 

as licenciaturas em ciências e matemática; e de forma complementar as licenciaturas em 

letras português, em educação musical e artística e demais licenciaturas. Para o programa 

funcionar era necessário que as Instituições de Ensino Superior – IES, públicas ou 

particulares, apresentassem seus projetos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – CAPES (financiadora do programa), que deveriam estar articulados 

com os objetivos gerais do PIBID. O Decreto citado apresenta seis objetivos para o 

programa, dentre eles destacamos:  

 

Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de 

problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem 

(BRASIL, 2010). 

 

Ou seja, o programa previa que o aluno bolsista, ainda no curso da graduação, 

atuasse nas escolas e, sobretudo, na sala de aula, possibilitando o reconhecimento dos 

mesmos  como espaços privilegiados para a formação inicial, dessa forma buscava 

diminuir a distância entre a teoria e prática. Para mediar essa relação entre universidade 

e escola, o programa previa que os licenciandos fossem acompanhados por um professor 

                                                           
1 FERREIRA, Marieta de Moraes. (ago. 2014). Entrevistador: Bruno Leal Pastor Carvalho. ProfHistória: 

mestrado profissional em ensino de História. Café História, 2014. Disponível em: 

https://www.cafehistoria.com.br/profhistoria-mestrado-profissional-em-ensino-de-historia/. Acesso em : 

14 out. 2018. 
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supervisor, que orientaria e supervisionaria as atividades de planejamento e execução dos 

subprojetos de cada área de conhecimento. Portanto, o professor supervisor atuaria como 

co-formador, planejando, supervisionando e avaliando as atividades práticas realizadas 

pelos graduandos no cotidiano escolar.  

Apesar do documento se ocupar fundamentalmente da formação inicial do 

magistério, era evidente que a participação no programa era uma oportunidade para a 

formação continuada dos docentes supervisores. No exercício das atividades previstas no 

programa, seja pela aproximação com a universidade, através da troca de experiências 

com os licenciandos ou repensando constantemente sobre sua prática, planejando e 

avaliando os resultados obtidos juntamente com os bolsistas, o PIBID era uma 

oportunidade única de esquadrinhar o cotidiano em sala de aula. Além disso, nesse projeto 

a escola foi vista como espaço privilegiado para produção de conhecimento na medida 

em que considerava a experiência, os saberes e as práticas dos docentes em atividade 

como elemento chave no processo de aprendizado.  

No PIBID foram propostos princípios norteadores muito diferentes dos adotados 

na maioria dos cursos de formação continuada, pensados e desenvolvidos por 

profissionais que, muitas vezes, não atuam nas escolas, mas se dispõem a apresentar 

novidades no campo da teoria e metodologia, e que os professores devem se limitar a 

reproduzir e aplicar em sala de aula. Geralmente são cursos de curta duração, simpósios, 

palestras ou as reuniões feitas pelas secretarias de educação, sistematizadas por 

especialistas em assuntos muito específicos, que não consideram as experiências dos 

professores nem as peculiaridades das escolas em que atuam, de modo que os 

conhecimentos prévios dos professores não são tomados como ponto de partida nem 

objeto de reflexão. O resultado muitas vezes é frustrante, pois esses cursos não costumam 

trazer resposta para os problemas que os professores enfrentam durante a prática 

pedagógica cotidiana. 

O outro programa citado, ProfHistória, tem o objetivo de “proporcionar formação 

continuada que contribua para a melhoria da qualidade do magistério em História na 

educação básica, visando proporcionar ao egresso qualificação certificada para o 

exercício da profissão de professor de História” (UFRN, 2013).  Por ser voltado para 

professores que já atuam na escolarização básica, o programa também considera a escola 

como um espaço privilegiado para a produção do conhecimento na área do ensino de 

história, buscando solução para os problemas diagnosticados pelos docentes em suas 

realidades. 
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 Essas reaproximações com a universidade e as discussões feitas nesses programas 

fizeram-me compreender que ensinar História não pode se resumir à memorização e 

reprodução do conhecimento que é difundido na academia, objetivando apenas 

simplificá-lo como forma de adaptação ao público, de modo que aquelas inquietações 

inicialmente difusas sobre minhas práticas foram assumindo um direcionamento mais 

claro, em que o debate sobre “o que” ensinar e “pra que” ensinar história assumiu uma 

importância central. A partir dessas experiências foi sendo percebido que, sem os debates 

sobre seleção de conteúdos na formação inicial, o livro didático se consolidou como o 

currículo que deveria ser seguido, visto que não havia uma base currícular comum que 

pudesse orientar e subsidiar o trabalho de planejamento. Essa é uma constatação comum 

para quase todos os professores, e na medida em que vai sendo problematizada, a 

discussão ganha outra dimensão: em que medida os conteúdos tradicionalmente 

contemplados pela disciplina escolar História atendem os objetivos precípuos da 

educação básica, que  é a formação cidadã.  

 Outro aspecto a ser considerado, a importância do livro didático como norteador 

dos currúculos alimenta uma outra pressão, sobretudo em escolas particulares, onde 

iniciei as minhas atividades profissionais. As coordenações pedagógicas, direção escolar 

e os pais exigem que o livro seja “batido de capa a capa”, pois o livro é um produto muitas 

vezes de custo elevado e visto como um objeto de consumo. Essa pressão e a falta de 

discussão sobre a definição dos currículos escolares faz com que o mercado editorial 

acabe determinando o que é ensinado em sala de aula.  Então, 

 

Se o “professor não está sendo formado” para fazer seu próprio 

programa, para selecionar o conteúdo, o mercado atende, de alguma 

forma, a essa demanda. E a discussão sobre o que deve ser ensinado, a 

quem e como, vai se tornando, cada vez mais, uma questão considerada 

“bizantina” ou eivada de pedagogismo (OLIVEIRA, 2003, p. 86). 

 

A grande dificuldade é que essa discussão sobre seleção de conteúdos e formação 

da disciplina não é comum nos cursos superiores. Em 2009, Aryana Costa compareceu à 

algumas reuniões do Colegiado do curso de História da UFRN com a finalidade de reunir 

dados para elaboração de sua dissertação, sobre a formação dos profissionais de História. 

Nestas reuniões, a pesquisadora presenciou algumas discussões sobre as ementa das 

disciplinas do curso, e constatou que 
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Questões como "onde termina Antiga I e começa Antiga II" ainda se 

fazem presentes nas reuniões do curso de História da UFRN e muito 

provavelmente dos cursos de Histórias do resto do país. Mesmo 

havendo a liberdade de se elaborar um programa, o que vem à tona 

continua sendo: por quais marcos temporais vamos nos orientar? 

(COSTA, 2010, p. 83). 

 

Se, na universidade, as discussões sobre as disciplinas se dão no âmbito dos 

limites cronológicos, sem se questionar sobre a pertinência do modelo quadripartite 

eurocêntrico e etnocêntrico, ou a confusão entre narrativa, cronologia e causalidade, entre 

outras questões, é compreensível que na educação básica a seleção dos conteúdos seja 

feita da mesma forma, prevalecendo os marcos temporais já dispostos pela tradição. O 

problema, segundo Margarida Dias de Oliveira, é que a falta de uma discussão sobre 

seleção de conteúdos, por parte de  professores e alunos, compromete que se entenda 

“sobre a possibilidade de seleção de conteúdo ou de perceber que não existe conteúdo 

correspondente a uma série, mas, na verdade, em algum momento, por alguém, ele foi 

selecionado e estabelecido” (OLIVEIRA, 2003, p. 84). 

Na educação básica, como o objetivo central é a formação cidadã, todo conteúdo 

deveria ser determinado pela finalidade do processo educativo. Mas não é isso que ocorre. 

Então, 

 

Lidar com os alunos para o profissional de História, portanto, não 

significa fazer adaptação de um tema, transpor um conhecimento saber 

reger uma classe, etc. Significaria, dentro das disciplinas "nucleares" da 

estrutura curricular, trazer para si a responsabilidade de se refletir sobre 

o propósito do conhecimento histórico, tendo em mente a quem ele vai 

servir, e sobre sua relação com uma cultura histórica presente fora dos 

muros da universidade, o que abarca alunos do ensino fundamental e 

básico tanto quanto comunidades, grupos sociais, movimentos 

populares, etc., redesenhando o conceito do que seria uma preparação 

"técnica" para o ensino (COSTA, 2013, p. 98-99). 

 

Para que o conteúdo programático faça algum sentido para os alunos, e 

efetivamente contribua para a formação cidadã, é importante que a experiência dos 

sujeitos e os saberes prévios dos alunos  sejam considerados como ponto de partida para 

o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Apenas assumindo que o conhecimento 

não é algo transferido para alguém que não o possui,  posto que o indivíduo aprende a 

partir do que já conhece, articulados às novas informações e questões que vão sendo 

acrescentadas ou reformuladas, o professor será capaz de construir conhecimento em sala 

de aula. A intenção não é o acúmulo de informações, e sim que a aprendizagem seja 



21 
 

significativa, ou seja, que tenha relação com a realidade vivida pelo aluno, de modo que 

os novos conhecimentos que ele adquire na escola o capacitem, como participante da sua 

cultura, a analisar a sua realidade criticamente.  

Para isto, entre os caminhos possíveis, é importante considerar o saber prévio dos 

alunos e promover o diálogo com o conhecimento histórico científico. Assim, o “diálogo 

entre saberes precisa ser desenvolvido, de modo a propiciar a todos os estudantes o acesso 

ao indispensável para a compreensão das diferentes realidades no plano da natureza, da 

sociedade, da cultura e da vida” (BRASIL, 2013). Portanto,  

 

A respeito da escolha desses conteúdos, Rüsen afirma que há que 

expressar uma relação com as experiências e expectativas dos alunos. 

Em outras palavras, os materiais apresentados aos alunos 

(documentação, narrativas) e as atividades a esses destinadas têm que 

ser significativas. É o interesse presente e futuro do aluno quem 

comanda a seleção do material (FREITAS; OLIVEIRA, 2014). 

 

Com a experiência, fui reconhecendo que a história factual, eurocêntrica, 

etnocêntrica e total, invariavelmente narrada de forma cronológica, não é percebida pelos 

alunos como algo que tem implicação em suas vidas, nem auxilia para que desenvolvam 

um pensamento autônomo, sendo a história sempre vista como uma disciplina distante da 

realidade do cidadão comum, aquele advindo da classe trabalhadora, causando um 

desinteresse dos alunos pela disciplina. Os livros didáticos têm um papel fundamental 

nesse distanciamento. Como são utilizados como guias definidores do que deve ser 

estudado, é importante pensar que, por muitas vezes, esse livro é “o único impresso que 

o professor lê durante um ano e os únicos exemplares que constituem a biblioteca familiar 

da maioria dos alunos e dos pais ou responsáveis pelos alunos da escolarização básica no 

Brasil” (FREITAS, 2006; 2009). Então podemos levar em consideração que 

 

A utilização de livros didáticos de história pode auxiliar a ensinar 

história no ensino fundamental, mas também pode criar alguns 

problemas como, por exemplo, entender a história como algo pronto e 

acabado, com conteúdos pré-definidos sem levar em conta o contexto e 

os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

(CAINELLI, 2010). 

 

Apesar da autora se referir ao ensino fundamental, esse problema se repete 

também no ensino médio. São problemas que passaram a nortear os questionamentos 

acerca da minha prática docente, pois foi se tornando evidente que fazer os alunos 



22 
 

aprenderem os conteúdos pré-dispostos e já cânones na tradição escolar de forma 

mecânica não era, ou é, suficiente para desenvolver o pensamento autônomo, nem 

assegura a formação de um cidadão consciente e crítico, capaz de levantar 

questionamentos sobre a sua realidade, de selecionar informações, superar visões 

preconceituosas e estereótipos, sejam questões de gênero, étnicas, políticas, etc. São essas 

questões, no entanto, que têm originado boa parte dos desafios que tenho enfrentado junto 

à comunidade escolar, e os  debates relacionados à seleção de conteúdos têm me 

inquietado justamente por não viabilizarem que sejam pautados em sala de aula. Ou seja, 

não é possível compatibilizar o currículo já canonizado nos livros didáticos com as 

demandas da comunidade escolar em que atuo.  

Uma questão que tem chamado nossa atenção e não tem sido suficientemente 

abordada nos materiais didáticos disponíveis na escola em que atuo se refere às relações 

étnico-raciais no Rio Grande do Norte. As experiências no “chão da escola” que 

motivaram essa reflexões serão melhor abordadas no Capítulo 1, mas nessa apresentação 

vale destacar que o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

demonstra uma presença relevante de pessoas que se autodenominam pretos ou pardos 

no Rio Grande do Norte, e além desses dados oficiais, há várias manifestações culturais 

que explicitam a presença dos afrodescendentes, tais como: a capoeira, o candomblé, as 

danças típicas como o coco de roda, congos e o pau furado, também conhecido como 

zambê 2. Os materiais didáticos disponíveis nas escolas públicas do Rio Grande do Norte 

não contribuem efetivamente para a superação do discurso homogeneizante sobre a 

cultura do estado que, empenhando-se por enfatizar a herança branca e europeia, oferece 

pouco espaço para formação de múltiplas identidades. Existe uma demanda nesse sentido, 

como pretendemos mostrar ao longo desse trabalho. 

Para que essa proposta se concretize em conformidade com a legislação referente 

à educação para as relações étnico-raciais, propomos desenvolver no mestrado 

profissional um projeto que leve em consideração a participação dos afrodescendentes na 

constituição da sociedade norte-rio-grandense, dando visibilidade à sua história e cultura 

por meio das manifestações culturais do povo negro, possibilitando ao estudante 

condições mais adequadas para a (re)construção de sua identidade. Como afirma a 

professora Julie Cavignac (2003), ao exarminarmos a tradição oral, há um passado que 

não foi merecedor de registro nos livros didáticos. Essa história pode ser valorizada a 

                                                           
2 Dos 3.168.027 habitantes no Estado, 1.662.645 (52,48%) se consideram pardos e 166.090 (5,24%) se 

autodenominam pretos. 
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partir do trabalho formativo desenvolvido na escola, visto que a instituição escolar é um 

espaço privilegiado de construção de conhecimento e de formação identitária. Para tanto, 

é preciso reconhecer a participação dos negros na construção da história e cultura do 

estado, destacando as particularidades dessas experiências, evidenciando sua contribuição 

para a formação da cultura potiguar. 

Pretende-se com esse projeto levar à escola outras visões possíveis sobre a história 

e cultura do RN, confrontando os posicionamentos assumidos pela cultura oficial e 

erudita na construção da identidade do povo potiguar, apresentando outras possibilidades 

de construção do currículo escolar que viabilize o reconhecimento da diversidade cultural 

que caracteriza o processo de formação da sociedade norte-rio-grandense. Para tanto,  

fizemos o levantamento de manifesações culturais que são reconhecidas por seus 

praticantes como elementos distintivos de sua identidade étnica. Como marco espacial, 

restringimos a pesquisa à cidade do Natal e municípios mais próximos, no intuito de 

viabilizar o trabalho de campo.  

As manifestações mapeadas para compor o trabalho são: o pau furado, do grupo 

quilombola Capoeiras, na cidade de Macaíba; o grupo de capoeira Cordão de Ouro, 

representado pelo mestre Arrepio, coordenador do Memorial da Capoeira em Cidade 

Nova; o terreiro Ilê Axé Olorum Malé situado no bairro Pajuçara, e fundado em 1989; e 

o grupo de Congos de Guerra de São Gonçalo do Amarante. Além de darmos vozes aos 

praticantes dessas atividades através dessa pesquisa, acreditamos que o recorte mostre de 

forma mais clara a diversidade étnica e cultural da sociedade potiguar. Buscamos 

empenhar nosso esforço em propor estratégias didáticas que favoreçam o processo de 

desconstrução de estereótipos e preconceitos, por meio da valorização das manifestações 

culturais dos negros; assim como nos propomos a apresentar uma imagem positivada do 

negro na sociedade norte-rio-grandense, contribuindo assim com o processo de afirmação 

de identidades e historicidades negadas ou distorcidas, mostrando a existência de outras 

matrizes culturais na construção da sociedade potiguar, desconstruindo por meio de 

questionamentos e análises críticas os preconceitos e estereótipos acerca das 

manifestações culturais afro-brasileiras, e que também fazem parte da cultura popular no 

Rio Grande do Norte.  

 

  



24 
 

1 A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

1.1 Experiências no “chão da escola”  

 

Apesar do objeto de estudo dessa pesquisa não ser propriamente a instituição 

escolar, foi a partir de minha prática como docente nesse espaço, conhecendo a sua 

realidade e considerando suas especificidades, que me propus a gerar conhecimento. 

Sendo assim, é importante descrever um pouco da escola em que atuo, das dificuldades 

que enfrento e que me motivaram a dar início ao projeto, a partir das quais serão 

delimitados os desafios que me proponho a superar, para que outros profissionais possam 

perceber os pontos em comum, ou até mesmo divergentes, com relação às nossas 

experiências, e assim possam avaliar em que medida as propostas aqui apresentadas 

podem ser adaptadas às suas práticas e realidade.  

A Escola Estadual Zila Mamede (E.E.Z.M.), lugar onde exerço a função de 

professor efetivo desde 2015, está situada no conjunto Pajuçara I, que por sua vez 

localiza-se no bairro que leva o mesmo nome, na Zona Norte de Natal. O bairro é o 

segundo mais populoso da Zona Norte. A população passou de 13.259 pessoas no ano de 

1991 para 73.440 em 2016, época em que a renda per capita de 60% da população girava 

em torno de ¼ a 1 salário mínimo.3 Na década de 1980, o bairro era composto por dois 

conjuntos habitacionais, Pajuçara I e Pajuçara II. No início da década de 1990, o território 

foi novamente loteado para abrigar o Plano de Ação Imediata de Habitação do Governo 

Federal (PAIH), financiado pela Caixa Econômica Federal. O programa destinava-se à 

construção de casas para a população de baixa renda, e deu origem a vários conjuntos 

habitacionais: Novo Horizonte, Vista Verde, Parque das Dunas I, II, III, IV, V e VI, Brasil 

Novo, Vila Verde I e II, Morada Alvorada e Além Potengi. Pajuçara é um bairro 

dormitório, que se expandiu para atender a demanda da população trabalhadora por 

moradia a custo baixo, embora distantes de seus locais de trabalho.  

A escola foi inaugurada em 1986, no governo de Radir Pereira de Araújo, 

empresário cuja trajetória política sempre esteve articulada a partidos de direita, tais como 

ARENA, PDS e PFL.4 Inicialmente, a escola contava somente com o Ensino Fundamental 

                                                           
3 Segundo dados do último Censo do IBGE em 2010 onde 25,02% recebiam de ½ a ¼ salário mínimo e 

35,11 recebia de ½ a 1 salário mínimo. O salário mínimo utilizado foi de R$ 510,00 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NATAL. Conhecendo melhor seu bairro. Secretária Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo. Novembro, 2012). 
4 Verbete “Radir Pereira de Araújo”, Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro do CPDOC. Disponível 

em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/radir-pereira-de-araujo. Acesso em: 9 

maio 2018.  
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I, que correspondia aos ciclos da 1ª até a 4ª série. Os alunos atendidos vinham 

principalmente dos conjuntos habitacionais que compõem o bairro, e a demanda por vagas 

cresceu junto com ele. Para atender a população crescente, posteriormente, a escola 

passou a ofertar a modalidade de Ensino Fundamental II, do 5º ao 8º Ano. Em 1999, 

foram abertas as primeiras turmas de Ensino Médio, autorizadas a funcionar através do 

Decreto nº 14.216 da Governadoria do Estado do Rio do Norte. A inclusão dessa etapa 

de ensino foi uma reivindicação da própria comunidade, pois não havia outra escola 

pública no bairro que ofertasse matrícula para essa fase, obrigando os jovens a procurar 

escolas em outras localidades, distantes e de mais difícil acesso. Hoje, a E. E. Z. M. 

funciona nos três turnos, oferecendo turmas de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e 

Educação de  Jovens e Adultos (EJA), e continua sendo a única do bairro a ofertar o 

Ensino Médio.  

 Atualmente a E.E.Z.M. tem diversos problemas decorrentes, principalmente, da 

falta de investimentos do poder público, sendo perceptível na estrutura física do prédio, 

pois desde a sua inauguração não foi realizada nehuma reforma que sane as complicações 

surgidas ao longo do tempo. Em decorrência disso houve vários casos em que a escola 

foi procurada pela imprensa, seja por falta de cadeiras e mesas no ano de 2017, ou por 

transtornos nas instalações elétricas que causaram curto circuito em toda a rede, 

prejudicando o andamento do ano letivo em 2015, entre outras situações críticas. 5 

Acredito, como morador do bairro e professor da instituição, que a aparência precária e a 

falta de manutenção no prédio são fatores que dificultam a aprendizagem, principalmente, 

quando não se dispõe de infra-estrutura adequada: faltam cadeiras, portas, janelas e 

ventiladores. A falta de investimentos público afeta a autoestima dos alunos e a forma 

como a escola é vista pela comunidade, principalmente, quando se faz o comparativo com 

outras escolas próximas. Um dos indicadores que podemos utilizar é a  decadência das 

matrículas. Em 2016, a escola matriculou 1193 estudantes, no ano de 2017 foram 967, ou 

seja um déficit de 16%, já em 2018 o número total de matrículas foi de 899, uma queda 

                                                           
5 Os problemas da escola na imprensa: Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/e-e-zila-mamede-esta-sem-professor-em-tres-

materias/249436>, <https://www.tvpontanegra.com.br/programa/noticias-da-manha-rn/sections/1862>  

https://www.tvpontanegra.com.br/programa/jornal-do-estado/sections/2333>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
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de 7% em relação ao ano anterior.6 A pergunta surgiu: o que tem afastado os alunos da 

escola? 

Para identificar esses problemas e demandas de forma mais precisa, no ano de 

2017, como professor supervisor do PIBID - Subprojeto História/UFRN, orientei a 

produção de um relatório diagnóstico da escola juntamente com os bolsistas do programa. 

O relatório envolveu a observação de diversos aspectos da escola, desde sua organização 

física – número de salas, biblioteca, espaços de convivência –, até a relação entre os 

membros da comunidade escolar e a instituição. Coletando dados através de questionários 

aplicados aos professores, funcionários e alunos, elaboramos um relatório diagnóstico 

que serviu para identificar os problemas que são enfrentados na escola, e também para 

que os desafios da comunidade escolar pudessem  nortear o trabalho de planejamento.  

Entre os desafios enfrentados na E.E.Z.M., descobrimos que o bullying ocupa uma 

posição central. Dos 149 alunos que responderam ao questionário, o que corresponde a 

47,15% dos alunos do turno matutino, 42% disseram já ter presenciado alguma forma de 

bullying na escola e 23% afirmaram já ter presenciado casos de racismo. Quanto à 

identidade, 50% dos alunos se consideram pardos e 17% pretos, enquanto 23% deles se 

consideram brancos. Mesmo que na prática cotidiana houvesse detectado casos que 

possam ser considerados problemáticos em relação ao racismo, as respostas no 

questionário evidenciam que é preciso dedicar mais atenção às questões étnico-raciais na 

escola, sobretudo, no que se refere ao respeito à diversidade. 

Outro dado que deve ser levado em consideração para a caracterização do público 

escolar é o aspecto religioso, 46% dos alunos que responderam ao questionário se 

denominam evangélicos, advindos das mais diversas igrejas, e 39% são católicos, 

portanto, a escola está no seio de uma comunidade predominantemente cristã. Em função 

disso, muitas vezes os professores encontram resistência em trabalhar temas ligados às 

questões de gênero ou à religiosidade de matriz africana. Por ser uma comunidade cercada 

de igrejas de várias vertentes da fé cristã, o prédio abriga algumas festividades e 

celebrações religiosas. Em uma dessas ocasiões, no ano de 2016, o gestor foi questionado 

sobre a inserção de cultos na hora do intervalo e da possibilidade de haver espaço para 

outras correntes religiosas apresentarem a sua fé, como o candomblé ou a umbanda. A 

resposta foi categórica, ao afirmar que não seria possível, simplesmente, por não ser 

                                                           
6 Fonte: Monitoramento da Educação. Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte – 

SEEC-RN. Disponível em: https://sigeduc.rn.gov.br/sigeduc/public/transparencia/pages/home/portal.jsf.  

Acesso em: 5 abr. 2018. 
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cristã, e que a escola estaria aberta a qualquer outra igreja. Esses episódios mostram que 

a escola não está contribuindo para o reconhecimento da diversidade presente na 

sociedade, mesmo sendo um ambiente que, supostamente, deve reconhecer e celebrar a 

pluralidade. Corroborando a afirmação de Petronilha Silva: 

 

O ocultamento da diversidade no Brasil vem reproduzindo, tem 

cultivado, entre índios, negros, empobrecidos, o sentimento de não 

pertencer à sociedade. Visão distorcida das relações étnico-raciais vem 

fomentando a ideia, de que vivemos harmoniosamente integrados, 

numa sociedade que não vê as diferenças. Considera-se democrático 

ignorar o outro na sua diferença (SILVA, 2011, p. 26). 

 

Quando perguntados sobre temas que consideram importantes de serem estudados 

em história, os negros aparecem como a segunda opção mais votada, escolhida por  15% 

dos alunos. Como na escola temos um histórico de preconceito, aspecto confirmado na 

observação dos dados, parece que essa demanda pode partir, principalmente, dos que 

sofrem com tal prática. O tema é antecedido na escolha por “guerras, revoltas e 

revoluções”, opção preferida de 24% dos estudantes, ao passo que o tema cidadania foi o 

preferido de 14% dos alunos. Os dados são importantes para mostrar ao professor de 

forma mais objetiva quais são os temas de interesse dos alunos. Além disso, identificar 

os problemas enfrentados por eles, cotidianamente, é fundamental para estabelecermos 

um critério para seleção de conteúdos que possam ajudar a diminuir a distância entre o 

ensino de História e as experiências dos alunos, marcadas por problemas de infraestrutura, 

de intolerância ou racismo. 

A tarefa que o professor assume é complexa, situações cotidianas que se 

apresentam travestidas de normalidade devem ser combatidas. São situações que muitos 

profissionais se deparam no ambiente escolar e, nem sempre, estão preparados para 

enfrentar. Dessa forma, é fundamental que os docentes construam estratégias e ações que 

levem os alunos a pensarem a questão da diversidade como algo realmente existente e 

praticável, e que deve ser respeitado para além do discurso.  

Na E.E.Z.M, algumas estratégias vêm sendo aplicadas. No ano de 2017, após 

análise dos dados dos questionários para elaboração do diagnóstico da escola, e baseando-

se em experiências anteriores, como a celebração do Dia da Consciência Negra (2016) 

foi elaborada, juntamente com os bolsistas do PIBID, a primeira Semana da Cidadania, 
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que ocorreu dias 22 a 24 de novembro de 2017.7 Todas as atividades e as aulas de História 

que antecederam a Semana da Cidadania foram pensadas e articuladas de acordo com os 

objetivos do evento. 

A elaboração do projeto levou em consideração que a escola é um espaço de 

produção de novos conhecimentos, articulados aos saberes prévios dos discentes e que 

estão relacionados ao seu cotidiano, além de entender que a escola é um espaço 

privilegiado para se praticar o respeito e a valorização da diversidade. Desse modo, as 

atividades que realizamos durante o processo de produção da Semana da Cidadania 

visavam desenvolver competências que priorizassem “processos capazes de gerar sujeitos 

inventivos, participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, 

políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 

formas de produção e de vida” (BRASIL, 2013, p. 16). 

Baseando-se nas demandas urgentes de discussão, a Semana contou com três dias 

organizados pelos temas: Inclusão, Gênero e Consciência Negra; temas escolhidos, 

portanto a partir da realidade vivenciada na escola, e relevantes em sociedade. 

Inicialmente, foram elaborados trabalhos com as turmas atendidas pelo PIBID. O objetivo 

era expor as problemáticas para toda a escola a partir dos trabalhos elaborados pelas 

turmas, ampliando a atuação ao estender as atividades para dois turnos, matutino e 

vespertino. Além dos trabalhos, cada dia contava com uma mesa redonda, composta por 

convidados externos, para discutir com os alunos e alunas. 

O primeiro dia, com tema Inclusão, contou com atividades relacionadas à 

participação democrática dos alunos, trabalho apresentado pelo 8º ano. O tema foi 

pensado devido a problemas enfrentados pela escola ao longo dos anos, como a falta de 

estrutura adequada. Em 2017, ocorreram problemas relacionados à falta de cadeiras e de 

estrutura no prédio, situações que ganharam repercurssão nas redes sociais e na mídia, 

causando discussões sobre como o caso foi tratado pela gestão, principalmente. Partindo 

disto e utilizando o conteúdo programado para a turma, Revolução Francesa, discutimos 

os conceitos que fundamentam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(DDHC), tais como igualdade, direito, governo representativo, etc., e a participação dos 

cidadãos no processo democrático, inclusive dentro da escola. Após discussões sobre os 

                                                           
7 Antes da Semana da Cidadania em 2017 já havia acontecido o Dia da Consciência Negra no ano anterior, 

porém bem mais modesta, com apresentação de trabalhos e palestras, mas que teve uma repercusão 

extremamente positiva, e passou a gerar uma cobrança de que a discussão fosse levada para a escola com 

mais frequência, e dessa forma, foi fixado no Calendário Escolar. 
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problemas da instituição, e de ter assistido vídeos que demonstravam os problemas e as 

dificuldades enfrentadas pela escola, foi levado para a turma o Regimento da E.E.Z.M. A 

partir disto, a classe ficou responsável por elaborar os “Direitos dos Alunos e das Alunas 

da Zila Mamede”.  

Divididos em grupos, cada um deles ficou responsável por conversar com uma 

turma do turno matutino, a fim de saber quais seriam as reividincações e o que 

considerariam importante de resguardar como um direito do aluno. Com os dados em 

mãos, as aulas seguintes foram para os grupos analisarem quais eram as reivindicações 

mais pertinentes e, a partir disto, elaborar artigos referentes aos direitos. Para finalizar a 

atividade foi estabelecido uma espécie de assembleia dentro da sala de História, onde 

cada grupo fazia sua proposta de artigo, e todos tinham o direito de voto, a favor ou contra, 

havia também espaço para que fossem feitas modificações, assim poderiam ser 

adicionadas sugestões ou poderia ser retirado algum trecho. 

A turma apresentou, no primeiro dia da Semana da Cidadania, treze artigos 

elaborados a partir das sugestões do turno matutino e votados em assembleia. Ao final do 

dia na escola, foram lidos por um aluno, previamente escolhido pela turma, todos os 

artigos. A atividade buscou desenvolver o pensamento sobre a coletividade, além das 

formas de participação dos discentes no ambiente escolar, ampliando assim, o poder para 

o exercício de outros direitos, ou seja, preparando-o para tomar decisões e participar de 

resolução de problemas na sociedade. 

Ainda no primeiro dia, contamos com atividades que estavam relacionadas 

diretamente à Inclusão. A E.E.Z.M. é considerada um polo para atender alunos com 

necessidades especiais, principalmente, na atuação com alunos surdos. Partindo disto, e 

da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que é “destinada a assegurar e a promover, em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015), foi definido 

um dia da Semana da Cidadania para trabalhar o tema, que ficou com a turma do 9º B. A 

classe foi dividida em três grupos que participaria de atividades distintas, a saber: um 

grupo ficou responsável por fazer a análise da carta de Ernst Putzki, uma vítima do 

programa de eutanásia nazista. A atividade tinha como objetivo mostrar como uma 

sociedade intolerante com a diversidade, como a Alemanha Nazista, tratou as pessoas 

com deficiência, mas também foi utilizada para refletir sobre a situação atual no Brasil. 

O grupo de alunos que ficou responsável por fazer a análise da carta escreveu um texto 

em conjunto que foi apresentado na Semana da Cidadania. 



30 
 

A segunda atividade foi o Circuito Sensorial, onde foi montada uma sala em que 

os visitantes pudessem sentir um pouco das dificuldades das pessoas com deficiências, 

visual, auditiva e de locomoção. A terceira atividade consistiu em dar visibilidade aos 

alunos surdos. Foram realizadas entrevistas com esses alunos, auxiliados pelas 

intérpretes, onde eles puderam dizer quais as suas dificuldades, como eles eram vistos 

pela escola e como enxergavam a instituição, além de expor os problemas que enfrentam 

no cotidiano escolar, como bullying e a exclusão que sentem por parte dos colegas 

ouvintes, além das barreiras de comunicação. A partir dessas entrevistas, foi elaborado 

um folder pelos alunos que participaram das entrevistas, com os depoimentos a fim de 

sensibilizar a escola sobre as situações ocorridas. 

Ao fim do primeiro dia, houve uma mesa redonda com Artur Silva, aluno da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que tem baixa visão, e Renata 

Nogueira, surda, professora de Libras da UFRN. A mesa redonda foi composta para que 

os alunos pudessem ouvir de pessoas externas à escola como elas enfrentam as 

dificuldades no seu cotidiano, além de servir para que alguns preconceitos e estereótipos 

pudessem ser quebrados a partir da fala dos convidados. Ao final das falas os alunos 

puderam fazer questionamentos.  

O segundo dia, o de Gênero, contou com atividade do 1º B, um jogo sobre gênero. 

A ideia do jogo partiu de problemáticas que a própria turma vivenciava, pois uma garota 

transexual na turma havia relatado violências sofridas na instituição, não só por parte dos 

colegas, como também de funcionários. Foi trabalhado com a turma o conteúdo da Grécia 

Antiga, fazendo um enfoque nas questões de gênero, entendendo que a discussão perpassa 

temas como relação de poder e cidadania. O objetivo era estimular os alunos a 

pesquisarem sobre a construção histórica nas relações de gênero e pudessem visualizar as 

diferenças e semelhanças nas duas temporalidades, antiguidade e contemporaneidade. 

Assim foi possível levar, não só para a turma, mas também para os participantes do jogo, 

debates de como são dadas as relações de gênero ao longo da história e a visão do 

masculino e feminino, que estão presentes ainda hoje. O jogo contribuiu para estimular 

as pesquisas, visto que um dos propósitos da confecção do jogo era que os próprios 

discentes participassem da confecção do material, partindo de informações trazidas por 

eles, bem como dos debates, estimulados em sala de aula. 

No turno matutino, foi apresentado a peça Você me abraça ou me mata?, da 

companhia de teatro Mythos, da Escola Estadual Paulo Pinheiro de Viveiros. A peça 

abordava a questão de gênero e, ao término, foi aberto um momento para discussão, para 
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que os alunos pudessem conversar. No turno vespertino, além do jogo, foi apresentado 

um seminário por alunos do 2º ano matutino, sobre o movimento LGBT+, além do sarau 

Grito de Liberdade, da turma do 1º vespertino. Após as apresentações, houve uma mesa 

redonda que contou com a presença de Daniele Freire, professora de ciências do 

município de Natal; Nathan Phillipe, homem transexual; e Isabela Ferreira, aluna do curso 

de História da UFRN e atuante do movimento político Levante Popular da Juventude. 

O último dia do evento, com o tema Consciência Negra, teve relação mais estreita 

com a proposta desse trabalho, e foi o dia que contou com mais atividades. Uma delas, 

foi a exposição referente à visita realizada à comunidade quilombola de Capoeiras, 

localizada em Macaíba (RN). Um grupo de 21 alunos, do 9º ano ao 3º ano do Ensino 

Médio, fez uma visita à referida comunidade, que tinha o objetivo principal de levantar 

no grupo questionamentos ligados às referências culturais que, tradicionalmente, são 

acionadas quando se discute a identidade norte-rio-grandense, permitindo aos alunos e 

alunas conhecerem outras narrativas possíveis sobre a experiência histórica potiguar, e 

assim perceber que existem discursos sobre a História e cultura do Rio Grande do Norte 

que silenciam a contribuição de diferentes grupos para a formação do estado.  

Na comunidade, o grupo fez entrevistas com lideranças, produziu fotos e vídeos 

que foram apresentados na exposição, além de escrever relatos que serviram para a 

produção de um zine com as impressões das crianças e jovens acerca de uma comunidade 

quilombola. A exposição serviu para que outros alunos da escola pudessem ter contato 

com uma narrativa da história do Rio Grande do Norte que é pouco explorada.  

Além dessa atividade, o dia contou com uma exposição produzida por alunos e 

alunas do 3º ano matutino, sobre o Apartheid na África do Sul; um júri simulado sobre o 

caso de Rafael Braga, pelo 2º ano matutino, que buscava pensar a historicidade do 

processo de consolidação da desigualdade racial no país e levar os alunos participantes 

da atividade, como também os espectadores, a perceber as bases do racismo na sociedade 

brasileira. Em sala de aula, os alunos foram levados a perceber como o racismo foi 

estruturado na sociedade e como a liberdade de uma pessoa negra era frágil na época da 

escravidão, e assim perceber continuidades em como a sociedade percebe a população 

negra no Brasil. Dessa forma, o caso Rafael Braga, que ganhou notoriedade nas redes 

sociais, permitia que fosse debatido como a desigualdade racial se manifesta e se 

reproduz, como também pudemos pensar qual o papel da sociedade e do Estado na 

perpetuação da discriminação. O júri simulado estimulou os alunos a fazer pesquisas com 
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a finalidade de construir argumentos sólidos, e que estivessem embasados historicamente, 

seja na defesa ou na acusação. 

Foi realizado no turno vespertino, um esquete sobre racismo realizado por alunos 

e alunas do 3º vespertino, além de um sarau também sobre racismo e questões de 

identidade negra produzido pelo 2º ano vespertino. 

Na mesa redonda foi discutida a questão da identidade negra com Jullyana 

Assunção e Amanda Pereira, integrantes do coletivo As Carolinas e também uma 

discussão sobre escritoras negras e representatividade por Thayane Morais da UFRN. As 

falas das convidadas do coletivo exploraram as questões da auto aceitação, da identidade 

e também da representatividade, seja na política, na mídia ou na sociedade em geral. As 

visitantes deixaram claro que o processo de aceitação é totalmente pessoal, seja da 

afirmação e aceitação em ser negro, da cor da pele ou dos cabelos, que foram os pontos 

levantados pelos alunos, deixando claro não ser possível impor que outra pessoa passe 

por esse processo. O silêncio imperou durante as falas, e a interação dos alunos com as 

convidadas durante o debate, indicou o quanto alguns temas precisam ser discutidos. 

Definitivamente, são assuntos sobre os quais os estudantes sentem necessidade de se 

informar e sobre os quais gostam de debater, enriquecendo as discussões com suas 

próprias percepções sobre o assunto. 

Se o silêncio durante as comunicações foi revelador, a interação dos alunos e 

alunas no debate que se seguiu foi igualmente significativa. Interessaram-se em conhecer 

melhor o processo de auto aceitação, baseado na experiência relatada das convidadas, 

sobre a reação delas ao sofrer racismo, além de perguntarem sobre a aceitação dos cabelos 

não alisados artificialmente. Os questionamentos foram totalmente espontâneos, trazendo 

sempre experiências e vivências reais dos alunos. Percebemos que as indagações feitas 

giravam em torno da construção da imagem positiva de aspectos do povo negro. Naquele 

momento, alunos e alunas tiveram contato com experiências que vão além do espaço 

escolar, mas que, ao mesmo tempo, estão muito presentes no ambiente deles e no 

cotidiano.  

Acreditamos que as atividades dessa semana constituem um passo extremamente 

favorável para que alunos percebam o outro em suas diferenças, pois foi dada visibilidade 

às pessoas e aos aspectos que são recorrentes em suas vidas, como problemas do cotidiano 

que geralmente passam despercebidos, seja pela visão dos alunos surdos sobre a escola, 

mostrada no dia da Inclusão, ou pelas experiências relatadas pelas convidadas de As 
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Carolinas, junto a interação dos alunos, ou mesmo pelas discussões suscitadas 

posteriormente, em sala de aula nas avaliações feitas com os alunos. 

Em 2018, foram sentidos os efeitos de ações como a da Semana da Cidadania em 

sala de aula: os alunos passaram a questionar muito mais sobre a abordagem de temas que 

são referentes à sua realidade e nas discussões, muitas vezes, são feitos paralelos com o 

cotidiano deles, além das atividades e as mesas redondas são frequentemente lembradas 

pelos discentes. Esses aspectos revelam o quão importante são atividades como essas, que 

discutem problemas que fazem parte da vida dos alunos e das alunas.  

Além disso, no ano de 2018, foi aplicado um novo questionário diagnóstico das 

turmas, a fim de traçar um novo perfil da escola e dos discentes. Quando perguntados se 

já haviam presenciado alguma violência no ambiente escolar, os dados permaneceram 

basicamente os mesmos, porém, na dinâmica da aplicação dos questionários esse ano, foi 

deixado um espaço para pudessem expor o que estavam chamando de violência na escola, 

principalmente, os casos de bullying e de racismo, que continuam sendo os problemas de 

violência mais presenciados. Dessa forma, constatamos que alguns casos que eram 

marcados como bullying constituem-se como casos de racismo, sendo caracterizados por 

xingamentos como “macaco”, ou apelidos por causa da cor da pele, além de xingamentos 

por causa do cabelo. Os casos relatados de bullying estão relacionados a aspectos físicos 

como beleza, estatura, etc. 

Por fim, há uma mudança na questão do que eles consideram importante estudar 

em História. Se, no ano passado a maioria (24%) apontava que guerras, revoltas e 

revoluções eram seus temas preferidos, no ano de 2018, dos temas, negro apareceu como 

um dos temas importantes com 17%, com 14% cidadania e mulheres e 13% gênero e 

sexualidade. Dessa forma, acreditamos que as discussões feitas em sala e as atividades do 

ano passado, culminando com a Semana da Cidadania, foram cruciais para que os alunos 

percebessem esses temas como importantes no processo formativo. 

No currículo de História comumente utilizado, os negros estão presentes nas 

narrativas referentes à História do Brasil, sobretudo, no período colonial e imperial. Mas 

nos parece que não é suficiente discutir a temática da escravidão para que alunos 

compreendam que as consequências dessa experiência ainda estão presentes na 

sociedade. A forma de abordagem desse conteúdo é outro aspecto a ser considerado. Em 

certas ocasiões, é perceptível o desconforto dos alunos negros durante essas aulas, 

principalmente, com relação à forma que a escravidão é abordada nos materiais didáticos, 

em que se reforçam estereótipos de subalternidade. Algumas vezes, em aulas que  
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falávamos da herança cultural  dos povos africanos, os batuques e a religiosidade 

tornaram-se motivo de muitas risadas ou de repúdio por parte de alguns alunos, sempre 

associando essas manifestações a algo ruim e de forma pejorativa. 

Na E.E.Z.M., como em diversos outros locais, a questão do racismo diversas vezes 

aparece travestida de brincadeiras entre os alunos, por meio de apelidos depreciativos, 

que desfavorecem a imagem dos negros e negras. Essas situações são muito comuns no 

ambiente escolar. Em várias situações, me deparei com alunos chamando colegas de 

“escravos” por causa da cor da sua pele, ou mesmo citando expressões que são 

extremamente negativas, como “cabelo ruim” e “cabelo de bucha”. Outros afirmam: “não 

gosto de negro”, utilizando caracterísitcas físicas para depreciar a imagem dos amigos. 

Quando são questionados sobre o motivo desse comportamento, a resposta é quase 

sempre a mesma: “é só uma brincadeira”, ou “ele/ela não liga, até gosta”. Sabemos que é 

na adolescência que as identidades são construídas, as questões de beleza, corpo, cabelo, 

etc. assumem um papel muito forte na construção da autoestima e, quando essas 

características são criticadas, pode haver uma tentativa de afastamento ou de negação. 

Como a escola é um espaço de aprendizagem, a educação é um ponto estratégico 

para que possamos combater o racismo no Brasil, principalmente porque dentro da escola, 

como afirma Maria Telvira (2010), os negros se deparam com diversas situações e 

conflitos que só fazem perpetuar os estereótipos e os preconceitos. A autora destaca os 

principais problemas enfrentados na escola e na educação: os maiores índices de 

analfabetismo da população negra, os currículos que excluem a história e cultura africana 

e afro-brasileira, o silenciamento dos professores e gestores acerca das manifestações de 

preconceito entre os alunos, o material didático e as produções literárias que circulam 

dentro do ambiente escolar que, geralmente, são marcadas por estereótipos, 

simplificações e produção de racismos.  

No enfrentamento desses problemas, há décadas, o movimento negro – subsidiado 

por pesquisas acadêmicas – vem se esforçando para evidenciar que o ensino de história é 

elemento estratégico em qualquer política que busque superar a dificuldade de 

reconhecimento identitário e construir uma visão positiva dos negros, considerando sua 

história, cultura e legado. Inegavelmente, o etnocentrismo ainda influencia os currículos 

e a escrita dos livros didáticos e, sem fazer os devidos questionamentos sobre a prática 

docente e a seleção de conteúdos, não percebemos o quanto nos distanciamos da 

possibilidade de formar uma identidade plural, que considere as diferentes raízes étnicas.  
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Destarte, para tentar enfrentar alguns problemas referentes às (tensas) relações 

étnico-raciais, outras estratégias foram implementadas ao longo da minha experiência na 

E.E.Z.M., como: palestras com africanos para desconstruir as ideias difundidas no senso 

comum sobre o continente, roda de conversa com pessoas que participam do movimento 

negro e discutem sobre identidade negra e sua representatividade nos mais diferentes 

espaços  Em sala de aula, o esforço foi sempre no sentido de demonstrar outras visões da 

História que não coloquem os negros e negras apenas como vítimas passivas do domínio 

das elites brancas, mas como sujeitos que lutaram e resistiram, como ainda lutam e 

resistem, sendo sempre sujeitos determinantes nos processos históricos. 

 

1.2 O livro didático sobre História e Cultura do Rio Grande do Norte 

 

A experiência na Semana da Cidadania impactou não apenas a formação dos 

estudantes, como também as reflexões sobre minhas práticas, tornando urgente enfrentar 

a seguinte questão: as limitações dos recursos didáticos que dispomos para ensinar 

história e cultura dos afrodescendentes no Rio Grande do Norte.  

No Rio Grande do Norte, assim como em outros estados, antes da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) existia o parecer 16/72 do Conselho Estadual de 

Educação (CEE) estabelecendo uma parte diversificada no currículo estadual, que deveria 

ser executada em uma perspectiva interdisciplinar, não sendo necessário uma disciplina 

específica para trabalhar a cultura local. Em 2001, o CEE aprovou uma resolução que 

recomendava que as escolas estimulassem o estudo do folclore potiguar, não 

coincidentemente, resolução surgida a partir de um pedido de Deífilo Gurgel, um dos 

produtores do livro Cultura do Rio Grande do Norte (SILVA, 2015).  

Em 2007, foi estabelecida a obrigatoriedade do ensino de Cultura do RN 

baseando-se na Constituição Estadual de 1989 que traz no artigo 137 a afirmação: “As 

escolas públicas, de primeiro e segundo graus, incluem entre as disciplinas oferecidas o 

estudo da cultura norte-rio-grandense, envolvendo noções básicas de literatura, artes 

plásticas e folclore do Estado” (RIO GRANDE DO NORTE, 1989). Dessa forma, a partir 

do referido ano, o ensino da cultura local passou a constituir uma disciplina nas escolas 

de nível básico, ficando a cargo principalmente da História, que passaria de três aulas 

semanais para duas, sendo uma aula cedida para abarcar o novo componente na grade 

curricular. Com a obrigatoriedade da disciplina, a Secretaria de Educação do Estado 

elaborou as Diretrizes Curriculares Estaduais para o Ensino da Cultura do RN, que trazia 
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como primeiro objetivo a construção identitária por meio da “produção e divulgação dos 

valores locais” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007b). Além disso, previa “Estimular a 

preservação e valorização do patrimônio cultural e natural, em particular do patrimônio 

oral e imaterial; 5. Respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais” (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007b).  

As diretrizes, apesar de tecerem apontamentos e de direcionarem as instituições 

escolares para que desenvolvessem o componente curricular em questão, se colocavam 

como um documento propositivo, mas não limitador da ação da escola, deixando a cargo 

de cada instituição a elaboração de uma proposta curricular condizente com as suas 

realidades. Por meio da construção dos seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), as 

instituições escolares deveriam “assumir o papel de elaborar uma proposta curricular que 

cada vez mais se aproxime daquilo que acredita ser fundamental no processo de 

escolarização de seus alunos” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007b). Portanto, as 

diretrizes não traziam uma lista de conteúdos que deveriam ser trabalhados pelo professor 

em sala de aula. 

Apesar do projeto da disciplina prever um orçamento destinado à formação dos 

professores do estado, a pesquisadora Katiene Silva fez uma investigação em cinco 

escolas do RN (Natal e Macaíba), uma delas foi a E.E.Z.M., junto às direções e aos 

professores de História das instituições, para produzir um pequeno mapeamento da 

implantação da disciplina e constatou que, não houve nenhuma ação por parte da 

Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC) em conjunto com as escolas, para 

auxiliar na elaboração de um currículo ou plano de ação para a implantação do 

componente curricular em questão.  

No projeto para o desenvolvimento do ensino de Cultura do RN, havia previsão 

orçamentária de 1.590.833,20 (um milhão, quinhentos e noventa mil, oitocentos e trinta 

e três reais e vinte centavos) para ações de implementação da disciplina que previa, 

inclusive, a capacitação de professores da rede estadual. A ação 4 do plano de ação do 

projeto já previa a aquisição de 36.850 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta) livros, 

para que fossem distribuídos cinquenta livros, para cada escola do estado, que atendesse 

ao ensino fundamental. É importante salientar que a ação justificava a compra dos livros 

para serem utilizadas como fonte de pesquisa afirmando que “o livro citado atende as 

necessidades imediatas por apresentar linguagem acessível ao segmento em questão, por 

reunir em um único volume aspectos da cultura norte-rio-grandense propostos em nossas 

Diretrizes Curriculares Estaduais” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007a). Por fim, 
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destaca-se também como justificativa para essa ação o reconhecimento dos autores do 

livro como ícones da cultura potiguar, mesmo que o próprio documento afirme que o livro 

não foi escrito com finalidade didática. Portanto, do montante em dinheiro previsto para 

a execução do projeto 92,66% dos gastos foram utilizados na compra e distribuição do 

livro Introdução à Cultura do Rio Grande do Norte de Vicente Vitoriano, Deífilo Gurgel 

e Tarcísio Gurgel. Como afirma Katiene Silva: “O livro funcionou como currículo na 

ausência de debates e discussões mais amplas. O projeto e as diretrizes propunham grades 

abertas, mas a distribuição gratuita mapeava o que era ministrável” (SILVA, 2015, p. 

112). 

O livro foi dividido em três eixos temáticos: Literatura, escrito por Tarcísio 

Gurgel; Artes Plásticas, escrito por Vicente Vitoriano; e Folclore, escrito por Deífilo 

Gurgel. A divisão do livro coincide com a Constituição do Estado que prevê o estudo da 

cultura do RN nas noções básicas dos eixos temáticos que o livro contempla. 

Analisando outro livro do autor Deífilo Gurgel, Espaço e tempo do folclore 

potiguar, verificamos que a estrutura é bem parecida com o livro anteriormente citado, 

demonstrando que já havia a preocupação na escrita de material que fosse direcionado 

para a sala de aula, principalmente, quando o autor afirma que “a salvação do Folclore e 

sua revalorização, ficam agora, por conta da escola [...] A conscientização dos estudantes 

para a importância e a beleza do nosso folclore, poderá salvá-lo” (GURGEL, 2008, p. 40). 

Laélio Ferreira de Melo, no prefácio da segunda edição do livro em questão, explicita que 

há uma invocação do poder público por parte de Deífilo Gurgel: “No livro, a necessidade 

de valorização e preservação do folclore como dever do poder público, é quase dogma de 

fé” (GURGEL, 2008, p. 12). 

A criação da disciplina está intrinsicamente ligada à construção identitária do 

povo potiguar, porém a partir da utilização do livro como currículo, por falta de outro 

material de apoio, um projeto de formação dessa identidade é posto em prática. A 

construção do ser potiguar por meio da disciplina de Cultura do RN, embasada pela 

utilização de um livro que traz um projeto de construção identitária assumida por “três 

ícones da cultura potiguar” (RIO GRANDE DO NORTE, 2007a), segundo Katienne Silva 

deve 

 

ser entendida como uma estratégia de utilização do sistema escolar por 

uma elite intelectual consagrada no estado, saudosa das relações 

oligárquicas que predominaram no final do século XIX e início do XX, 

para legitimar suas práticas e valores (SILVA, 2015, p. 111). 
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Portanto, a construção do que seria a cultura norte-rio-grandense está ligada à 

idealização do que seria a identidade potiguar. Segundo João Maurício, em sua 

dissertação, na qual estuda diversos projetos de construção da identidade no estado, há 

diversos atores sociais debatendo sobre o potiguar não ter identidade, ou ser 

extremamente aberto ao que vem de fora, sendo assim um “não ser”, sempre propício a 

consumir tudo que é externo, não valorizando o que é da terra.  

João Maurício Gomes Neto (2010) afirma existir diversos projetos de construção 

dessa identidade, onde na verdade há um esforço, não em promover a cultura ou a 

identidade potiguar, mas em criar, como se inexistisse. Um desses projetos foi a criação 

da disciplina de Cultura do RN, pois por meio da educação escolar seria divulgado para 

a população do estado quem é o ser potiguar e quais as representações culturais desse 

sujeito, determinando que o próprio povo do RN não sabe o que o representa ou o que o 

identifica. Assim, João Maurício Gomes Neto afirma que há duas formas de responder à 

pergunta sobre a identidade potiguar, a primeira seria a da não existência de uma, a 

segunda, seria que ela é definida justamente por não ter identidade, existindo por estar em 

constante afirmação do eu em contraposição ao outro (GOMES NETO, 2010). A não 

identidade do potiguar constituiria a sua identidade, portanto o potiguar só existiria em 

contraposição ao que é externo, ao pernambucano, ao paraibano, etc. Dessa forma, a 

própria definição de potiguaridade seria plural.  

Em contrapartida, a ideia de uma identidade potiguar plural está em dissonância 

com o que é defendido no livro Introdução à Cultura do Rio Grande do Norte, que propõe 

a criação de um sujeito no singular, em que a identidade potiguar é definida pela aversão 

e distanciamento ao que é externo, ou seja, a tudo que vem de fora do estado. Dessa forma, 

se preservaria o que é essencialmente potiguar, ou o que os seus autores, consideram 

como a essência da cultura potiguar, advinda principalmente da elite, como vemos na 

parte do livro destinada à literatura, ao tentar buscar a origem dessa expressão cultural no 

estado e mesmo considerando que “a Literatura já existia antes mesmo de surgirem livros, 

bibliotecas e internet” (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 8). Ainda assim, ao 

citar Fabião das Queimadas, um escravo que cantava histórias com sua rabeca, 

desconsidera-o, invocando o poeta Lourival Açucena como ponto de partida da literatura 

no Rio Grande do Norte, só retornando a falar de Fabião posteriormente, na sessão 

dedicada ao folclore, quando o autor cita os romanceiros ibéricos e, mesmo assim, traz o 

protagonismo para Câmara Cascudo por ser o divulgador de um dos seus poemas. De 
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toda forma, há uma passagem que demonstra como o livro trata a cultura, pois ao explicar 

qual o objetivo do capítulo, afirma: “Resta conversarmos nesta parte inicial sobre como 

podemos distinguir a boa literatura de outra que não tenha importância estética” 

(GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 8). Portanto, podemos inferir que os 

autores trarão, no livro, somente autores que se enquadrem no que eles classifiquem como 

relevante, dando-nos a ideia de que o que possa ficar de fora é o que, de alguma forma, 

não tem importância para a cultura potiguar. 

Portanto, como defende Katienne Silva: 

 

Existe toda uma narrativa histórica que aparentemente não é 

problematizada. Antes, é amada e defendida com tamanho ufanismo e 

regionalismo que assusta. Regionalismo esse que parece ser a chave 

identitária do potiguar, um ser coeso e bem definido em suas 

manifestações (SILVA, 2015, p. 80).  

 

Para os autores do livro, as transformações que ocorrem nas manifestações 

culturais – processo absolutamente natural – parecem ser julgadas como prejudiciais para 

a cultura potiguar. Contradizendo a ideia de cultura como algo dinâmico e em permanente 

transformação, eles afirmam que “não é demais pretender que, ao utilizá-lo em sala de 

aula ou em atividades extraclasse, tenhamos um aliado para enfrentar os riscos de uma 

globalização que, não respeitando fronteiras, ignora e, por vezes, destrói culturas 

regional” (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 3). Nesse sentido, a cultura de 

massa como o rádio, televisão, cinema, internet, etc. é vista como um risco para a cultura 

potiguar e, principalmente, para o folclore, delimitando uma cultura que se pretende 

estanque e para que seja considerada essencialmente potiguar necessita ser preservada 

sem modificações, portanto afirmam: 

 

Apesar das advertências feitas ao longo desses anos pelos especialistas 

no assunto, precisa-se cuidar da preservação do Folclore, diante do 

avanço inexorável da cultura de massa sobre os últimos redutos de 

nossas tradições populares. Caso contrário, ele tenderá a desaparecer 

(GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 84). 

 

É necessário observar como o material didático disponível para trabalhar o tema 

da cultura no estado apresenta a diversidade e, principalmente, como trabalha com as 

manifestações culturais negras. É importante perceber como o livro constrói narrativas e 

qual o impacto na educação básica. Na parte destinada à literatura potiguar o autor do 

capítulo (Tarcísio Gurgel), ao descrever Auta de Souza, naturaliza o julgamento das 
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pessoas pelas características físicas, afirmando: “tinha contra si o fato de ser feiosa e 

descender de negros, numa sociedade que mal libertara seus escravos. E ainda: ser 

mulher, num meio tipicamente patriarcal, portanto dominado por machos” (GURGEL; 

GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 13). Completando a análise, o autor destaca que a 

poetisa tinha a seu favor o fato de pertencer a uma família de destaque. Assim, sendo o 

livro destinado para a educação básica, não compreendemos como esse tipo de abordagem 

pode auxiliar a percepção da sociedade norte-rio-grandense de forma plural, diversa e 

livre de preconceitos, principalmente, quando a narrativa está impregnada de juízo de 

valor, determinando que ser negro e ser mulher seriam condições desfavoráveis. É 

profícuo lembrar que, apesar do autor fazer essa descrição da poetisa, não o faz da mesma 

forma ao descrever, ainda na parte da literatura, a análise da obra de Henrique Castriciano, 

irmão de Auta de Souza, não há nenhuma menção sobre ele ser negro, por exemplo, ou a 

qualquer outra característica física do escritor.  

O capítulo sobre a literatura potiguar é dividido em períodos, definidos 

cronologicamente, enfatizando uma ideia de progresso ou de evolução, tendo um ponto 

de partida e, consequentemente, um ponto de chegada. Seguindo a cronologia, Câmara 

Cascudo participa do que o autor chama de “modernismo potiguar”, não só como escritor, 

mas como grande divulgador dos autores que atuavam neste momento da história 

potiguar, trazendo-o sempre ao protagonismo, como ocorre em diversas vezes ao longo 

do livro. 

Adiantando um pouco e, não seguindo a cronologia indicada pelo autor, 

consideramos necessário aqui problematizar a sessão denominada “Panorama 

Contemporâneo”, mais precisamente, o destaque dado a um grupo de poetisas como 

Nivaldete Ferreira, Diva Cunha, Carmem Vasconcelos, Iracema Macedo e Marize Castro. 

Afirmando conter nos poemas dessas autoras temas como “cidadania, eroticidade, 

ousadia de dizer o que bem entendem suas autoras, agora com autonomia não apenas 

estética” (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 35). Porém, nega que este 

momento de efervescência das autoras descritas acima tem relação com o movimento 

feminista, deixando claro que não havia articulação entre as poetisas, advertindo ainda 

que, a poesia não pode priorizar as questões de gênero, dessa forma, negando os sentidos 

políticos que a poesia poderia trazer. Esse posicionamento fica claro quando afirma que: 

“embora determinadas produções soem como gritos de revolta contra a opressão de que 

a mulher é vítima secularmente, não buscam firmar distinção. São poemas de 
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inquestionável qualidade os que produzem, e é isso que conta” (GURGEL; GURGEL; 

VITORIANO, 2003, p. 35).  

Mesmo não considerando o caráter político nas poesias das mulheres citadas 

anteriormente, e afirmando que as questões de gênero não poderiam ser priorizadas sobre 

a poesia, o autor não desconsidera o caráter político na obra de Antônio Francisco, 

afirmando que sua obra Dez Cordéis em um só é desprovida de “qualquer caráter 

panfletário, mas sem abrir mão do seu direito de poeta-cidadão, capaz de fazer belos 

versos e ao mesmo tempo denunciar as mazelas de uma sociedade injusta” (GURGEL; 

GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 35). Dessa forma, inferimos que, para Tarcísio Gurgel, 

há questões políticas que podem ser priorizadas em poemas e obras literárias, porém as 

questões que remetem a problemas especificamente de gênero não devem ser 

contempladas, esvaziando o sentido político da poesia das mulheres. 

Há uma hierarquização da cultura, a cultura popular, que no livro é enquadrado 

como folclore, algo que não deve ser confundido com o que seria uma cultura erudita, da 

elite. Esta preocupação pode ser observada na medida em que o autor valoriza as pessoas 

que conseguem acumular saber científico e conhecimento enciclopédico, sendo o caso de 

Henrique Castriciano, que tem sua intelectualidade exaltada, “bastante culto, Henrique 

Castriciano tinha, como poucos poetas do estado, a exata noção da importância adquirida 

pelos avanços da ciência, que acabaram influenciando a própria literatura no final do 

século XIX” (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 16). Portanto, percebemos 

que os autores do livro reduzem o conceito de cultura a partir de uma perspectiva 

hierarquizada, existindo o que seria uma cultura alta e outra baixa, a popular e a erudita 

(SILVA, 2015, p. 72).  Na apresentação do livro, os autores discorrem, brevemente, sobre 

o conceito de cultura e sua amplitude, afirmando que 

 

Com frequência ouvimos sobre alguém o comentário de que é “culto”. 

E tal significa que a pessoa referida é ilustrada, já leu bastante, é um 

estudioso ou erudito. Chegando ao campo que nos interessa (e de que 

resultam os assuntos enfocados neste livro), diremos que tal palavra 

será usada no seu sentido provavelmente mais rico: o antropológico 

(Antropo = homem. Logos = estudo) (GURGEL; GURGEL; 

VITORIANO, 2003, p. 3). 

 

É importante observar que o discurso de abertura, não condiz com o que é 

apresentado durante todo o livro, há uma diferenciação bastante nítida do que seria cultura 

erudita e cultura popular. Outra situação em que a hierarquização da cultura fica evidente 
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é quando Tarcísio Gurgel ao descrever a poesia do mossoroense Antônio Francisco, o faz 

da seguinte forma: “Um registro especial deve ser feito quanto a outro poeta mossoroense 

que, embora tendo formação acadêmica, produz hoje aquela que será a poesia mais 

significativa, no que se refere à lírica popular” (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 

2003, p. 35, grifo nosso). Tarcísio Gurgel, neste caso, está se referindo à produção em 

cordel do poeta. Podemos inferir que para o autor do livro em análise, quanto maior o 

acesso à educação formal, melhor preparado estaria o sujeito produtor da cultura. 

O livro Introdução à cultura do Rio Grande do Norte engloba todas as 

manifestações culturais que são consideradas populares no capítulo sobre o “folclore”, 

onde o autor afirma que o estudo sobre o tema está relacionado à pluralidade e à 

diversidade da cultura e, portanto, o estudo desse tema ajuda a destruir estereótipos e 

preconceitos sobre os grupos que as praticam. A discussão inicial do capítulo parte da 

ideia de que o folclore precisa ser reconhecido e valorizado, e isso é feito pela elite que 

pesquisa e tem a responsabilidade de não deixar os autos e manifestações da cultura 

desaparecerem, trazendo novamente Câmara Cascudo ao protagonismo quando o autor 

alerta, ainda na década de 1920, que: “Luís da Câmara Cascudo já escrevia nos jornais de 

Natal sobre a beleza de nossas danças folclóricas, advertindo para o desaparecimento das 

mesmas, dentro de 20, 30 anos, se as autoridades não cuidassem de protegê-las” 

(GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 83). Dessa forma, o folclore é algo que 

está em vias de desaparecimento, pelo menos desde a década de 1920, conforme as 

previsões que Cascudo e Mário de Andrade fizeram. Há uma ideia de que o folclore já 

preexistente necessita de que a população, juntamente com o poder público, tome para a 

si a tarefa de preservação. Assim, 

 

não se problematiza o processo social de construção desses elementos, 

de como o transcurso do tempo e as diferentes relações sociais podem 

transformar ou, de fato, promover um processo de esquecimento em 

relação a determinados bens culturais, uma vez que estes podem não 

mais representar interesses atuais (SILVA, 2015, p. 64). 

 

Deífilo Gurgel, autor do capítulo, explica que apesar das previsões de Cascudo e 

Mário de Andrade não terem se concretizado, é necessário ter atenção para novas formas 

de entretenimento e dos meios de comunicação em massa, que podem destruir a cultura 

popular, entendendo que essa cultura continua em vias de desaparecimento e fazendo 

novas previsões pessimistas. João Maurício Gomes Neto defende que a ideia de uma 

globalização, capaz de padronizar a cultura, parte daqueles que consideram os indivíduos 
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como consumidores passivos, desconsiderando o poder de recriação ou de ressignificação 

dessa cultura (GOMES NETO, 2010, p. 20). 

No capítulo, o autor evoca a fusão das etnias, indígena, portuguesa e africana 

como sendo a causa da riqueza do folclore. Porém o que segue, em todo o livro, não 

parece demonstrar que há essa pluralidade no Rio Grande do Norte, principalmente 

quando os autores privilegiam determinados segmentos e formas de fazer cultura em 

detrimento de outras, partindo de uma visão inferiorizada da cultura popular. Quando a 

cultura popular ou o folclore é valorizado, essa valorização é feita a partir da visão da 

elite intelectual que determina o que seria passível de ser exaltado, reconhecido e 

perpetuado, constatado em afirmações como:  

 

O Rio Grande do Norte, em matéria de cultura popular é, por vários 

motivos, um estado privilegiado. Em primeiro lugar, aqui nasceu Luís 

da Câmara Cascudo [...] Depois, por influência de Cascudo, aqui esteve, 

durante um período de 45 dias, nos meses de dezembro de 1928 a 

janeiro de 1929, o escritor paulista Mário de Andrade, realizando um 

fabuloso trabalho de coleta do repertório poético-musical de nossas 

danças folclóricas e de outas manifestações de nossa cultura popular 

(GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 114).  

 

Portanto, para Deífilo Gurgel, não desconsiderando seus estudos sobre o folclore, 

uma das causas da riqueza da nossa cultura popular é ter o privilégio de contar com duas 

figuras ilustres que se dedicaram a estudar a cultura popular, e mais, revelando para os 

potiguares, e para todo o Brasil, a riqueza que temos. 

O que vemos é um esvaziamento da questão da pluralidade, mesmo que o autor 

afirme a riqueza do folclore potiguar, principalmente por causa da junção de elemento 

das etnias que compõem o mito das três raças, o que segue em todo o livro é um silêncio 

quanto ao legado das culturas indígenas e afrodescendentes. Há uma exaltação da cultura 

europeia e dos valores cristãos, e boa parte das manifestações mostradas está ligada a 

esses temas, como é o caso da tabela de eventos religiosos que o livro traz, demonstrando 

somente celebrações ligadas à Igreja Católica, naturalizando entre os leitores, no nosso 

caso, alunos da escola básica a quem o livro foi destinado, a ideia de que o cristianismo 

sobretudo, o catolicismo, é a única expressão religiosa existente no estado.  

Ao apresentar as danças folclóricas não há nenhuma menção quanto à origem 

étnica dessas danças. Elas são divididas entre danças que têm temas europeus ou cristãos 

e danças consideradas mais simples, que a população dança somente para brincar. É o 

caso do congo, onde a dança é descrita como uma confusão e que, possivelmente, tenha 
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emocionado Mário de Andrade, conferindo valor à manifestação. Além disso, afirma que 

as vestimentas são feitas na base do improviso, o que pode ser contestado na própria foto 

que o livro apresenta, com roupas coloridas, indumentárias previamente elaboradas para 

a brincadeira, uniformizadas de acordo cum um padrão específico de cores. Mesmo os 

congos sendo um auto que demonstra uma batalha entre reis africanos, não é 

problematizado o fato de ter sido, por muito tempo, dançada por escravos. Além do 

congo, o coco de roda, o bambelô e o maneiro-pau não são problematizados sobre a 

origem étnica dessas danças, esvaziando mais uma vez a discussão sobre esse aspecto. 

Definir o que representa a identidade é a questão-chave do livro. Em todas as 

partes há uma tentativa de demonstrar o que seria a cultura potiguar e a questão principal 

seria demonstrar para os próprios potiguares qual a cultura os representa, mostrando o 

folclore como uma das possibilidades de se reconhecerem como parte integrante da 

cultura norte-rio-grandense, apresentando a cultura potiguar como finalizada, um ponto 

de chegada e não de partida. Dessa forma, o potiguar deveria aproveitar e valorizar o que 

já foi produzido (GOMES NETO, 2010). 

No sentido de procurar o que é, originalmente potiguar, que é apresentado o grupo 

Araruna, Sociedade de Danças Antigas e Semidesaparecidas, descrito como um dos 

grupos folclóricos mais importantes, alegando para isto, que o grupo e as danças 

apresentadas por eles seriam genuinamente potiguares, chamando a atenção de estudiosos 

do porte de Câmara Cascudo, dando-lhe apoio, inclusive atuando junto com o mestre 

Cornélio para o registro da sociedade que foi regulamentada pelo Decreto 50.517 em 1961 

(SILVA, 2015). É profícuo não perder de vista que o livro apresenta, como originalidade 

do grupo, o fato dos integrantes exercerem profissões considerada modestas, terem baixa 

escolaridade e, mesmo assim, apresentarem as danças vestidos de aristocratas do século 

XIX (GURGEL; GURGEL; VITORIANO, 2003, p. 101). Assim, inferimos que é dado 

destaque ao grupo, não pela origem popular, mas pela capacidade de reproduzir elementos 

estéticos característicos da cultura das elites.  

Percebemos que apesar do livro e das Diretrizes Curriculares Estaduais para o 

Ensino da Cultura do RN demonstrar que uma das preocupações é a diversidade e a 

pluralidade cultural do estado, esta não se manifesta durante a leitura do material 

analisado, mascarando muitas vezes as manifestações culturais negras em prol de uma 

suposta potiguaridade, que se pretende única. Apesar de reiterar o mito das três raças, 

essa pluralidade não existe no sentido de reivindicar as particularidades étnicas desses 

grupos, dando lugar a uma cultura norte-rio-grandense única, afirmando que 
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Assim, a Literatura, as Artes Plásticas e o Folclore aqui estudados são 

resultantes da criatividade e da ação coletiva, dentro de um conjunto de 

predicados de que é portador o homem potiguar. Nesse sentido é que 

produzimos o livro. Que a partir dele possamos valorizar o fato de que, 

embora humanos – habitantes do planeta Terra –, latino-americanos, 

com a grandeza e dramaticidade que isso implica, e mais: brasileiros do 

Nordeste, somos verdadeiramente potiguares (GURGEL; GURGEL, 

VITORIANO, 2003, p. 3) 

 

Para este trabalho não temos o objetivo de procurar as origens ou o verdadeiro 

potiguar, defendemos que esse ser potiguar é um ser múltiplo e plural, formado a partir 

de várias experiências e particularismos, caso de comunidades e manifestações 

afrodescendentes. Admitimos que a escola é um local privilegiado onde o racismo se 

propaga, negando-o principalmente, e compreendemos que o discurso universalista e 

igualitário produz esquecimentos, possibilitando que a (re)construção de algumas 

identidades sejam favorecidas em detrimento de outras, prejudicando a reflexão crítica 

sobre a diversidade no ambiente escolar. Afinal, quando se universaliza em favor de um 

modelo único – engessado na figura “o homem potiguar” – esquece-se a pluralidade. 

As experiências que temos acumulado no “chão da escola”, seja por meio de 

projetos como a Semana da Cidadania e trabalho com os materiais didáticos fornecidos 

pelo governo, mostram que a História do Rio Grande do Norte, que é apresentada nas 

escolas do estado, não tem contribuído de forma adequada ao processo de construção de 

identidades pautado no reconhecimento, valorização e respeito à diversidade, 

principalmente por causa do sistemático silenciamento acerca da questão. De fato, há um 

esforço de apagamento da presença de comunidades formadas por negros e índios no Rio 

Grande do Norte, agravado pela afirmação contínua de que negros tiveram uma presença 

irrelevante na composição populacional. Por isso, o passo seguinte de nossa pesquisa foi 

tentar entender como se construiu e foi consolidada essa tradição historiográfica, para 

que, a partir da crítica, possamos apresentar outras propostas de abordagem para o tema 

nas salas de aula. 
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2 O NEGRO NA HISTORIOGRAFIA CONSENSUADA DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

2.1 A construção e uma historiografia norte rio-grandense 

 

Com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838, a 

escrita da História do Brasil ficou a cargo dos homens letrados que eram vinculados a 

essa instituição e à burocracia do Estado, e não à universidade. Os que se propusessem a 

escrever uma história para o país necessitavam evidenciar traços comuns que pudessem 

forjar uma homogeneidade nacional e assim unisse todos os brasileiros, deixando fora da 

narrativa particularidades e conflitos que pudessem dificultar a ideia de unidade. De 

acordo com Lilia Schwarcz, “nesse caso, unificar a nação significava a construção de um 

passado que se pretendia singular, embora claramente marcado pelo perfil dos influentes 

grupos econômicos e sociais que participavam dos diversos institutos” (SCHWARCZ, 

1993, p.99). Partindo da concepção de uma história única, as províncias são provocadas 

no sentido de criar institutos para enviar, ao Rio de Janeiro, as informações sobre as mais 

diversas regiões do país, no intuito de construírem a escrita de uma história nacional, que 

primasse por mostrar a continuidade do “modelo político, religioso e racial europeu” 

(CARVALHO, 2006, p. 17). 

No Rio Grande do Norte, somente após a segunda metade do século XIX, ocorre 

um esforço na construção da história local. Segundo João Maurício Gomes Neto (2010), 

Ferreira Nobre é considerado o primeiro a narrar uma história do estado, tendo publicado 

Breve Notícia da Província do Rio Grande do Norte ainda em 1877, quando boa parte 

das províncias já havia construído sua história, escrevendo como se costumava àquela 

época, uma história que narrava as grandes glórias e os grandes acontecimentos dos 

personagens ilustres e heróis da pátria (GOMES NETO, 2010).  

Após a Proclamação da República há uma tentativa de construção de narrativas 

históricas, não só no RN, mas em todo o país, visando prioritariamente a criação de uma 

tradição republicana que demonstrasse a forte presença desse sentimento na sociedade 

brasileira. Além da tentativa de criar uma atmosfera favorável em torno do movimento 

republicano, e de contribuir para a construção da história nacional a partir das narrativas 

locais, há uma particularidade para que o interesse por construir a história do RN, a partir 

do final do século XIX e início do XX, tenha despertado: a “Questão de Grossos”, que 

foi um processo de litígio em que o Ceará reclamava a posse de Grossos no litoral norte 



47 
 

do RN. A definição dessa fronteira foi o que impulsionou os intelectuais a criarem em 

1902, o IHGRN.  

A produção historiográfica não ficou estagnada desde o período de publicação do 

trabalho de Ferreira Nobre, pois foram produzidos alguns materiais “como são os casos 

do Almanak e da Revista do Rio Grande do Norte, além de publicações do Instituto 

Histórico e Geográfico local, fundado em 1902” (GOMES NETO, 2010, p. 118). Segundo 

Renato Amado Peixoto, a história do estado construída no período foi produzida sob a 

tutela de organizações políticas, bem como o “IHGRN possibilitaram a produção, 

construção, disseminação e reelaboração do discurso historiográfico” (PEIXOTO, 2010, 

p. 179). O IHGRN passou a ser referência para a produção historiográfica do estado, 

estabelecendo os modelos de escrita da história bem como de políticas para coletar e 

arquivar documentos e bibliografias históricas: "methodizar, archivar e publicar 

documentos e as tradições que lhe for possível obter, pertence a história, geographia, 

archeologia e etnographia, principalmente do estado” (IHGRN, apud COSTA, 2013, p. 

26).  

Portanto, é no contexto do pós-proclamação da República, e início do século XX, 

que os primeiros livros que se encarregam de construir a história do Rio Grande do Norte 

são produzidos, pois é nesse momento que Tavares de Lyra e Rocha Pombo lançam suas 

publicações, o primeiro em 1921, e o segundo em 1922. Essas produções têm a marca das 

disputas políticas e culturais, frequentes na construção de uma história que pretendia 

privilegiar alguns aspectos ou grupos sociais em detrimento de outros, sendo ainda hoje, 

o material que sustenta boa parte das produções historiográficas no estado. 

Tavares de Lyra, potiguar, membro do IHGB e sócio fundador do IHGRN, atuou 

na política, no cenário local e nacional. Exerceu cargos como Ministro da Justiça e 

Negócios Interiores, Ministro Interino da Fazenda, Ministro de Viação e Obras Públicas, 

Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União, e senador da República, dentre 

outros cargos. No Rio Grande do Norte foi governador do estado de 1904 a 1906, como 

também foi deputado federal e estadual. Lyra era genro de Pedro Velho, portanto, ligado 

à oligarquia dos Albuquerque Maranhão e sua trajetória demonstra como as elites 

econômica, política e intelectual no estado estavam interligadas (GOMES NETO, 2010). 

A História do Rio Grande do Norte, segundo o próprio autor foi produzida na tentativa 

de atender ao pedido do IHGRN “que desejava comemorar, em 1922, de modo condigno, 

o primeiro centenário de nossa Independência [...]” (LYRA, 2012, p. 11). É importante 

lembrar que o IHGRN tinha em sua composição personalidades políticas, educacionais e 
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da magistratura além de setores administrativos do estado, dessa forma, seus membros 

eram representantes da elite intelectual e política local (COSTA, 2013).  

Destarte, na narrativa de Tavares de Lyra, a história do RN confunde-se com a dos 

Albuquerque Maranhão, tentando construir a identidade norte-rio-grandense a partir da 

exaltação da sua própria família, alçando Pedro Velho, seu sogro, ao heroísmo dos tempos 

da Proclamação da República e na defesa do republicanismo no estado, buscando conferir 

legitimidade a uma visão heroica desta personagem: 

 

Parecia um indiferente; e, no entanto, era um revoltado que se preparava 

na reflexão e no estudo para descer oportunamente à liça, honrando, 

pela sua ação patriótica, a memória inolvidável de seus antepassados 

ilustres, que tinham tido em Jerônimo Albuquerque, no tempo da 

conquista, e André de Albuquerque, na revolução de 1817, duas das 

figuras máximas da história norte-rio-grandense (LYRA, 2012, p. 309). 

 

Segundo Almir de Carvalho Bueno, a bibliografia da história do RN, produzida 

entre as décadas de 1920 a 1950, necessita de uma revisão interpretativa, que 

problematize a tendência de tratar o período republicano como um grande acontecimento, 

sempre narrado pela ótica dos homens ilustres do estado, onde 

 

Tavares de Lyra, por exemplo, contemporâneo dos eventos e membro 

da oligarquia que dominou o estado por muito tempo, faz a República 

no Rio Grande do Norte parecer resultado apenas da ação dos “grandes 

líderes”, particularmente de seu sogro, Pedro Velho, o “organizador” 

do regime (BUENO, 2016, p. 15). 

 

Como a família Albuquerque Maranhão tem seu campo de atuação principalmente 

na região sul-litorânea, onde também se situa a capital do estado, a narrativa de Lyra foi 

“trabalhada a partir da construção de uma centralidade da cidade de Natal na trama, 

servindo ainda essa cidade como elemento organizador e definidor de um espaço cuja 

racionalidade coincide com as ideias reunidas no binômio de ‘Exatidão-Fronteira’” 

(PEIXOTO, 2010, p. 179). A história produzida por Lyra se dá em meio a disputas 

políticas, principalmente com a oligarquia seridoense, em uma época de redefinição da 

organização político-administrativa na República, quando os grupos hegemônicos 

perceberam que  

 

Com a República, ao contrário da situação no Império, os pleitos das 

organizações familiares passariam a ser satisfeitos apenas a partir de um 

reconhecimento, feito pelo governo central, das posições de controle e 
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comando que essas organizações possuíam nos aparelhos de poder 

estaduais. Daí, entendemos que a tônica das dinâmicas das organizações 

familiares passou a ser a luta renhida não apenas pelo poder local, mas 

também pelo poder estadual (PEIXOTO, 2010, p. 180). 

 

Portanto a história do estado, assim como outras histórias regionais, foi construída 

com a intenção de destacar um passado com tradições republicanas e, por este motivo, a 

Revolta de 1817 assume papel de destaque na narrativa de Tavares de Lyra, centralizando 

o movimento na figura de André de Albuquerque Maranhão, legando um passado onde o 

sentimento republicano, acompanha a família de Pedro Velho desde tempos longínquos, 

mesmo que essa oligarquia tenha continuado a exercer um papel de destaque político e 

econômico durante o período monárquico. 

O período de construção da história do Rio Grande do Norte ocorre em um 

momento crucial para afirmação de uma narrativa que reconheça a oligarquia 

Albuquerque Maranhão como detentora do poder, ligando as ações dos seus antepassados 

à criação dessa nova sociedade que estava sendo experimentada, o republicanismo. 

Tavares de Lyra, em seu livro História do Rio Grande do Norte, não se detém muito sobre 

trabalho escravo negro, porém o autor atribui importância ao movimento abolicionista, 

centrando sua análise na redução do número de escravos, destacando: “a porcentagem da 

população escrava da província nunca foi elevada (pelo recenseamento de 1872 era de 

13.020 num total de 233.979 habitantes) e, de muito, a ação dos abolicionistas a vinha 

reduzindo” (LYRA, 2012, p. 300-301). A atenção ao movimento abolicionista pode ser 

explicada como uma forma de exaltar o espírito republicano e libertador do estado, 

centralizando mais uma vez em Pedro Velho ao afirmar que, por iniciativa dele, foi 

fundada a Libertadora Norte-Rio-Grandense que tinha o objetivo de libertar os escravos 

da província. O autor demonstra a importância do movimento abolicionista ao afirmar 

que: 

 

Como é sabido, o movimento abolicionista teve, em todo o país, a par 

de efeitos sociais e econômicos, uma grande repercussão de ordem 

política: com ele começou a desagregação dos partidos. E, na província, 

essa repercussão, conquanto atenuada, se fez sentir. Dois fatos o 

atestam: o primeiro foi, conforme veremos oportunamente, a fundação 

do Partido Republicano e a publicação do jornal A República, poucos 

meses depois, e o segundo a acentuação de nuances partidárias nos dois 

campos monárquicos (LYRA, 2012, p. 303). 
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O segundo autor a lançar um livro na década de 1920 sobre a história do estado, 

foi Rocha Pombo, que publicou a História do Estado do Rio Grande do Norte em 1922, 

um ano após o lançamento do livro de Tavares de Lyra. Pombo foi professor, poeta 

historiador e jornalista, dirigiu um periódico chamado O Povo, foi deputado provincial 

pelo Paraná e, em 1900, se tornou sócio efetivo do IHGB. Rocha Pombo era acadêmico 

reconhecido, sendo professor de História Geral na Universidade do Povo e professor 

concursado no Colégio Pedro II e na Escola Normal do Distrito Federal. Para Rocha 

Pombo, escrever o livro sobre a História do Rio Grande do Norte, era uma forma de 

contribuir para a história nacional, nascida da síntese de todas as histórias dos estados. 

Ele “acreditava, portanto, que, ao encetar a obra nacional dentro do recorte da região, 

conferia liga à pátria. Nesse processo, a construção de histórias regionais só se justificava 

no sentido em que aprofundariam o conhecimento do país” (GOMES NETO, 2010, p. 

125). 

Como membro do IHGB, Rocha Pombo escreveu de acordo com os 

direcionamentos e orientações designadas pela instituição, portanto, produziu a obra 

“respeitando os preceitos teórico-metodológicos do IHGB, coletando informações e 

documentos que pudessem dar unidade a um projeto de história do país, consolidando o 

estado nacional brasileiro, por meio das histórias regionais/provinciais” (COSTA, 2013, 

p. 33). Nessa perspectiva, escreveu livros de história como História do Brasil, escrita em 

10 volumes e publicada entre 1905 e 1917, História da América (1900), Paraná-Santa 

Catarina (1905), Nossa Pátria (1917) História de São Paulo (1919). 

Sendo assim, Rocha Pombo não foi escolhido aleatoriamente para a empreitada 

de escrever a História do Rio Grande do Norte. A obra foi encomendada pela oligarquia 

seridoense que era concorrente dos Albuquerque Maranhão, na tentativa de romper a 

hegemonia dessa família no cenário potiguar. Essa nova oligarquia ganhou notoriedade e 

se fortaleceu devido à expansão da cotonicultura, iniciada na década de 1860. No prefácio 

da segunda edição de a História do Rio Grande do Norte de Tavares de Lyra, publicado 

por seu filho em “Memórias” do autor, Lyra cita o fato ocorrido com Rocha Pombo: 

  

Publicado o primeiro volume, alguns de meus adversários na política 

local entenderam de despojar-me do que consideravam um título de 

benemerência para mim – o de ser o primeiro historiador do Rio Grande 

do Norte. E foi encarregado o professor Rocha Pombo de escrever, com 

relativa pressa, uma História do Rio Grande do Norte [...] Ignoravam, 

porém, que aquele professor era pessoa de minhas melhores relações e 

que, tendo aceito a incumbência, me procurara para consultar sobre 
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alguns pontos da referida História, em relação aos quais lhe faltavam 

fontes a que recorrer (LYRA, 2012, p. 10). 

 

 

A história produzida por Rocha Pombo, contou com a colaboração de Tavares de 

Lyra, mas segundo João Maurício de Gomes Neto (2010), Pombo tentou tirar o foco da 

cidade de Natal e, consequentemente, da família Albuquerque Maranhão, pois na visão 

do autor, a família em questão tem um papel dispensável na sua narrativa sobre a história 

do RN. Na obra, o sertanejo ocupa lugar de destaque, e toma força a proposta de uma 

exaltação do sertão em detrimento da capital, combatendo o poder da oligarquia 

Albuquerque Maranhão como consequência. Portanto, o vaqueiro sertanejo seria a melhor 

representação do que poderia ser considerada a identidade do potiguar, obviamente, por 

ter herdado das famílias tradicionais do interior as características tão exaltadas. Na 

perspectiva de Gomes Neto, “essa representação construída para o sertanejo e, por 

conseguinte para o norte-rio-grandense, dialoga diretamente com os projetos identitários 

elaborados pelas elites locais no contexto de sua escritura” (GOMES NETO, 2010, p. 

128).  

O terceiro autor de referência na historiografia do Rio Grande do Norte, no qual 

adensaremos as nossas análises, é o potiguar Luís da Câmara Cascudo, identificado a 

partir de sua obra como “o historiador, o etnógrafo, o folclorista, o antropologista, o 

sociólogo, o ensaísta, o jornalista, o tradutor de diversos idiomas, o comentador, 

memorialista, o cronista. Até romancista de costumes animais, com nitidez científica”8. 

O autor também foi professor de Direito Internacional Público, da Faculdade de Direito 

de Natal, além de dirigir o Instituto de Antropologia da UFRN, hoje o Museu Câmara 

Cascudo. Dessa forma, diferente de Lyra e Pombo, ele tem seu discurso endossado pela 

principal instituição acadêmico-científica do estado, a UFRN. Apesar de Câmara Cascudo 

escrever a sua versão da História do RN em 1955, portanto em época distinta dos autores 

anteriores, a sua obra não se distancia muito em questão de formato de escrita, narrativa 

de grandes fatos realizados por homens ilustres e de caráter memorialístico, lançando 

mão, muitas vezes, da narrativa dos seus antecessores.  

É importante não perder de vista que Cascudo tinha estreita relação com Sylvio 

Pedroza, membro de famílias tradicionais, sobrinho neto de Pedro Velho e Alberto 

Maranhão. Foi prefeito da cidade de Natal (1946-1950), além de deputado da Assembleia 

Estadual Constituinte e Ordinária (1947) e governador do estado (1951), ao substituir 

                                                           
8 Disponível em: http://www.cascudo.org.br/biblioteca/vida/biografia/. Acesso em: 26 out. 2018.  
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Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia. Das mãos de Sylvio Pedroza, Cascudo recebeu o título 

de Historiador da Cidade do Natal (1948), além de ter as suas obras História da Cidade 

do Natal e História do Rio Grande do Norte encomendadas por ele em momentos 

diferentes, a primeira enquanto era prefeito, e a segunda enquanto governador. Dessa 

forma, a “excelente relação com esse grupo político fica evidente se observarmos o 

empenho de Cascudo em exaltar essa família nos seus trabalhos e falas” (COSTA, 2013, 

p. 34). 

Além do destaque que os Albuquerque Maranhão têm na História do Rio Grande 

do Norte de Câmara Cascudo, o autor escreve algumas obras que são destinadas a narrar 

a história da família, são elas: A Casa de Cunhaú: história e genealogia, de 1935; 

Antologia de Pedro Velho, de 1954 e; Vida de Pedro Velho, de 1956. Como na obra sobre 

a História do RN, encomendada por um dos membros da oligarquia Albuquerque 

Maranhão, Câmara Cascudo seguiu a mesma linha de exaltação à família, obviamente 

sendo influenciado e seguindo a narrativa fundada por Tavares de Lyra, compartilhando 

os mesmos interesses para a produção de sua obra (PEIXOTO, 2010, p. 179). 

É profícuo lembrar que Câmara Cascudo, assim como Tavares de Lyra, foi 

membro do IHGRN desde a década de 1920 e, a partir de 1934, se tornou sócio 

correspondente do IHGB (COSTA, 2010). Portanto sua obra goza de grande prestígio, 

pois além de falar sobre o Rio Grande do Norte, tendo sido nascido e criado no próprio 

estado, tinha seu discurso endossado pelos institutos históricos nacional e local, o que fez 

com que seus escritos se tornassem ainda mais valorizados (COSTA, 2013), porque 

naquele momento, a instituição era o lugar privilegiado para a produção do saber histórico 

erudito. Estando alinhado à perspectiva metodológica da instituição, como nas obras 

anteriores, não havia  

 

preocupação pelo entendimento mais amplo do significado da 

implantação do governo republicano no Rio Grande do Norte ou pela 

busca, para além do narrativo, das conexões com o socioeconômico ou 

com a ideologia dos ‘construtores’ da República no estado (BUENO, 

2016, p. 15). 

 

 

Essa produção historiográfica do RN que corresponde ao material publicado por 

Tavares de Lyra (1921), Rocha Pombo (1922) e Câmara Cascudo (1955), foi construída 

em meio a disputas que os levaram a privilegiar a trajetória de determinados grupos 

sociais em detrimento de outros, enfatizando os fatos históricos ligados a “grandes 
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homens”, membros das oligarquias locais, construindo a história a partir da visão da elite 

política, econômica e intelectual do estado. Nesse contexto, há grupos sociais que, não 

somente foram deixados à margem dessas narrativas oficiais, mas também foram 

relegadas ao esquecimento e, por muitas vezes, considerados inexpressivos ou mesmo 

inexistentes, caso dos indígenas e dos negros, contribuindo para que a historiografia do 

Rio Grande do Norte tornada hegemônica tratasse de invisibilizar os grupos étnicos não 

europeus.  

 

2.2 O legado de Câmara Cascudo  

 

Dos três autores, do que chamaremos aqui de historiografia tradicional, a figura 

de Câmara Cascudo parece ainda ser um obstáculo para a produção historiográfica no 

estado, pois quando trata-se de assuntos étnicos é o mais evocado, principalmente, por 

trazer em sua obra  uma narrativa que se pretende conclusiva sobre a presença  negra e 

indígena no Rio Grande do Norte, dando conta, inclusive, dos motivos que teriam levado 

ao desaparecimento ou pouca expressividade desses grupos na composição da população 

do estado. A professora Julie Cavignac afirma que, apesar de Câmara Cascudo escrever 

sobre os mais diversos temas sem utilizar dos rigores acadêmicos para a sua produção, 

seu prestígio nos campos político e acadêmico alçaram sua obra à condição de “história 

oficial” do Rio Grande do Norte, de modo que, “como principal consequência desta 

herança, deparamo-nos – até hoje! – com um assunto ‘tabu’ em nível local: a questão 

étnica (CAVIGNAC, 2003, p. 4). 

A passagem a seguir nos parece emblemática da concepção de Câmara Cascudo 

sobre as relações étnico-raciais no Rio Grande do Norte, principalmente no que se refere 

ao seu esforço em negar a perspectiva de existência de conflitos raciais.  

  

Digamos que o conceito, a concepção, o critério com que apreciamos a 

coloração da epiderme é elástico, complexo e difícil de fixação. 

Depende da situação financeira, da posição social, da influência do 

homem a julgar. E às vezes da conduta, do acomodamento regular. 

‘Branco é quem procede. Preto na côr, branco nas ações’. Desde que 

não seja estridentemente prêto, a menor nuança clarificadora dá direito 

aos pregões arianistas. Mulatos, pardos, em suas infinitas gradações, 

colocam-se no quadro amplo dos morenos. Quando, nos princípios do 

século XIX, Henry Koster perguntou se um Capitão-Mor recém-

nomeado era mulato, responderam: − Era, porém, já não é... 

(CASCUDO, 1984, p. 37). 
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Cascudo descreve e analisa uma situação, que pode ser observada no cotidiano da 

sociedade, na tentativa de provar que a questão étnica não se configura um problema no 

estado. No seu ver, as hierarquias sociais não teriam qualquer relação com a questão 

racial, pois quanto mais bem-sucedido o cidadão, mais ele seria digno de respeito.  

Portanto a questão não é ser negro, desde que procedesse adequadamente e amealhasse 

alguma fortuna, não haveria impedimento para que alcançasse melhor condição social, 

forjando o entendimento que se aproxima da ideia de uma pretensa democracia racial. 

Afinal, se raça não é um critério de julgamento, isso significa que não haveria racismo no 

Rio Grande do Norte, premissa que tem sido repetida há gerações, com enorme impacto 

sobre o ensino de História do RN.  

 Algumas afirmações de Câmara Cascudo são repetidas sem que se faça qualquer 

análise crítica sobre o que foi escrito. Citamos a História do Rio Grande do Norte de Luiz 

Eduardo Brandão Suassuna e Marlene da Silva Mariz, de 2005. O primeiro autor é 

formado em História pela UFRN e foi também professor do Departamento de História na 

instituição, e a autora, também formada em História pela UFRN, tem mestrado pela UFPE 

(1982), foi professora do Departamento de História da UFRN, sendo atualmente 

professora da Universidade Potiguar (UnP).  

O livro citado é destinado a alunos e professores do ensino médio e da graduação 

e, segundo os autores, sobre os textos que comumente são utilizados como base para a 

escrita, “vale salientar que a maioria deles foi produzida na primeira metade deste século, 

necessitando de uma revisão, onde sejam inseridas novas formas de abordagem, 

interpretações e atualização metodológica e de linguagem” (MARIZ; SUASSUNA. 2005, 

p. 19).  Ou seja, independente de os próprios autores identificarem que há necessidade de 

se revisar a historiografia tradicional do estado, o livro lança mão dessa mesma 

bibliografia e, repete a sua estrutura narrativa, comprometida em destacar a elite política, 

econômica e intelectual, e marginalizar os grupos subalternos. 

Essa leitura elitizada da História é suscetível a diversas críticas, em especial, 

quando tenta-se apagar a presença dos negros na história, diminuindo a sua participação 

na formação social do estado por meio de afirmações contundentes, tais como: “a 

presença do escravo negro foi uma constante nas atividades econômicas da capitania do 

Rio Grande, mas não uma determinante econômica” (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 

71). A afirmativa, tomada de Cascudo, não forja somente a ideia de que a participação da 

mão de obra escrava teria sido inexpressiva na vida econômica do estado, como também 

está intrinsecamente articulada a uma tentativa de apagamento da sua influência na 
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composição demográfica da população. A relação entre as duas questões é explícita na 

obra de Cascudo, quando afirma: “economicamente o escravo não foi indispensável ao 

Rio Grande do Norte e, etnicamente, constituiu uma constante e jamais uma 

determinante” (CASCUDO, 1984, p. 47). 

Tarcísio Medeiros, professor do Departamento de História da UFRN, redator da 

revista do instituto e sócio efetivo do IHGRN − o que o torna mais um autor que tem sua 

escrita endossada pela academia − também desempenhou um papel importante nesse 

esforço em perpetuar o legado de Cascudo. Em O negro na etnia do Rio Grande do Norte, 

uma separata da Revista do IHGRN, Medeiros tentou explicar, ou negar, a participação 

de afrodescendentes na formação social e cultural do estado, repetindo de forma ainda 

mais fiel a ideia de Câmara Cascudo sobre a inexpressividade do negro no Rio Grande do 

Norte. Nesse sentido, Medeiros afirmou: 

 

Assim, pelo visto, na verdade, a contribuição da raça negra para 

formação da etnia no Rio Grande do Norte, foi mínima: Pouco deixou 

de seus caracteres antropológicos, não representou, como escravo, 

elemento de importância na economia regional, e não legou 

manifestação cultural de valor (MEDEIROS, 1978, s.n.). 

 

Se considerarmos que a historiografia tradicional também atesta o sumiço dos 

indígenas no estado, podemos inferir que a ideia não é somente reduzir a participação do 

negro na construção da sociedade do Rio Grande do Norte. Sendo o discurso publicado 

na Revista do IHGRN, tendo como autor um professor do Departamento de História da 

UFRN, perpetua-se a visão elitista em que aponta  o branco como único responsável pela 

formação histórica e construção identitária do estado. Tarcísio Medeiros (1978) toma 

Câmara Cascudo como referência para confirmar alguns dos seus argumentos sobre a 

pouca influência dos afrodescendentes no processo de conquista e povoamento do estado: 

 

De resto, se a fixação do negro no território norte-rio-grandense tivesse 

sido uma constante denunciadora do povoamento, por certo a toponímia 

refletiria cada passo. É ainda Cascudo, em “Nomes da Terra”, que deixa 

bem patente essa faceta: “Os tupis, tapuios (Cariris), e não negros, 

foram a legião auxiliar dos brancos situando fazendas, espavorindo 

feras, plantando moirões, tangendo a gadaria.” (MEDEIROS, 1978, 

s.n.). 

 

Portanto fica claro que, para o autor, não é possível ver a contribuição dos negros 

na história do estado, sendo os brancos a força motriz para a construção social que 
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resultaria na sociedade norte-rio-grandense, principalmente, quando coloca outras etnias 

como “auxiliar” na empreitada da colonização. 

Quando se trata de descrever a história da escravidão no estado, esta parece 

construída a partir de uma visão romantizada, onde o cativo levava uma vida sem 

conflitos. Na historiografia tradicional foi estabelecido um consenso que a vida dos 

escravos nos engenhos era mais difícil do que nas fazendas de criação de gado no sertão, 

sedimentando a ideia de que, no estado, a escravidão era bastante branda, ou seja, tivemos 

poucos escravos, e os que existiam eram bem tratados por seus donos. Cascudo descreve 

uma situação muito pacífica, principalmente para o escravo no ambiente sertanejo, 

vivendo o negro como uma pessoa que não tinha restrições à sua liberdade, sem a rigidez 

da vida nos engenhos, sem castigos, pois segundo o autor: “a vida do vaqueiro 

predispunha à democratização. Ignorava-se no sertão o escravo faminto, surrado, coberto 

de cicatrizes, ébrio de fúria, incapaz de dedicação aos amos” (CASCUDO, 1984, p. 46). 

Assim, Luís da Câmara Cascudo cria uma imagem bastante romantizada da escravidão 

no sertão, onde a condição do negro como mão de obra servil, em comparação com a vida 

nos engenhos, era extremamente prazerosa, 

 

Debalde procuraremos nos eitos dos engenhos de açúcar o escravo 

cantador, vaidoso, atrevido, desafiante, como Inácio da Catingueira. O 

ciclo do gado, com a paixão pelo cavalo, armas individuais, sentimento 

pessoal de defesa e desafronta, criou o negro solto pelo lado de dentro, 

violeiro, sambador, ganhando dinheiro, alforriando-se com a viola, 

obtendo terras para criar junto ao amo, seu futuro compadre, vínculo 

sagrado de auxílio mútuo (CASCUDO, 1984, p. 45). 

 

Tarcísio Medeiros perpetua a ideia de uma escravidão sem conflitos, 

permanecendo uma relação totalmente pacífica entre escravizados e senhores, tentando 

demonstrar que o sentimento libertador era inerente aos potiguares, pois: “Se, em face 

das circunstâncais especiais de tempo e espaço, o negro foi escravo entre nós, o foi em 

pacífica convivência, tratamento humano e restritas limitações de vida” (MEDEIROS, 

1978, s.n).  

A ideia é igualmente defendida por Mariz e Suassuna: 

 

Se nas culturas açucareiras, cafeeiras, diamanteiras e garimpos, o negro 

trabalhava como um verdadeiro “animal de carga”, no sertão nunca se 

constituiu num contingente numeroso, pela própria naturalidade do 

trabalho de pastorear (2005, p. 71). 
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A narrativa que Mariz e Suassuna constroem sobre a escravidão no sertão não se 

limita simplesmente a defender a ideia de Cascudo, indo além ao defender que: “Por isso 

mesmo, era voz corrente que muitos escravos negros fugiam do litoral e penetravam no 

interior, onde eram apanhados pelos fazendeiros, que os utilizavam no trabalho de suas 

terras” (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 183). Além da falta de indicação da fonte dessa 

informação, infere-se a partir da leitura que o escravo que estava no litoral preferia a 

escravidão no sertão, pois ao fugir não procurava meios para se livrar do regime 

escravocrata, sedimentando no imaginário que a escravidão no Rio Grande do Norte era 

uma instituição não contestada sequer pelos negros. Como o texto é destinado a ser 

utilizado por estudantes do ensino médio, há que se considerar o impacto desse tipo de 

informação, pois o que fica no imaginário é que a vida de um escravo no estado, 

principalmente no interior, era fácil e sem muitos percalços, construindo a ideia de que, 

por natureza, somos defensores da liberdade e que o racismo não configuraria um 

problema pela própria natureza do potiguar, portanto o escravo, ironicamente, é visto 

como uma pessoa livre mesmo estando em situação de escravidão. 

Muirakytan Macêdo (2012), professor do Departamento de História da UFRN do 

Centro de Educação Superior do Seridó (CERES), também compactua do pensamento 

que o escravo no sertão vivia de forma diferenciada, repetindo o discurso da 

historiografia, ao afirmar que a escravidão no Rio Grande do Norte, quando existia, era 

marcada pela relação amistosa entre os senhores e os cativos, já que o escravo vivia quase 

de forma prazerosa, evocando Câmara Cascudo para confirmar a informação: 

 

Parece-nos válida a contundência com a qual Cascudo nega, fazendo 

profissão de fé numa pretensa democracia racial sertaneja, os maus 

tratos que poderiam sofrer os negros escravos nos sertões. Afinal, o 

escravo vaqueiro não poderia ter o mesmo tratamento que aqueles do 

eito dos canaviais. Haveria certamente uma maior plasticidade no trato 

dos escravos, senão o campo aberto e pouco povoado seria por demais 

sedutor para lhes inspirar constantes fugas. No entanto, é preciso ter 

cautela, a mão de obra negra foi imprescindível no trato pastoril e não 

foi incompatível com a do trabalho nos campos como por vezes possa 

parecer (MACÊDO, 2012, p. 45). 

 

 

Entretanto, é importante não perder de vista que a liberdade de uma pessoa negra 

era bastante frágil. Ariane Pereira, que pesquisou sobre a atuação dos escravos na 

Comarca do Príncipe entre 1870 e 1888, mostrou os escravos como sujeitos que lutaram 

por melhoria das condições de cativeiro e pela sua liberdade, e nas regiões que tinham 
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pouco escravos, como no sertão, era necessário que houvesse a oportunidade perfeita para 

fugir, além de a empreitada requerer uma rede de ajuda que, iria muito além da sua 

vontade de liberdade, incluindo pessoas livres que pudessem ter interesse na fuga. De 

toda forma, negros que estivessem distantes da sua rede de relações, que não pudessem 

provar ser libertos ou livres no batismo, seriam capturados e entregues às autoridades 

locais, inscrito como fujão no livro de registro, ficando à espera do resgate do seu dono 

(PEREIRA, 2014). Portanto, a simples explicação de um ambiente propício para fugas, 

não pode ser suficiente para construir a visão de uma vida democrática e prazerosa, como 

afirmam os autores citados. 

Sobre essa possível passividade dos negros em relação à escravidão, Aldenizia de 

Medeiros Souza, que analisa a escravidão na Vila de Arez, explica que há poucas 

informações sobre fugas, porém, não é somente por causa da escassa documentação 

comprobatória, das fugas e rebeliões, que podemos afirmar que não tivessem ocorrido. O 

fato de não existir instrumentos de castigo entre os bens inventariados, por exemplo, não 

quer dizer que tais ferramentas não existissem ou que os castigos não ocorressem. Além 

disso, os dados que são utilizados para indicar que os escravos pouco se rebelaram ou 

fugiram não são suficientes, pois “a pouca identificação de escravos como fujões também 

pode ser resultado de alguma manobra para evitar a desvalorização dos cativos fujões, 

pois eles geralmente eram avaliados com valor mais baixo” (SOUZA, 2013, p. 40). 

Câmara Cascudo defende a existência de uma relação democrática, entre senhores 

e escravos, pautando-se no argumento de que “estabelecia-se uma identidade social pela 

uniformidade das tarefas, iguais para todos, escravos e amos” (CASCUDO, 1984, p. 44). 

Essa ideia é repetida quase de forma literal por Mariz e Suassuna:  

 

Os fazendeiros dos sertões adquiriam escravos para o trabalho das 

lavouras e lá eles tinham um tratamento bastante diferenciado dos 

negros do litoral [...] Entende-se então que se estabelecia uma relação 

social diferente, desenvolvendo-se uma identidade pautada pela 

uniformidade das tarefas (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 183).  

 

O fato também é defendido por Muirakytan Macêdo, mesmo apontando que não 

seria correto afirmar que a divisão da tarefa entre senhores e escravos se dava de forma 

aleatória. O autor concorda com a construção que Câmara Cascudo faz sobre esse aspecto, 

explicando que sendo atividade que utilizava pouca mão de obra, requerendo participação 

de todos os braços disponíveis, permitiria concluir que “o dono da fazenda quando 

ordenava, falava do que sabia fazer” (MACÊDO, 2012, p. 44). Porém, para Ariane 
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Pereira, os homens livres se sujeitavam a fazer o mesmo trabalho dos escravos porque 

não tinham acesso aos bens de produção, sendo o principal deles, a terra. No entanto, a 

convivência não era sempre pacífica ocorrendo por vezes momentos de desavença entre 

cativos e homens livres (PEDROZA, 2013, apud PEREIRA, 2014, p. 63).  

As narrativas construídas sobre a história do Rio Grande do Norte parecem tentar, 

a todo momento, demonstrar que, por não termos um número significativos de escravos, 

a herança cultural dos negros no estado também é diminuta, e por isso, verifica-se grande 

esforço em destacar o decréscimo da população negra no Rio Grande do Norte no século 

XIX, apontando a seca de 1877 como a principal causa da redução da escravaria na 

província  

 

A explicação dessa deflexão foi a sêca dos dois sete, 1877. Em 1877-

78 a verba da receita que mais subira fôra o imposto sobre a venda de 

escravos. Chegou a 60,000$. Em princípios de 1879 ia a 27 contos 

apenas. A província exportava seus escravos. O derradeiro 

recenseamento dos cativos para efeitos da matrícula, feito em março de 

1887, acusava apenas 2.161 em todo Rio Grande do Norte (CASCUDO, 

1984, p. 46). 

 

Neste sentido, Tarcísio Medeiros utiliza-se da mesma ideia para explicar o 

declínio do número de escravos 

 

O fenômeno climático constatado no período da colonização do século 

XVII esteve em maior evidência nos séculos seguintes, sobretudo no 

século XIX, nos anos de 1877-1879, fazendo abater o povoamento pela 

morte e migração para as Províncas do Sul, e os escravos vendidos para 

salvarem os seus senhores da insolvência (MEDEIROS, 1978, s. n.). 

 

O argumento é repetido por Mariz e Suassuana, 

 

O argumento explicativo dessa situação de declínio pode ser apontado 

pela ocorrência da seca de 1877. Paradoxalmente à queda da receita, 

devido à baixa produtividade em função da estiagem, a receita da 

Província foi aumentada com os impostos da venda de escravos. O Rio 

Grande do Norte exportava seus escravos para outras Províncias do 

Norte via Mossoró (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 184). 

 

No entanto, novas observações são feitas acerca desse ponto por Ariane Pereira, 

contrariando essa argumentação ao afirmar que, no período de 1876 a 1880, houve apenas 

a venda de 49 escravos num total de 1.900 existentes na Comarca do Príncipe. Importante 

observar que esse é o período de seca, 1877-79 e, consequentemente, um período de 
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desestabilização da economia, ainda que seja observada pela pesquisadora uma 

recorrência de pedidos na justiça para que pudessem vender seus escravos, em virtude das 

dificuldades. Com a lei que proibia o tráfico de escravos, a partir de 1850, qualquer 

africano que fosse trazido para o país era considerado livre, e para que diminuíssem os 

efeitos do contrabando, era necessária uma autorização judicial para que os escravos 

fossem vendidos e apresentados a outras províncias.  

A historiografia tenta justificar o desaparecimento final do elemento negro a partir 

da miscigenação, descrevendo que essa população teria se diluído ao longo do tempo, 

consequentemente, não só as características físicas são perdidas no processo, mas também 

os valores culturais que resultam em uma redução étnica, o que explicaria a invisibilidade 

do negro na formação social, étnica e cultural do estado. Além disso, a miscigenação é 

mostrada também como imposição dos brancos para os negros, que não tiverem 

oportunidade de escolha e aceitaram pacificamente. Para Cascudo: 

 

A raça, nos stocks maiores, dissipou-se com facilidade nos amores 

ávidos dos senhores brancos e predileção negra pelas cabrochas, 

alvarinta, mulatas e, sempre que possível, alguma branca. A criação dos 

mestiços foi ampla e contínua. “Quem é que não tem uma negra na 

família? perguntava meu avô materno, o capitão Manuel Fernandes 

Pimenta (CASCUDO, 1984, p. 47). 

 

Mariz e Suassuna repetem a ideia de miscigenação mais uma vez, quase de forma 

literal, vista única e exclusivamente pela ótica do branco, afirmando que “quanto à 

miscigenação essa ocorreu com bastante facilidade, devido à preferência do branco pelas 

negras, cabrochas e mulatas, fazendo surgir os mestiços de uma forma mais ampla e 

constante” (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 184). Além disso, os autores citados 

explicam que “observa-se que o maior índice de miscigenação se verificou no interior da 

Província, considerando-se a maior parte da população de Natal de um nível social mais 

elevado, o que fez com que essa miscigenação ocorresse com menos frequência” 

(MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 184). Essa passagem parece-nos confirmar o viés elitista 

dessa escrita ao trazer para um texto voltado para alunos de educação básica uma 

afirmativa que sugere que a miscigenação é resultado dos comportamentos sexuais das 

pessoas de baixo nível social, ignorando os efeitos da dominação de classe e gênero sobre 

o processo.  

Para Câmara Cascudo, o sumiço do negro parece ser algo inevitável, 

principalmente, por causa das relações com os brancos, chegando ao ponto de afirmar que 
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“quantos tenham viajado pelo interior do Rio Grande do Norte terão verificado que o 

irmão negro está desaparecendo com surpreendente rapidez” (CASCUDO, 1984, p. 47). 

Para o autor, a miscigenação é vista de forma positiva, obviamente quando ela 

embranquece e o negro desaparece, pressupondo que o branco conseguiria se sobrepor 

por ter caracteres biológicos superiores e mais fortes, num claro posicionamento de que 

o branqueamento da população era possível. Desta forma ele chegou a calcular que   

 

[...] uma negra, 28 de Broca’s color standards (5) com um mulato 

escuro, 46 da mesma escala, tem uma filha que corresponde ao 44. Uma 

negra do meu conhecimento foi avó de criança alva e loura, dados 

positivos que endossam perfeitamente as conclusões do Prof. Roquete 

Pinto (CASCUDO, 1984, p. 47). 

 

Em contraposição ao negro, Câmara Cascudo descreve o homem branco como um 

elemento de força, necessário para o sucesso da empreitada heroica de colonização 

assumida pelo europeu tornando sua narrativa, quase uma ode, sobrepondo-se às outras 

etnias que compõem a formação do estado. Assim, o português que veio da Região do 

Minho em Portugal é descrito como “o minhoto, que Oliveira Martins dizia ser laborioso, 

acanhado, devoto, desconfiado, pescador nos litorais, plantando e colhendo no interior, é 

responsável étnico, altíssimo no Rio Grande do Norte [...] A excelência dêsse elemento 

étnico está indiscutida” (CASCUDO, 1984, p. 50). Assim, mesmo afirmando que este 

existia em menor quantidade na província, tenta incutir a ideia de que era mais fecundo. 

Mais uma vez, o pensamento de Câmara Cascudo é repetido sem nenhuma análise crítica 

por Mariz e Suassuna que, além de remeter a criação da sociedade potiguar ao mito das 

três raças como fundadoras, lembra sempre a superioridade do elemento branco, ao 

afirmar que: 

 

Sobre a questão da etnia devemos lembrar que a sociedade norte-rio-

grandense, tal qual a brasileira, foi constituída de brancos, indígenas e 

negros, com os tipos intermediários de mamelucos, caboclos e mulatos. 

O elemento branco foi sempre o de menor quantidade e o mais prolífero 

(MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 73). 

 

As relações entre negros e brancos, ou entre escravos e não escravos, sempre é 

descrita como uma situação igualitária, em uma convivência harmoniosa, por este motivo, 

a abolição não conheceu resistência nessas terras, principalmente, porque a narrativa 

construída é de que os senhores, sempre que possível, libertavam os filhos das suas 
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escravas, situação obviamente descrita a partir da visão de um dono bondoso e caridoso, 

como afirma Cascudo 

 

Em qualquer solenidade lembrava-se o negro. Nos testamentos, alegrias 

domésticas, muitos escravos ganharam a liberdade incondicional. Na 

hora do batizado era comum a criancinha levar na mão a carta de 

alforria da madrinha de apresentar, quase sempre uma velha negra 

criadeira dos ioiôs brancos, mãe preta, legítima e generosa. Vêzes outra 

o padrinho libertava, na pia o afilhado escravo, para que entrasse na 

Igreja livre como deveria ser (CASCUDO, 1984, p. 188-189). 

 

Portanto, há intenção de demonstrar que o estado sempre teve inclinação à 

democratização das relações sociais antes da abolição, com uma espécie de escravidão 

branda e dócil, e pós-abolição, com o negro incluído na sociedade de forma igualitária, 

indicando, dessa forma, um povo livre de preconceitos e de fácil aceitação da diversidade. 

Para Tarcísio de Medeiros, a abolição não só diminuiu o número de negros no estado, 

como também conseguiu fazer com que os ex-escravos e seus descendentes vivessem 

igualmente na sociedade, tentando confirmar o mito da democracia racial no estado 

afirmando que “após a abolição da escravatura, cidadão livre, excluído do preconceito 

racial, não mereceu restrições, vivendo em condições civis iguais às do branco” 

(MEDEIROS, 1978, s.n.).  

Nessa perspectiva, quando a abolição no Brasil é decretada em 1888 é mantida a 

narrativa de que o RN não tinha uma massa expressiva de escravos, sendo esse um motivo 

de orgulho para seus cidadãos, não encontrando resistência para que a lei fosse aplicada. 

Então, de acordo com Cascudo, “a ideia da abolição encontrou adeptos entusiastas e 

adversários com antipatia pessoal aos propagandistas e não ao pensamento de restituir ao 

negro o estado humano de liberdade” (CASCUDO, 1984, p. 188). Essas afirmações 

criaram no imaginário popular uma visão de que a escravidão sempre foi estranha à vida 

na província, além de fazer pensar que as relações entre os diversos grupos étnicos 

ocorreram pacificamente e sem conflitos, onde brancos não se opunham à liberdade do 

escravo negro. Da mesma forma, Mariz e Suassuna repetem esse pensamento, afirmando 

que “As ideias abolicionistas logo encontraram adeptos, que propagavam entusiasmados 

seus pensamentos. Os adversários que surgiram eram mais por antagonismo pessoal aos 

divulgadores, do que mesmo por oposição à libertação do negro” (2005, p. 185). 
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Tarcísio Medeiros utiliza-se dos censos feitos no Rio Grande do Norte no século 

XIX para atestar a pouca expressividade dos negros no estado, que repercutem essa 

situação durante o século XX. Segundo o autor:  

 

Os recenseamentos demográficos do século XIX demonstram que o 

negro no Rio Grande do Norte, além de pouca projeção racial, como 

ficou provado nessas assertivas anteriores, comparados os índices ao 

longo de alguns anos do século XX, legou a menor percentagem 

pigmentar do país (MEDEIROS, 1978, s. n.). 

 

Com o advento da República foi realizado, em 1890, um censo que ainda trazia a 

preocupação em distinguir a cor da população, prática herdada dos censos anteriores. Os 

recenseamentos que seguiram, excluíram o quesito cor, centrando a preocupação em 

definir quais eram as ocupações e os setores econômicos (BOTELHO, 2009). Para 

Tarcísio Medeiros, a supressão do quesito cor é explicada “como particularidade, talvez 

motivada pela sã política de evitar a discriminação racial, [pois] nos anos 1900 e 1920, 

nenhuma referência foi feita a “segundo a cor” (MEDEIROS, 1978, s.n.). A afirmação 

induz a crença que a política antirracista é uma realidade e uma preocupação do regime 

republicano brasileiro, forjando o caráter democrático da nação. É necessário lembrar que 

este é o momento em que a política de branqueamento no Brasil está em vigor, o ideal 

racialista pressupunha que para a nação civilizar-se era necessário que tivéssemos, 

progressivamente, um número menor de pretos. Tarcísio Botelho afirma ser comum a 

justificativa que a omissão do quesito cor foi uma forma encontrada pelo regime 

republicano para apagar a memória da escravidão, porém “parte da explicação pode vir 

do incômodo causado pela constatação de que nossa população era marcada e 

crescentemente mestiça” (BOTELHO, 2009), contrariando os interesses nacionais em 

mostrar uma nação branca, pois só assim conseguiria chegar-se ao ideal de civilização 

pretendido pelo estado. 

As afirmações de Tarcísio Medeiros sobre uma população diminuta de escravos e 

de negros no estado tem como finalidade demonstrar que, a pouca presença desses  resulta 

em uma influência quase nula no que concerne ao legado cultural, determinando como 

celebrações de menor importância as manifestações culturais que não fossem trazidas 

diretamente da África, afirmando que “são autos brasileiros de assuntos africanos, apenas 

e tão somente: Os congos e o bambelô, este em comum com os nativos” (MEDEIROS, 

1978, s.n.). Portanto, forja-se na construção da história do Rio Grande do Norte, e 

sobretudo, no imaginário popular, que os negros nada tiveram a contribuir com a cultura 
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e a sociedade potiguar, proposta que também repercute a visão elitista de uma negritude 

considerada genérica, que perdeu sua originalidade, e dessa forma, refletem a ideia de 

que alguns povos não podem ser mais considerados como autênticos negros 

(CAVIGNAC, 2003).  

Por fim, Medeiros (1978) tenta desqualificar a cultura afrodescendente que existe 

no estado, ao afirmar que esta é resultado de uma grande afluência de pessoas, vindas de 

outras regiões, para a capital em virtude da Segunda Guerra Mundial, pelo 

desenvolvimendo de comunicações com os “centros de maior densidade demográfica 

preta do país” (MEDEIROS, 1978, s. n.), atraídas pelo aumento da exploração de 

minérios ou de petróleo, além da criação de indústrias que foram patrocinadas pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Norteste (SUDENE), determinando dessa 

forma que, as manifestações culturais dos afrodescendentes aqui existentes não teriam 

uma raiz potiguar nem africana: 

 

Foi essa população flutuante a responsável pela introdução na Capital 

do culto afro-brasileiro do Candomblé, Umbanda, Iemanjá, Xangô e 

outras coisas sem autenticidade, alienígenas, sem nenhuma raiz 

histórica, minoria ridícula de imitadores que pouco só consegue 

mistificar incaustos. Aliás, o mestre Câmara Cascudo atesta o fato: “De 

crendices e superstições das que viveram nos canaviais, ficou o canjerê, 

feitiço, a cousa-feita, mas desconhecemos o padê, xangô, águas de 

Iemanjá, que surgiram após a década de 1950, produtos de importação 

made in Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco” (MEDEIROS, 1978, s.n.). 

 

A história do estado, construída a partir da visão de uma elite intelectual e 

econômica, nega e exclui, quase que sumariamente, a participação de outros grupos no 

processo de construção socio-cultural do povo potiguar. O problema da invisibilidade se 

agrava ainda mais quando essa historiografia é repetida, mesmo tendo passado mais de 

um século e sob a luz de novas demandas, sem nenhuma análise crítica que possa ajudar 

a construir uma sociedade mais igualitária e livre de preconceito, potencializando o efeito 

negativo a partir do momento em que copia-se, de forma literal, em materiais que são 

voltados para a sala de aula do ensino básico de educação, tratando, historicamente, 

situações étnico-raciais como não sendo um problema a ser considerado na sociedade. 

Assim, a história como posta, inviabiliza a formação de uma identidade positiva dos 

negros e negras no estado. Como é possível reconhecer ou valorizar algo que se não se 

conhece? Afinal, os sujeitos “Não querem ser classificados, com toda razão, como 
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‘negros’ ou ‘índios’, categorias que não correspondem a nenhuma história, exegese ou 

experiência própria ao grupo” (CAVIGNAC, 2003, p. 6).  

Portanto, há uma dificuldade na historiografia do Rio Grande do Norte em 

reconhecer a questão étnica como um problema, o que ocasiona um obstáculo na 

formação identitária relacionada ao povo negro, porém, contrariando as afirmações sobre 

a história e cultura afro-brasileira no estado, há diversas manifestações culturais que são 

reconhecidamente de origem étnica negra, e seus praticantes reivindicam o 

reconhecimento da sua identidade em torno delas. 
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3 MANIFESTAÇÕES DA CULTURA NEGRA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

3.1 Raça e etnicidade 

 

O Brasil é o país fora da África com o maior número de negros, segundo o último 

censo do IBGE realizado em 2010, 50,7% dos brasileiros se auto identificam como pretos 

ou pardos, chegando a uma soma de mais de 90 milhões de brasileiros. Porém, trabalhar 

com as relações étnico-raciais não é uma tarefa simples, principalmente, em uma região 

que insiste em negar a existência de relações tensas entre a população, forjando a ideia de 

uma convivência harmônica. Como vimos no capítulo anterior, na história do Rio Grande 

do Norte, o mito do país mestiço em que prevalece a democracia racial também teve 

grande impacto, articulando-se ao esforço de construção de uma memória que destaca o 

papel dos grupos oligárquicos, ao mesmo tempo em que, há uma tentativa de apagamento 

da presença e do legado deixado por comunidades formadas por negros e índios, dentre 

outros grupos sociais. Porém, “quando examinamos de perto a tradição oral, verificamos 

a existência de elementos recorrentes que, apreendidos conjuntamente, terminam por 

informar sobre um passado que não foi registrado nos livros de história” (CAVIGNAC, 

2003, p. 2).  

Em 2009, o Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAFRO), da Bahia, esteve no 

Rio Grande do Norte com a finalidade de fazer um levantamento sobre políticas públicas 

e movimentos negro no estado. Realizou reuniões com lideranças, e representantes das 

organizações e entidades negras, constatando que alguns desses grupos atribuem à 

Câmara Cascudo o fato do estado ser conhecido nacionalmente como aquele que tem uma 

presença quase insignificante de negros e indígenas, dificultando o processo de formação 

de identidade. Apesar da tentativa de apagar a influência dos mais diversos grupos 

étnicos, o levantamento aponta a presença de diversas manifestações culturais afro-

descendentes como “a capoeira, o boi calembá, o congo, assim como os quilombos e as 

religiões de matrizes africanas expressam uma cultura negra viva e pulsante, mesmo com 

a existência de uma ideologia que tenta negar a existência das influências afro-

ameríndias” (CEAFRO, 2009, p. 8). A partir dessa constatação, o que propomos nesse 

projeto é, por meio dessas manifestações culturais, construir conhecimento sobre relações 

étnico-raciais no espaço escolar. 

Sem ter a pretensão de fazer um histórico sobre a utilização do conceito de raça, 

entendemos aqui o termo como uma categoria histórica, que segundo Aníbal Quijano 
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(2000), raça no seu sentido moderno passou a ser utilizada após a chegada dos europeus 

na América, dessa forma a classificação racial foi uma maneira de outorgar a conquista 

dos povos chamados inferiores, considerando as diferenças fenotípicas entre 

conquistadores e conquistados. Assim, os povos colonizados foram colocados em posição 

de inferioridade, da mesma forma que suas características fenotípicas e 

consequentemente seus traços culturais. Os europeus disseminaram a ideia por todo o 

globo de que eles são naturalmente superiores e todos os outros povos são inferiores. 

Raça, divide as pessoas na estrutura da sociedade, e assim acreditamos que o 

racismo se constitui historicamente em torno de um ideal de dominação, deixando os 

subalternos de fora dos recursos sociais como, educação, serviços públicos, sociais, poder 

político, financeiro, oportunidade de emprego, entre outras esferas, provocando a 

distância dos negros da posse desses recursos produzindo, a manutenção de privilégios 

raciais.  

É comum acreditarmos que o problema do racismo é ideológico e portanto seria 

características de pessoas indecentes, ignorantes ou vulgares, partindo disto, 

derrotaríamos o preconceito racial a partir do momento que alcançássemos determinado 

grau de educação, de desenvolvimento econômico e tecnológico, causando a impressão 

de que estaríamos no controle, porém não é isso que ocorre, não percebemos a sua 

eliminação ao longo do tempo. Portanto, o racismo não está ligado somente a esfera ético-

moral, ele produz benefícios para pessoas que são enquadradas no fenótipo ideal, 

historicamente foi estruturado em torno da dominação total beneficiando uma raça em 

detrimento de outra (MOORE, 2007).  

Portanto, abordar essa temática demanda alguns cuidados, sendo importante 

lembrar que, o debate sobre o conceito de raça biológica já não é utilizado para separar 

seres humanos em categorias distintas. O termo foi desconstruído na década de 1940 após 

os resultados catastróficos do genocídio nazista (MAIO, 1999). Em 1950 foi publicada a 

1ª Declaração sobre Raça, que se tornou “o primeiro documento, com apoio de um órgão 

de ampla atuação internacional, que negou qualquer associação determinista entre 

características físicas, comportamentos sociais e atributos morais, ainda em voga nos anos 

30 e 40” (MAIO, 1999, p. 143).  

No Brasil o conceito de raça foi ressignificado pelo movimento negro, 

transformado em elemento estratégico no processo da construção identitária. Ainda que 

a caracterização de seres humanos por raças seja inviável, e logicamente impraticável 

também para os negros, é em torno dessa ideia que a luta política acontece. Petrônio 
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Domingues conclui que a “raça” é o fator determinante de organização dos negros em 

torno de um projeto comum de ação (DOMINGUES, 2007, p. 102). A partir da década 

de 1970, com a organização do que Petrônio Domingues chama de Movimento Negro 

Contemporâneo 

 

a opção pela utilização da ideia de raça como um instrumento para 

construção de uma identidade negra positiva, e com o objetivo de 

combater as desigualdades estruturais que atingiam a população negra 

no Brasil, foi uma saída encontrada pelo movimento social negro que 

se constituía em meio às propagandas oficias da “democracia racial” 

brasileira, levadas a cabo pelos sucessivos governos durante o regime 

militar instaurado em 1964 (PEREIRA, 2010, p. 61-62). 

 

A persistência no conceito de raça nas ciências sociais e, sobretudo para o 

movimento negro, está estritamente articulada a uma decisão política que tenta unificar 

pessoas negras em prol da luta contra as desigualdades e discriminação.  

Sem desqualificar ou ignorar a opção por trabalhar com a ideia de raças e racismo 

que foi estabelecida a uma determinada hierarquia e classificação social, acreditamos que 

para dar conta das manifestações culturais, no âmbito deste trabalho procuramos operar 

com o conceito de etnicidade, pois acreditamos ser mais dinâmico na medida em que tenta 

lidar com as diferenças entre grupos humanos considerando, sobretudo, a dimensão 

cultural. A etnicidade permite problematizar as questões relativas à pluralidade e 

diversidade das manifestações culturais, foco deste trabalho, pois remete à formação 

identitária e de pertencimento de determinados grupos que compartilham visões de 

mundo e experiências em comum. Portanto, o conceito de etnicidade viabiliza o 

reconhecimento do caráter mutável das culturas e das identidades. Segundo Caroline 

Kraus Luvizotto (2009), a construção da identidade étnica é flexível, na medida em que 

considera o interesse dos sujeitos envolvidos, assim como o momento histórico no qual 

estão inseridos, perspectiva da qual nos aproximamos. 

Nesse sentido, é a partir da oposição entre nós e os outros que se criam as 

chamadas fronteiras étnicas, ou seja, os critérios de pertença a determinados grupos. 

Philippe Poutgnat define que “as identidades étnicas só se mobilizam com referência a 

uma alteridade, e a etnicidade implica sempre a organização de agrupamentos 

dicotômicos Nós/Eles” (FENART-STREIFF; POUTIGNAT, 1998, p. 152). As 

manifestações culturais, objeto de estudo deste trabalho, possuem marcadores próprios 

quando se definem a partir de uma identidade étnica negra ao reconhecerem sua origem 
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nas manifestações africanas ou de seus descendentes no Brasil. Alguns grupos, como o 

caso da comunidade de Capoeiras além de outros marcadores de pertença, seja de 

território, de origem, etc., utilizam principalmente a manifestação cultural, denominada 

pau furado, como traço definidor de uma identidade comum ao grupo étnico. Então, os 

critérios de identificação modificam-se de um grupo para outro, de modo que 

 

esta lista dos fatores de etnicidade é necessariamente incompleta e 

desorganizada, não somente porque nenhum dentre eles seja dotado de 

uma pertinência universal, mas porque sua organização estrutural (o 

modo pelo qual a cada um cede seu lugar aos outros) varia segundo os 

diferentes grupos étnicos denominados e também para cada um dentre 

eles no decorrer do tempo (FENART-STREIFF; POUTIGNAT,  1998, 

p. 164). 

 

As manifestações culturais também marcam sinais de resistência e de 

permanência, de forma que as práticas se ressignificam, construindo identidades culturais 

que são entendidas enquanto processos, e não como algo pronto e finalizado, e apesar de 

ocorrer mudanças ao longo do tempo, isso não implica em perda de identidade. Portanto, 

identidade étnica está em constante reelaboração, não é algo estanque, sempre colocada 

em contraste com o outro. Sobre esse aspecto Frederik Barth (1998) afirma que, embora 

não seja mais defendida por ninguém a ideia de que a preservação da cultura dos povos 

ou tribos é mantida por meio do desconhecimento ou falta de contato com os povos 

vizinhos, ainda persiste a ideia de que o isolamento geográfico e/ou social são fatores 

indispensáveis para sustentar a diversidade cultural. Barth conclui que 

 

as distinções étnicas não dependem de uma ausência de interação social 

e aceitação, mas são, muito ao contrário, frequentemente as próprias 

fundações sobre a quais são levantados os sistemas sociais englobantes. 

A interação em um sistema social como este não leva a seu 

desaparecimento por mudança e aculturação; as diferenças culturais 

podem permanecer apesar do contato Inter étnico e da interdependência 

dos grupos (BARTH, 1998, p. 188) 

 

Como aqui não pretendemos buscar uma essência negra, ou uma cultura 

afrodescendente imutável, consideramos que o contato dos povos com formas culturais 

diferentes não inviabiliza a preservação da identidade étnica. É um equívoco prevalecer 

que o isolamento é uma condição indispensável para a permanência da diversidade, a 

exemplo de grupos quilombolas que, no senso comum, ainda é pensado como coletivo de 

negros residindo em locais isolados, geralmente de difícil acesso. Por conta disso, quanto 
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mais contato esse grupo tem com o mundo externo, mais difícil tem sido a aceitação da 

sua autoafirmação, principalmente, se levarmos em conta as disputas que podem existir 

em torno dos seus territórios, apesar de sabemos que os remanescentes de quilombos hoje 

em dia podem ter diversas origens.  

Já discutimos no capítulo anterior como a historiografia no Rio Grande do Norte 

invisibilizou os negros na história e, muitas vezes, contribuiu para tornar invisível a 

produção cultural desse grupo étnico, afirmando que não há no estado traços marcantes 

da cultura afrodescendente. Esse discurso promove, ainda hoje, a ideia de que a questão 

étnica não constitui um problema, principalmente para a história, dificultando a percepção 

da existência de uma diversidade étnica no estado e afastando a formação identitária 

positiva, se considerarmos que essa discussão, em geral, não chega aos materiais didáticos 

dedicados à história regional que, muitas vezes, apresentam a temática de forma 

fragilizada, estereotipada, fica ainda mais nítida essa distância. 

Fundamentando o senso comum, a historiografia que trata do tema afirma que o 

Rio Grande do Norte é um estado onde a presença negra foi ínfima e a cultura desse grupo 

não foi relevante, ignorando-se a presença dessa cultura negra representada por mais de 

60 comunidades quilombolas, onde 24 delas já são tituladas, além de vários grupos de 

capoeira, grupos de congos e irmandades negras, além de inúmeros terreiros de religião 

de matriz africana. Ou seja, podemos constatar que as manifestações culturais 

afrodescendentes existem, sendo marcantes e presentes no cotidiano da população.  

Consideramos importante levar para sala de aula outra visão sobre a presença da 

cultura afrodescendente no RN, principalmente, para promovermos o reconhecimento da 

história e cultura africana e afro-brasileira na construção histórica do estado. Para isso, é 

importante destacar a “valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, 

como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura” 

(BRASIL, 2004, p. 19). Dessa forma, reconhecer e valorizar a cultura africana e afro-

brasileira é fundamental para se viabilizar a educação para as relações étnico-raciais, 

assim como demonstrar a pluralidade cultural existente no estado é indispensável para se 

desconstruir a ideia de que o estado não tem tradições culturais afro-brasileiras. 

Para alcançar esses objetivos, propomos dar visibilidade aos grupos e 

manifestações culturais que se identificam como afrodescendentes. Escolhemos 4 

manifestações culturais que irão compor o quadro deste trabalho: a capoeira representada 

aqui pelo grupo Cordão de Ouro e o Memorial da Capoeira, escolhidos pela relevância 

que a capoeira tomou ao se tornar Patrimônio Cultural Brasileiro e, posteriormente, 
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Patrimônio Imaterial da Humanidade, sendo reconhecidamente uma manifestação que 

tem origem nas práticas culturais africanas ressignificadas no território brasileiro; o 

candomblé, reconhecido no Brasil como uma das marcas mais importantes da cultura 

africana no Brasil, representado neste trabalho por meio do terreiro Ilê Axé Olorum Malê. 

Outras duas manifestações culturais foram escolhidas por serem práticas culturais 

particulares do Rio Grande do Norte, são elas: o pau furado (ou zambê), dançado na 

comunidade quilombola de Capoeiras, que tem na dança uma marca importante para a 

construção da sua identidade; e por fim, os Congos de Combate de São Gonçalo do 

Amarante, grupo de dança, com tradição passada por gerações de brincantes e que 

também constroem sua identidade em torno dessa manifestação, reconhecida como uma 

herança da cultura afro-brasileira.   

 

3.2 A capoeira e o Memorial da Capoeira 

 

A capoeira é uma manifestação cultural originalmente praticada por  africanos e 

afrodescendentes, surgida ainda no período escravista, onde  sua prática é indissociável 

da sua origem étnica. A capoeira foi escolhida para compor este trabalho por ser uma 

atividade reivindicada como sinônimo de cultura negra, de modo que, a própria população 

negra e, sobretudo, o movimento negro, reivindicam a capoeira como símbolo identitário.  

Ainda hoje, praticantes e estudiosos discutem sobre a sua origem, se ela foi 

fundada no Brasil ou se veio já constituída do continente africano. Segundo o Dossiê: 

Inventário para registro e salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil, 

existem três mitos sobre a sua fundação, a saber: nasceu na África e foi trazida por 

africanos escravizados; surgiu no Brasil com os escravos quilombolas; e por fim, a 

capoeira seria uma criação dos índios por causa do seu nome (IPHAN, 2007). 

A discussão se dá, sobretudo, pelo fato de na África existir algumas danças e 

rituais que teriam semelhanças com a capoeira, principalmente o Jogo da Zebra (PAIVA, 

2007). Porém, assim como as diversas manifestações culturais de herança africana, não 

há como negar o caráter de assimilação, ressignificação e de influências culturais que 

podem ter ocorrido no Brasil. E por fim, a hipótese indígena não teria sustentação, 

principalmente, se considerarmos somente a etimologia da palavra, pois capoeira 

significa mato ralo na língua tupi (IPHAN, 2007). Portanto:  
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Tal como nas religiões afro-brasileiras, o que provavelmente ocorreu 

foi um processo de reconstrução de uma instituição sociocultural a 

partir de elementos de culturas diversas, preponderando, na capoeira, 

os elementos de extração bantu (IPHAN, 2008). 

 

A capoeira, tal como conhecemos hoje, surge em um momento em que há um 

“processo de renovação institucional das manifestações culturais negras em busca de 

legitimação, legalização jurídica, construção de autonomia territorial, visibilidade na 

imprensa, aceitação social, afirmação cultural” (IPHAN, 2007). Portanto, é um momento 

em que algumas práticas afrodescendentes passaram a ser descriminalizadas e a capoeira 

passou a ser reconhecida como esporte nacional. A capoeira regional, criada pelo Mestre 

Bimba, após a fundação do Centro de Cultura Física e Capoeira Regional da Bahia, 

modifica-se daquela capoeira praticada nas ruas: é caracterizada por uma maior rapidez 

nos movimentos, tornando-se mais acrobática, e aceitando a inserção de outras técnicas e 

artes marciais, como a do batuque, como também por uma variedade maior de 

movimentos, passando a ser institucionalizada e treinada em academia. Portanto, o 

treinamento diferencia-se da forma como a capoeira era praticada 

 

Em sua academia, Bimba conduzia suas aulas com bastante disciplina, 

contrariando a lógica da capoeira como uma prática de malandros e 

vagabundos, desregrada. Além disso, na parede de sua escola, Bimba 

afixava um código de condutas, com indicações do que cada um de seus 

alunos poderia ou não fazer, não só durante os treinamentos, mas 

também fora deles (FONSECA, 2009, p. 60-61). 

 

A outra modalidade de capoeira é a de angola, iniciada pelo Mestre Pastinha, 

responsável pela criação do Centro Esportivo de Capoeira Angola (CECA), em 1941. 

Assim como a capoeira do Mestre Bimba, a capoeira angola deixou as ruas e passou a ser 

praticada nas academias com métodos próprios, criando-se uma prática constituída a 

partir da hierarquização na transmissão do saber, criam-se códigos de condutas para 

participar das rodas e  treinos, novas formas de tocar os instrumentos, procedimento para 

o início do treino e a forma como deve-se entrar na roda, além de uma metodologia de 

ensino (IPHAN, 2008). A capoeira angola diferencia-se da capoeira regional, pois ela 

mantém práticas da capoeira mais antiga, jogada nas ruas, o que acaba, muitas vezes, 

sendo defendida por praticantes como uma capoeira original, em detrimento de outras 

modalidades, pois essa seria a forma que era jogada pelos negros à época da escravidão. 

Os dois mestres, citados anteriormente, são responsáveis por serem os primeiros 

a realizarem a legalização jurídica das suas escolas, oficializando suas academias junto 
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ao governo. Porém a capoeira de angola foi mais prestigiada por folcloristas e intelectuais 

à época, justamente por ser considerada uma capoeira com menos influência externa e 

que, supostamente, era a mesma capoeira praticada pelos negros escravizados. Esse 

prestígio, e eventual apoio à capoeira de Mestre Pastinha, é explicado a partir “do 

contexto ao qual estavam ligados: buscando uma manifestação pura, em detrimento de 

práticas modificadas e, portanto, sem autenticidade” (FONSECA, 2009). 

A importância de Mestre Bimba e Mestre Pastinha para a capoeira no Brasil é 

descrita no dossiê do IPHAN: 

 

Tanto Bimba quanto Pastinha foram os principais responsáveis pela 

expansão inicial, para outros estados do Brasil, da maneira tradicional 

baiana de jogar capoeira. Dessa forma, ambos ganham o respeito da 

sociedade e passam a se relacionar com intelectuais, artistas e políticos 

da época que vão legitimá-los, não só como mestres de capoeira, mas 

também como porta-vozes da cultura popular (IPHAN, 2007). 

 

Destarte, podemos considerar a capoeira uma atividade cultural brasileira 

praticada, inicialmente, por pessoas escravizadas que ressignificaram algumas das 

práticas culturais do seu continente de origem. Hoje, levada por mestres brasileiros, a 

capoeira é praticada em mais de 150 países e presente nos cinco continentes, sendo 

reconhecido em 2008 pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. Profícuo 

lembrar que a Constituição de 1988 nos seus Artigos 215 e 216 reconhece a diversidade 

cultural de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, trazendo uma mudança 

sobre a valorização e salvaguarda das manifestações culturais das comunidades 

tradicionais e, como consequência, permitindo o registro de diversas dessas 

manifestações como patrimônio imaterial (CAVIGNAC, 2018). 

Esse reconhecimento da capoeira como patrimônio faz parte de um movimento 

mais amplo de reivindicações da população negra em diversas frentes, seja social, 

educacional ou cultural, criando políticas de valorização das práticas culturais 

afrodescendentes, que se intensifica principalmente a partir de 2003. Essa concentração 

tem relação com as políticas públicas voltadas para a questão da igualdade racial no país, 

como Márcia Lima aponta 

 

No novo governo, essa relação se transforma, e o movimento negro 

passa a ser um ator envolvido na formulação de políticas, ocupando 

cargos e como representante da sociedade civil nos espaços de controle 

social instituídos pelo governo Lula (LIMA, 2010, p. 82). 
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Neste sentido, podemos citar neste período ações como: a criação da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), ações afirmativas nas 

universidades federais, como as cotas, a instituição da obrigatoriedade do ensino de 

História e Cultura Africana e Afro-brasileira por meio da Lei 10.639/03, além do 

reconhecimento de diversas comunidades quilombolas.  

A patrimonialização da capoeira foi defendida pelos próprios capoeiristas, 

engajados nesse movimento de criação de mecanismos para a valorização da diversidade 

cultural. Na tentativa de evitar que as diferenças possam produzir dificuldades no acesso 

à cidadania e aos direitos dos cidadãos, houve “destinação de verba pública para inúmeros 

projetos ligados ao tema pela primeira vez na história brasileira” (FONSECA, 2009, p. 

174). Neste contexto, podemos citar o projeto Capoeira Viva, do Ministério da Cultura, 

que tinha como objeto estimular a implementação de políticas públicas voltadas para a 

valorização da capoeira como Patrimônio Cultural Brasileiro, recebendo recursos de R$ 

930 mil (novecentos e trinta mil reais), para projetos que estivessem dentro das linhas de 

ação,  que seriam: incentivo à produção de pesquisa, inventários e documentação de 

cunho histórico-etnográfico sobre o tema; ações socioeducativas; e apoio a núcleos 

documentais.  

Posteriormente à patrimonialização da capoeira e do ofício de mestre, houve uma 

tentativa de profissionalização da prática, quando a Comissão de Constituição e Justiça 

da Câmara dos Deputados aprovou, em 2008, o Projeto de Lei 7150/02, segundo o qual, 

os capoeiristas poderiam se apresentar como atletas profissionais remunerados em 

eventos públicos ou privados. 

A capoeira é representada neste trabalho pelo Grupo Cordão de Ouro que foi 

fundado em 1967, em São Paulo, pelo Mestre Suassuna e Mestre Brasília. Atualmente, o 

grupo atua em mais de 71 países9.  

No Rio Grande do Norte, as ações do grupo são coordenadas pelo Mestre Irani, 

integrante do grupo desde 1988, oficializando a fundação do grupo na cidade de Natal em 

1989. Hoje, a escola de capoeira está presente em mais de 40 municípios do RN. Na 

tentativa de falar sobre a experiência da capoeira no estado, conversamos com Nivaldo 

Freire da Silva, o Mestre Arrepio, que também é pedagogo e tem mais de três décadas 

dedicadas à prática da atividade cultural, sendo responsável pelo Cordão de Ouro de 

Cidade Nova, além de idealizador e responsável pelo Memorial da Capoeira.  

                                                           
9 Disponível em: <http://www.grupocordaodeouro.com.br/index.php?pagina=arquivos/historia-cordao-de-

ouro>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
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Mestre Arrepio defende que a capoeira é uma invenção dos negros africanos no 

Brasil, e atestando a brasilidade da capoeira, ele afirma que: 

 

Pode ter acontecido isso, os negros africanos aqui, criaram essa 

modalidade corporal de luta e tal. No sul da África existem algumas 

lutas, realmente semelhantes à capoeira, mas não é denominado o nome 

capoeira, porque a própria palavra capoeira vem da língua tupi-guarani, 

a língua, o significado da palavra era mato baixo, mato ralo (MESTRE 

ARREPIO, 2018)10. 

 

Segundo o historiador Carlos Eugênio Líbano Soares (1993), desde a metade do 

século XIX houve ondas de repressão contra as maltas e capoeiras, combinando desde 

perseguição policial até tentativas de envolver os capoeiras como aliados. Já na década 

de 1850, havia preocupação em como reprimir as rodas, principalmente porque a 

atividade cada vez mais deixava de ser exclusividade de negros cativos e passava a ser 

praticada por homens livres que geralmente utilizavam-se do alistamento na Guarda 

Nacional para saírem impunes, dificultando o trabalho policial. A capoeiragem em si não 

era considerada um crime, era contravenção que poderia ser punida com castigos na Casa 

de Correção, no Rio de Janeiro, as práticas violentas é que podiam ser enquadradas de tal 

forma e segundo Relatório do Chefe da Polícia da Corte, em 1871, havia uma dificuldade 

na repressão visto que nem todos poderiam ser considerados vagabundos, pois haviam os 

que estavam ligados a Guarda Nacional, eram praças escusas, ou ligados às Forças 

Armadas (SOARES, 1993).  

No início do período republicano, Soares (1993), aponta que a repressão policial 

está em consonância com a seção de “a pedidos” dos jornais da época, pois era lá onde 

eram feitas as denúncias para o Chefe de Polícia, delatando o nome dos participantes e 

seus paradeiros. Muitos praticantes da capoeira neste período, foram condenados a 

deportação para a ilha de Fernando de Noronha, o principal agente de repressão desse 

período foi o Chefe de Polícia Sampaio Ferraz.  

Interessante notar que no início da República brasileira a capoeira deixa de ser 

uma contravenção e passa a ser considerado um crime tipificado no código penal de 1890, 

o que nos demonstra como o novo governo enxergava as classes populares, e 

principalmente, as suas práticas culturais.  

                                                           
10 Entrevista concedida ao pesquisador em 17 de julho de 2018. 
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Para o Mestre Arrepio, ainda hoje a prática da capoeira sofre preconceito por ter 

sido marginalizada pelo governo brasileiro. Segundo ele, há uma tentativa de: 

“Desconstruir uma história de marginalidade, de todo um processo de marginalização que 

realmente a capoeira tinha. Então, isso ainda é, respinga ainda hoje, no século XXI, a 

questão de a capoeira ter sido um crime” (MESTRE ARREPIO, 2018).  

Apesar da capoeira ser institucionalizada e ter sua prática modificada de grupo 

para grupo, passando a ser considerada uma prática esportiva, a capoeira também é 

entendida como expressão da cultura popular, e dessa forma, valoriza-se os mestres como 

detentores de um saber que lhes é próprio, tornando-se os responsávels pela formação de 

outros capoeiristas. Assim como a prática em si, o ofício de mestre de capoeira também 

foi reconhecido como patrimônio pela importância que a função toma na tentativa de 

salvaguarda da capoeira, transmitindo seus conhecimentos para outras gerações de forma 

oral. Em 2014 a UNESCO passou a considerar a capoeira como Patrimônio Imaterial da 

Humanidade. 

Embora Mestre Arrepio possua formação em licenciatura, os mestres não 

necessariamente possuem saber acadêmico que os legitimem, pos a sua prática e 

experiência é que são consideradas determinantes para a sua titulação. A valorização dos 

mestres se dá quando ocorre a institucionalização da capoeira nos anos 1930, na Bahia, 

quando a capoeira passa a ser ensinada em locais fechados e com método de ensino, 

estabelecendo-se uma hierarquização em que os mestres passam a ocupar o lugar de maior 

prestígio na escola (FONSECA, 2009).  

Para que uma pessoa se torne mestre, é necessário que seus pares, nesse caso a 

federação a qual as escolas estão interligadas, reconheçam o seu saber, sendo exigido que 

o praticante da capoeira passe por diferentes níveis de graduação. O IPHAN, no parecer 

que institui a capoeira como Patrimônio Cultural Brasileiro,  inclui também os mestres 

 

por ser o principal agente de transmissão dos saberes que permitem a 

manutenção dessa prática em bases tradicionais e, ao mesmo tempo, por 

tratar-se, hoje, do elemento mais frágil na sua cadeia de reprodução, o 

registro do ofício de mestre de capoeira no Livro dos Saberes (IPHAN, 

2008). 

 

Sobre a formação dos mestres, não há uma uniformidade, cada grupo ou escola 

tem os seus rituais e as suas etapas para que se chegue a esse grau, porém, em geral é a 

comunidade de mestres, a qual o capoeirista pertence, quem vai denominá-lo dessa forma. 

Mesmo considerando que há diferenças de um grupo de capoeira para outro, 
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diferenciando-se as formas em que cada capoeirista alcança as diferentes graduações, para 

Mestre Arrepio, um bom mestre de capoeira necessita conhecer muito mais do que as 

técnicas da arte, para ele 

 

você é conhecedor de tudo isso sobre a instrumentação, os 

instrumentos, a musicalidade, o pandeiro, o berimbau, o atabaque, com 

a música de capoeira, a angola, a regional. Ah, você tem... ah, eu 

conheço pouco a história, a origem da capoeira. Como surgiu a capoeira 

no Brasil? Por que ela chegou a título de Patrimônio da Humanidade? 

Por que ela chegou a, é... patrimônio do povo brasileiro? E por que ela 

foi um crime? Por que saiu do código penal? E por que ela transforma, 

consegue transformar vidas? Por que ela salva vidas? E assim vai, 

então, se você tem... você é conhecedor de toda essa amplitude, então 

[...] você tem uma boa bagagem [...], você tá se encaminhando aí pra 

ser um bom mestre de capoeira (MESTRE ARREPIO, 2018). 

 

Assim, não somente a capoeira é reconhecida como patrimônio, o saber dos mestre 

de capoeira é também considerado importante no processo de salvaguarda da capoeira, 

principalmente, pela função estratégica na transmissão do saber. Profícuo lembrar que os 

ritos e saberes da capoeira permanecem vivos por causa da transmissão oral, constituindo 

este um dos motivos para que o ofício de mestre de capoeira seja registrado. 

No Rio Grande do Norte, em 2011 o Grupo Cordão de Ouro, capitaneado por 

Mestre Arrepio, encabeçou o projeto Capoeira no Rio Grande do Norte, destinado à 

salvaguarda da capoeira que percorreu mais de 50 municípios no estado, mapeando os 

pontos de prática de capoeira, realizando oficinas nos municípios de Mossoró, Natal, Pau 

dos Ferros e Caicó, junto aos representantes locais. Além disso, o projeto previa também 

uma exposição denominada A Origem da Capoeira, que foi viabilizada com recursos do 

IPHAN, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação José Augusto, Capitania das Artes, e 

também com recursos pessoais do Mestre Arrepio. Essa exposição contava com vídeos, 

maquetes, aulas teóricas sobre a capoeira,  pinturas de artistas potiguares, além de 

performances de capoeira. 

O Mestre Arrepio,  além de ser responsável por formar capoeiristas na Escola de 

Capoeira Cordão de Ouro de Cidade Nova, fundada por ele em 1996, criou o Memorial 

da Capoeira. Segundo o Mestre, a ideia de construir o espaço veio quando a capoeira foi 

reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, despertando o interesse em montar um 

espaço que mostrasse para o público a história da capoeira no Brasil. O espaço onde hoje 

está localizado o Memorial, na rua Solange Nunes do Nascimento, a avenida principal do 
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bairro de Cidade Nova, é fruto de uma doação da prefeitura pleiteada pelo próprio Mestre, 

pois era um espaço abandonado. 

A construção do memorial é fruto de patrocínio de empresários locais e de doações 

particulares. O espaço ainda é mantido através de doações, bem como da produção de 

artesanato feito no local e das apresentações que o grupo faz em hotéis e em outros 

espaços, geralmente, voltadas aos turistas. O memorial conta ainda com um projeto social 

organizado pelo Mestre Arrepio, onde ele atende de forma gratuita mais de 120 crianças 

e adolescentes, estudantes de escola pública do bairro que, além das aulas de capoeira, 

também contam com aulas de reforço escolar. 

O memorial recebe alunos de escola pública e privada da capital para visitação. 

Nessas visitas, os estudantes conhecem o acervo do memorial que conta com diversas 

obras de arte, também doadas por artistas. Na aula de campo é mostrada a narrativa 

construída pelo Mestre sobre a história dos negros no Brasil, desde sua vinda em navios 

negreiros, inclusive no memorial há uma réplica de um desses navios. Além da história 

da escravidão no Brasil, o memorial dedica um espaço à prática da capoeira, às discussões 

sobre sua criminalização e a história posterior, até o seu reconhecimento como Patrimônio 

Cultural Brasileiro, pelo IPHAN, e como Patrimônio Imaterial da Humanidade, pela 

UNESCO. Há um espaço dedicado a Mestre Bimba e Mestre Pastinha, para divulgar as 

contribuições dos dois mestres para a capoeira. Além disso, existe no local a Biblioteca 

Luiz Gama, aberta à comunidade para pesquisas escolares.  

É um espaço aberto para a comunidade, segundo Mestre Arrepio, o espaço é 

cedido para diversas atividades, pois 

 

É um espaço dedicado à capoeira, que a gente cede para a comunidade 

justamente porque a capoeira, ela, [...] na sua dinâmica de 

funcionamento é em equipe, entendeu? Não se joga capoeira sozinho, 

tem que ter uma equipe, tem que ter uma equipe, né? (MESTRE 

ARREPIO, 2018). 

 

Há uma preocupação em como a capoeira será mantida e repassada, sendo essa 

também uma das finalidades das atividades do Mestre Arrepio com o Memorial da 

Capoeira. Nas suas próprias palavras: “essa é a nossa preocupação, de como a gente pode 

tá organizando essa arte e tentando repassá-la para [...] as futuras gerações, de que 

maneira pode estar se trabalhando a capoeira” (MESTRE ARREPIO, 2018).   

 A presença de um Memorial da Capoeira na capital do Rio Grande do Norte, bem 

como a presença do grupo Cordão de Ouro e outras escolas de capoeira em diversos 
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municípios do estado, demonstram o quanto a capoeira é difundida e seu caráter de 

importante manifestação cultural no estado. 

 

3.3 Candomblé – Terreiro Ilê Axé Olorum Maré 

 

No Brasil,  a religiosidade, assim como nos mais variados aspectos culturais, foi 

encarada como forma de resistência a partir da recriação e reformulação de suas crenças 

e práticas, oriundas dos mais diferentes povos africanos. A diversidade dos cultos de 

matriz africana no Brasil é consequência dos contatos que aqui ocorreram, seja entre os 

diversos grupos étnicos africanos ou entre essas e outras culturas como, por exemplo, a 

indígena e o catolicismo. Durante a diáspora, os povos reorganizaram e recriaram 

elementos culturais de diversas etnias, produzindo novas formas de religiosidade, 

contribuindo para a construção de novas identidades. 

Há uma grande diversidade de religiões afro-brasileiras, cada uma delas tem seus 

ritos e denominações diversificadas, a citar alguns, temos o surgimento do candomblé na 

Bahia, o xangô pernambucano e alagoano, o tambor de mina no Maranhão (PRANDI, 

1995;1996), como também há os batuques gaúchos, os cultos afro-ameríndios como a 

jurema, toré, catimbó, babassuê e a pajelança (SANTOS, 2012). Possivelmente, há mais 

denominações de cultos de matriz africana país afora, porém não temos a pretensão de 

mapear todos aqui neste trabalho. 

É profícuo lembrar que antes do surgimento do candomblé da Bahia já existiam 

outros cultos denominados de calundu, que cultuavam os orixás africanos. Como afirma 

Stefania Capone sobre os calundu 

 

é um termo de origem banta para designar o conjunto das práticas 

religiosas dos escravos no Brasil no século XVIII. [...] Calundureiro 

era, então, sinônimo de praticantes dos cultos africanos. O ritual era 

caracterizado pela percussão dos tambores sagrados e pela 

comunicação direta com os espíritos, que falavam pela boca dos 

possuídos (CAPONE, 2012, p. 91-92). 

 

Segundo Nathalia Oliveira (2015), o termo calundu de origem angolana é 

comumente encontrado nos documentos da Santa Inquisição, nos arquivos 

administrativos da época colonial. Portanto os calundus são as primeiras formas de cultos 

africanos no Brasil que temos registro. Para Nicolau Parés, há semelhanças entre as 

práticas dos calundus e os candomblés: “Alguns dos objetos encontrados no calundu, 
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como folhas, búzios e aguardente, persistem nos candomblés contemporâneos como 

elementos centrais do sistema de oferendas” (PARÉS, 2007, p. 118).  Era comum também 

nos calundus a prática do curandeirismo, sendo os sacerdotes por vezes chamados de 

curandeiros. Essas atividades, geralmente, eram realizadas em casas de pessoas 

importantes na comunidade ou em casas que eram destinadas a ocupações distintas, 

portanto não havia templos para seus cultos, porém não se pode afirmar que esses cultos 

eram simplesmente domésticos, pois havia um calendário de festas, e as celebrações eram 

frequentadas por muitas pessoas, inclusive brancos (SILVEIRA, 2005). 

Como afirma Renato da Silveira (2005), desde o século XVII os calundus 

funcionavam de forma tolerada e, segundo João José Reis, para que as religiões afro-

brasileiras em tempos de repressão pudessem sobreviver era necessário se utilizar da 

“aliança com pessoas mais privilegiadas e a discrição” (1988, p. 71). Muitas vezes, os 

sacerdotes recorriam às alianças com pessoas influentes da sociedade para garantir 

proteção aos locais dos seus cultos. A discrição é recorrente também durante o século 

XX, quando ainda há perseguição aos cultos afro-brasileiros, sendo comum que os 

terreiros funcionassem em locais afastados, para que sua frequência não fosse visível, 

nem audível os instrumentos de percussão, alvos de perseguição, pois os atabaques nem 

sempre eram vistos como instrumentos unicamente de celebração de rituais religiosos ou 

de batuques, eram tidos também como instrumentos de revolta (REIS, 1988). 

A maioria dos líderes de terreiros eram pessoas nascidas livres, ou eram libertos, 

principalmente na capital da Bahia, onde o sistema de ganhos era facilitado por causa do 

acesso a trabalhos remunerados (REIS, 2005). Esses sacerdotes ganharam força em um 

período que serviços essenciais não eram garantidos pelo Estado, dessa forma se tornam 

bastante importantes. Além de serem procurados para aliviar doenças mais comuns, para 

muitos, eles também eram capazes de curar situações mais graves como a varíola, 

tuberculose e a lepra (SILVEIRA, 2005). Segundo Reis (2005), havia discussões sobre 

como controlar as práticas de cura dos africanos, principalmente, por rivalizarem com o 

monopólio da cura da Igreja Católica e a medicina oficial. 

As informações sobre o candomblé estão, principalmente, em registros policiais e 

notícias de jornal, e são documentos que não foram produzidos por pessoas iniciadas no 

candomblé, geralmente feitas por escrivães da polícia ou por autoridades da igreja ou da 

sociedade civil em geral, que tinham por objetivo combater as práticas religiosas 

consideradas feitiçarias ou charlatanismo, dessa forma esses tipos de fontes são sempre 

incompletas ou carregadas de estereótipos, porém, João José Reis alerta que “a recusa ao 
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uso de fontes desse tipo tornaria quase impossível estudar inúmeros aspectos da história 

das camadas populares, especialmente daqueles setores quase absolutamente à margem 

da cultura escrita” (REIS, 1988, p. 58). 

Segundo Prandi (1996), no Brasil quando se fala em candomblé, geralmente faz-

se referência ao da nação Queto, na Bahia, esta vertente que abriga, predominantemente, 

orixás e rituais de iniciação iorubá. Sendo os terreiros mais famosos e prestigiados dessa 

nação, como: "Casa Branca do Engenho Velho, o candomblé do Alaketo, o Axé Opô 

Afonjá e o Gantois" (PRANDI, 1996, p. 66) que, que segundo Stefania Capone (2009), 

são os terreiros mais estudados sobre a tradição africana no Brasil. 

Uma das mais antigas e tradicionais casas de Candomblé da Bahia é o Terreiro da 

Barroquinha ou Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho – Ilê Axé Iyá Nassô Oká –, 

fundado por africanos livres, erguido no começo do século XIX nos fundos da Capela de 

Nossa Senhora da Barroquinha, onde funcionava a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos 

Martírios da Barroquinha, também fundada por negros. O surgimento do terreiro de 

Candomblé ter ocorrido em pleno terreno de Igreja Católica não causa surpresa, pois "O 

catolicismo popular marcado por tradições mágicas e pagãs, conviveu bem e 

frequentemente convergiu com as tradições africanas e indígenas" (REIS, 1988, p. 61).  

Se o candomblé é capaz de possibilitar o fortalecimento de uma identidade negra 

ou africana, pois através das suas práticas recuperava ritualmente seus laços familiares, a 

tribo, cidade, que tinham sido deixadas para trás com a diáspora, era por meio do 

catolicismo que eles poderiam se mover e se encontrar no cotidiano (PRANDI, 1996). 

Dessa forma, o candomblé possibilitou dotar o negro de identidade na diáspora. 

A participação dos negros nas irmandades foram uma das estratégias que tiveram 

um papel fundamental para a permanência de práticas religiosas africanas no Brasil, a 

atuação nessas confrarias eram 

 

Permitidas com o objetivo estratégico de atuar na Cristianização dos 

escravos, as irmandades e confrarias possibilitaram que traços da 

cultura africana fossem praticados, intercambiados e perpetuados entre 

esses homens. Assim, essas instituições foram se tornado espaços onde 

se praticavam “livremente” as religiões trazidas da África sob o disfarce 

dos símbolos católicos (OLIVEIRA, 2015, p. 124). 

 

Os candomblés, assim, se diferenciam a partir de nações, e cada uma delas tem 

ritos específicos. Dentre elas estão: Nagô, Ketu, Jeje, Angola, Ijexá, Congo. As distinções 

podem ser dadas por diferentes formas, seja pelos rituais, pela língua utilizada nos rituais, 
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a diferenciação dos nomes das divindades dessas nações, o toque dos instrumentos, as 

cores utilizadas nas celebrações (BASTIDE, 1978). As nações, não necessariamente, 

fazem distinção da origem étnica dos terreiros, principalmente na atualidade, os 

parentescos genéticos foram sendo substituídos pela designação da modalidade do ritual, 

dessa forma 

 

Progressivamente, as denominações de nação deixaram de designar 

indivíduos compartilhando uma mesma terra de origem ou ascendência 

africana. O pertencimento de uma pessoa a uma nação passou a 

depender do seu envolvimento, normalmente marcado pela iniciação, 

com um terreiro onde, no culto, predominavam elementos rituais e 

míticos originários de uma determinada terra africana (PARÉS, 2007, 

p. 102). 

 

Assim como a capoeira, o candomblé também foi perseguido e, como boa parte 

dos cultos afro-brasileiros, foi reprimido pelas forças policiais. Hoje, mesmo com o 

candomblé se tornando um símbolo da cultura brasileira, ele não deixa de ser alvo de 

preconceito. As religiões de matriz africana ainda são bastante discriminadas no Brasil. 

Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), por meio do Disque 100, 

que recebe denúncias de violação dos direitos humanos por telefone e pela internet, em 

2017, foram denunciados por seus canais 537 casos de discriminação religiosa, desses, 

26,82% foram contra religiões de matriz africana em geral, sendo 9,68% relacionados ao 

candomblé e 10,06% à umbanda.  

No estado do Rio Grande do Norte, também em 2017 foram 7 denúncias, 3 delas 

relacionadas à religião de matriz africana. Os dados do primeiro semestre de 2018 

mostram 2 casos de denúncias no estado, porém nenhum deles é relacionado às religiões 

afro-brasileiras. Salientamos que o baixo número de registros não significa que o 

problema não exista. No Rio Grande do Norte, sobretudo em Natal, casos de intolerância 

são reincidentes como, por exemplo, a estátua de Iemanjá erguida na Praia do Meio, que 

mesmo após 19 anos desde a sua inauguração ainda sofre ataques frequentes.  

De acordo com o censo do IBGE de 2010, no Rio Grande do Norte, 807 pessoas 

declararam-se adeptas do candomblé, e o total de pessoas que afirmam ser praticantes de 

alguma religião de matriz africana é de 1471 pessoas. Luiz Assunção, professor do 

Departamento de Antropologia da UFRN, em artigo que tem como objeto de estudo a 

Jurema em Natal, afirma sobre o candomblé na cidade “praticamente não existe registro, 

pouco se sabe. Segundo Babá Karol, a primeira pessoa que ‘usou batuque de terreiro em 
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Natal’ foi Inês, pernambucana vinda da cidade do Recife, ou mais precisamente de Nazaré 

da Mata...” (ASSUNÇÃO, 2014, p. 152). O Grupo de Estudos Culturas Populares, 

coordenado por Luiz Assunção, fez um levantamento dos terreiros da cidade do Natal nos 

arquivos da Federação de Umbanda e Candomblé do Rio Grande do Norte, além do 

trabalho de campo, chegou a mapear 327 terreiros na cidade de Natal. 

Neste trabalho, conversamos com o Babalorixá do Ilê Axé Olorum Malê, Pai 

Cláudio que tem uma vida dedicada à religiosidade, pois segundo o próprio, nasceu no 

berço do candomblé e foi iniciado com apenas 11 anos de idade. O terreiro situa-se no 

Loteamento Novo Horizonte, conjunto Pajuçara II, no bairro do Pajuçara e tem mais de 

30 anos de atividade, sendo bastante conhecido na sua localidade. Segundo o sacerdote, 

o terreiro, além de atender as pessoas que o procuram, mantém relações com a vizinhança, 

principalmente em dias de celebração de candomblé onde há grandes sacrifícios 11.  A 

casa conta com celebrações de candomblé e com atividades da Jurema, sendo o 

Babalorixá também o mestre juremeiro, e como o terreiro ocupa uma área relativamente 

grande, conta com dois espaços diferentes para as práticas, ou seja, as celebrações são 

feitas em ambientes diferentes. 

Para o Babalorixá Cláudio, a procedência do terreiro chama bastante atenção, há 

uma preocupação com a questão da nação à qual a casa pertence, principalmente, por 

causa do surgimento de casas que seriam de pessoas não iniciadas ou farsantes, que 

tentam ganhar dinheiro abrindo pontos de candomblé. Segundo Pai Claudio, o Olorum 

Malê tem como matriz o sítio de Pai Adão de Pernambuco − o Ilê Obá Ogunté. Dessa 

forma, fica claro quando Nicolau Parés chama atenção para a relação das origens e da 

identificação dos terreiros  

 

Hoje, também é comum um terreiro identificar-se com a nação das 

casas “tradicionais” socialmente mais visíveis e prestigiadas (i.e., ketu), 

independentemente de qualquer vínculo ritual de iniciação. Cada vez 

mais, a categoria de nação é utilizada de forma ideológica, como uma 

estratégia que responde a interesses de legitimação social e através da 

qual o grupo pode estabelecer alianças com congregações prestigiosas 

ou dinâmicas de contraste com congregações concorrentes (PARÉS, 

2007, p. 102-103). 

 

                                                           
11 A maior parte dos animais abatidos em ritual de sacrifício é utilizada como ingrediente para fazer as 

comidas servidas nas festas. No terreiro Ilê Axé Olorum Malé, uma parte das carnes desses animais, é doada 

para a comunidade ou para projetos sociais. 
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Em trinta anos de atuação do terreiro e do Babalorixá Cláudio, ele nos conta sobre 

casos de preconceito com a religião e seu terreiro, desde grupos evangélicos se 

posicionarem na porta da casa para fazer orações, até situações de discriminação sofridas 

por filhos de santos em diversos ambientes, fazendo com que ele atue em uma posição 

combativa e de enfrentamento diante de tais situações. Mesmo tendo nascido no berço do 

Candomblé, com pai e mãe iniciados na religião, a preocupação com o preconceito 

sempre foi uma questão recorrente. O Babalorixá conta que a sua mãe não queria que ele 

seguisse pelo mesmo caminho, afirmando: 

 

Então minha mãe não queria que eu fosse da religião de matriz africana, 

se eu fosse, ficasse calado, né? E que eu não... não queria que eu fosse 

Babalorixá, porque ela sabia o que a gente ia enfrentar, ela sabia o que 

eu ia peitar. [...] É tanto que na época, mamãe morava aqui, nós 

tínhamos uma vizinha que nos levou à delegacia dezesseis vezes... 

(BABALORIXÁ CLÁUDIO, 2018)12. 

  

Especificamente sobre a cidade de Natal o professor Luiz Assunção (2014), afirma 

que em meados de 1950, a prática das religiões afro-brasileiras na cidade passa por uma 

transição, se antes era executada por pequenos grupos e feitos de forma reservada, com a 

mudança vai tornando-se mais público e adquirindo notoriedade, incorporando novos 

adeptos. Porém essas mudanças não necessariamente se traduzem em liberdade de 

expressão religiosa, pois são acompanhadas de perseguição e discriminação. Prova disso, 

é o Museu Câmara Cascudo que ainda guarda em sua reserva técnica muitos objetos e 

imagens rituais dos candomblés invadidos pela polícia, apreendidos arbitrariamente. 

Para o Babalorixá Cláudio, a perseguição sofrida pelas religiões de matriz africana 

não perpassa somente a questão do desconhecimento. Ela vai além, é fruto de preconceito 

étnico-racial, pois as religiões de matriz africana foram, por muito tempo, colocadas na 

ilegalidade, dessa forma ele afirma que: “Tudo foi criado em cima desse estereótipo, do 

negro, né? Não seria diferente com as religiões de comunidades tradicionais, porque é 

uma religião de preto” (BABALORIXÁ CLÁUDIO, 2018). 

Se pensarmos em política de Estado na tentativa de combater a discriminação e o 

preconceito, a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (COEPPIR), 

lançou em 2017 o programa Meu Terreiro é Legal, que visa legalizar juridicamente os 

terreiros de matriz africana de todo o Rio Grande do Norte. Segundo estimativa da 

COEPPIR, existem mais de 4 mil terreiros em todo o RN, e desses, a maioria está 

                                                           
12 Entrevista concedida ao pesquisador em 18 de agosto de 2018. 
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legalizada. Como o programa não conta com recursos próprios para sua execução, os 

custos do cartório são bancados pelas instituições religiosas, porém o governo do estado 

em parceria com a OAB, elabora os estatutos dessas casas e encaminha para revisão na 

Consultoria Jurídica (CONSEJ) no curso de Direito da UFRN. Os terreiros que não são 

legalizados ficam impossibilitados de terem acesso às políticas públicas do governo 

federal, estadual ou municipal, além de não conseguirem isenção de IPTU, e diversos 

outros benefícios, dentre eles, a realização de casamentos que tenham efeito civil, pois no 

Brasil templos religiosos contam com esses e outros benefícios. 

Contudo, assim como muitas práticas culturais do povo negro no Brasil, o 

candomblé ainda hoje sofre discriminação, a sua existência nos mostra como as 

manifestações culturais e religiosas não foram apagadas e conseguiram resistir. O 

candomblé se mostra importante no processo de criação e recriação de identidades, 

principalmente no que concerne à formação identitária positiva do povo negro, pois é uma 

prática cultural considerada um dos símbolos da brasilidade e da herança cultural africana, 

embora continue a ser alvo de perseguição, discriminação e preconceito. Portanto, 

consideramos profícuo levar a discussão sobre a religiosidade, no intuito de tentar 

diminuir o preconceito e conseguir fazer com que a escola, realmente, promova a 

valorização da diversidade. 

 

3.4 Dança do Pau-furado da comunidade de Capoeiras 

 

No Rio Grande do Norte, segundo a Fundação Palmares, existem 26 comunidades 

tradicionais quilombola com certificação.  

Para que as comunidades quilombolas sejam reconhecidas como tal, é necessário 

primeiro o exercício do autorreconhecimento, o próprio grupo precisa designar-se dessa 

forma e, nesse movimento, as manifestações culturais tornam-se um elemento central 

para que se construa uma identidade étnica entre os membros dos grupos, e a cultura 

assume uma dimensão política, como forma de consolidação de uma memória coletiva 

em torno das manifestações culturais. Segundo Julie Cavignac, existe no Rio Grande do 

Norte um despertar étnico nessas comunidades tradicionais que levam em consideração 

suas manifestações culturais, brincadeiras ou outras práticas que são tomadas pelos 

grupos para afirmação de uma identidade. São essas práticas culturais que são tomadas 

como fronteiras e os diferenciam de outros grupos (CAVIGNAC, 2008). 
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A manifestação cultural que será incluída nesse trabalho é a dança do pau furado, 

ou coco de zambê, que é uma dança típica da comunidade quilombola de Capoeiras, 

localizada na zona rural de Macaíba (RN). A comunidade teve sua certificação publicada 

no Diário Oficial em março de 2007. Segundo o relatório de identificação territorial da 

comunidade de Capoeiras, os relatos de história oral descrevem que os negros da 

comunidade são descendentes de pessoas livres vindas de quatro regiões do estado: 

Martins, Vale do Açu, Engenho Ferreiro Torto em Macaíba e Alcaçuz em Nísia Floresta. 

Esses mesmos relatos não confirmam que seus moradores descendem diretamente de 

escravos, pelo contrário, a história oral reforça a crença de que os antepassados eram, na 

verdade, pessoas livres. Francisca Miller no relatório sobre Capoeiras afirma que: “não 

há lembranças de símbolos, como chicotes e prensas ou marcas no corpo, que remetam à 

condição de escravos. Os moradores sempre se referem à Capoeiras como uma terra de 

homens livres” (2017, p. 92). 

A formação da comunidade deve-se à chegada de quatro famílias ao local. Os 

primeiros teriam sido uma mulher de nome Pulca e o seu esposo Luiz Garcia. Assim, 

segundo Maíra Freire: 

 

Quando Garcia, provindo de Assu, chegou a Capoeiras, trouxe consigo 

um garoto de sete anos, Estevão Joaquim de Freitas. Hoje, em 

Capoeiras, há essa família Freitas. Os vinte filhos de Garcia se casaram 

com os filhos das famílias procedentes de Ferreiro Torto, Assu e depois 

também de Alcaçuz, a família Costa. Deram origem, hoje, ao que 

conhecemos como os troncos velhos de Capoeiras: Garcia, Moura, 

Santos e Costa (FREIRE, 2012, p. 37). 

 

Essa não é a única versão sobre a origem da ocupação, há outras, porém, a 

identidade da comunidade é formada a partir do sentimento de pertencimento de todos a 

uma mesma família (MILLER, 2017). Dessa forma, as marcas de pertencimento que 

definem a comunidade, em oposição ao outro, é a origem comum e a reivindicação de 

parentesco com as famílias consideradas tradicionais. A terra, neste caso, aparece como 

uma herança dos antepassados e, portanto, além de ser dotada de valor material, sendo 

comum na comunidade a afirmação que ela foi adquirida por meio da compra, existindo 

um documento que comprova a posse da terra, também há uma relação afetiva  que 

influencia no modo em que ela é utilizada. Segundo Freire, o “acesso à terra e à 

organização da produção é perpassado através de laços de parentesco. As terras são 

passadas de geração a geração entre as famílias, com mecanismos internos que garantem 

a propriedade da terra” (FREIRE, 2012, p. 45). 
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Hoje, existem por volta de 330 famílias vivendo na comunidade. A produção 

econômica da comunidade é voltada, principalmente, para a agricultura, sendo os 

principais produtos cultivados: mandioca, feijão, batata, jerimum e milho. Além da 

produção agrícola, também há pequenas criações de animais, e alguns dos moradores 

comercializam a farinha de mandioca produzida por eles. O excedente da produção 

geralmente é vendido nas feiras de Macaíba ou de Bom Jesus. 

A comunidade tem como prática cultural antiga a dança do Pau Furado13 que 

também é chamada de zambê, ou coco de zambê. Genericamente, coco é a denominação 

de um tipo de manifestação cultural que é reconhecida como característica do Nordeste. 

Há uma dificuldade em definir os cocos, pois segundo Maria Ignez Novais Ayala, há 

diversas manifestações que são chamadas dessa forma, e pela pluralidade, e pautando nas 

diferenças entre essas manifestações, convém atribuir um tratamento plural (AYALA, 

1999). Dentre as denominações, temos: o coco de praia, coco de roda, samba de coco, 

coco de ganzá, coco de zambê, coco de pandeiro, coco de embolada, dentre outros. No 

Rio Grande do Norte, os cocos comumente são denominados como bambelô ou cocos de 

roda. 

Segundo Cyro Lins (2009), há um consenso entre a maioria dos folcloristas sobre 

a origem alagoana dos cocos, porém, Maria Ayala afirma que: “suas teses parecem-nos 

pouco convincentes, dada a ausência de rigor na explicitação das fontes, sejam elas 

escritas ou orais, resultantes de investigação bibliográfica ou de observação direta” 

(AYALA, 1999, p. 237). 

O coco de zambê, remete à ancestralidade africana e a partir da sua expressão 

corporal podemos identificar traços comuns de outras culturas negras, como os 

instrumentos de percussão, o ritmo e a umbigada. Nos cocos que são cantados, as estrofes 

cantadas pelo solista são seguidas pelos participantes da brincadeira, características 

presentes em outras práticas culturais como o samba, batuque, samba de roda, partido 

alto, entre outros (AYALA, 1999).  

Os cocos são descritos geralmente como uma brincadeira onde se dá 

exclusivamente a participação masculina, entrando um de cada vez na roda dançando 

livremente sem coreografia, e o substituto na roda é escolhido com uma umbigada ou 

                                                           
13 O nome pau furado, surge de um dos instrumentos de percussão utilizado para a dança que é construído 

de tronco de árvore, deixando-a oca, e colocando em uma das extremidades o coro curtido, ficando a parte 

de baixo aberta (MILLER, 2017). 
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com uma reverência. Em sua maioria, os brincantes são trabalhadores pobres. Segundo 

Maria Ignez Ayala (1999), os cocos muitas vezes sofrem preconceito daqueles que não 

participam da brincadeira, depreciando-a. Para Ayala (1999), os cocos, em outras 

comunidades, são discriminados pelos jovens, havendo uma recusa em participar da 

dança, segundo a pesquisadora: 

  

Quando os cocos são considerados como dança de velhos fica difícil a 

reprodução do sistema cultural; se os jovens não participam 

continuamente de alguma forma (aprendendo a dançar, a cantar, a 

tocar), prejudica-se a continuidade da manifestação (AYALA, 1999, p. 

246).  

 

A comunidade de Capoeiras conta com o Ponto de Cultura14 Quilombola Baobá, 

onde inicialmente desenvolveram-se oficinas de dança, percussão e estética afro, entre 

outras atividades culturais. O ponto de cultura teve suas atividades consolidadas em 2009 

e, para seu funcionamento, contou com a parceria do Ministério da Cultura e a Fundação 

Cultural Palmares (FREIRE, 2012). A partir dessa experiência em Capoeiras, a dança do 

pau furado passou por um processo de reorganização, cuja expressão mais evidente foi a 

elaboração do projeto do Pau Furado Juvenil, que tenta atrair a nova geração da 

comunidade.  

O projeto do Pau Furado Juvenil foi iniciado em 2009 para se adequar a um edital 

do Ministério da Cultura. Foi escrito para arrecadar fundos para os brincantes, que 

frequentemente se deslocavam para fazer apresentações fora da comunidade, além da 

necessidade de recursos para adquirir instrumentos, fazer manutenção nos já existentes e 

confeccionar a indumentária para o grupo. A exigência do edital era que o projeto fosse 

voltado para trabalho com a juventude, por isso, a inserção das crianças e adolescentes.  

Houve a necessidade do grupo se adequar às exigências do edital na questão da 

formalização, passando a ter reuniões frequentes e lista de presença, transformando a 

atividade que era feita para diversão, e que era considerada já tradicional, sendo brincada 

há mais de cem anos, em uma prática formal. O projeto Pau Furado Juvenil serve como 

                                                           
14 Definição de ponto de cultura, segundo o MinC: “É a entidade certificada como tal pelo Ministério da 

Cultura, de natureza ou finalidade cultural ou educativa que desenvolva, acompanhe e articule atividades 

culturais em parceria com as redes regionais, identitárias e temáticas de Pontos de Cultura e outras redes 

temáticas que se destinam à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas 

com governos locais e à articulação entre os diferentes Pontos de Cultura que poderão se agrupar em nível 

estadual, regional ou por áreas temáticas de interesse comum, visando à capacitação, ao mapeamento e a 

ações conjuntas.” Disponível em:< http://www.cultura.gov.br/pontos-de-cultura1>. Acesso em: 10 out. 

2018 
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espaço de desenvolvimento do sentimento de pertença e, dentre os objetivos do projeto, 

podem ser destacados:  

 

1. Garantir o fortalecimento do grupo cultural juvenil do pau furado da 

Comunidade Quilombola de Capoeiras; 2. Preservação e continuidade 

da cultura do pau furado; 3. Valorização da identidade e cultura negra 

da Comunidade Quilombola de Capoeiras; 4. Autoestima da juventude 

quilombola (FREIRE, 2012, p. 112). 

 

Portanto, percebemos no projeto a preocupação com a continuidade da 

manifestação cultural, além da construção de uma identidade da comunidade em torno 

dessa prática, por isso, a importância da formação do grupo de pau furado juvenil, que 

envolve os jovens na preservação e difusão dessa cultura para as outras gerações, 

considerando que é uma das práticas culturais que tem a oralidade como fundamento para 

a sua continuidade.  

Nesse processo de ressignificar a dança, o grupo passou a contar também com a 

presença de mulheres que, durante as apresentações, exercem funções mais direcionadas 

à dança enquanto os homens participam tocando os instrumentos. O líder do grupo é 

também o mais velho, José Vicente Bernardo, conhecido como Mestre Deba, atuando 

como marcador da brincadeira. Deba diz que hoje em dia ele é um artista, afirmando com 

orgulho que, mesmo sem estudo, ele é considerado um mestre. 

A dança do pau furado na comunidade quilombola de Capoeiras assume um papel 

fundamental na construção da identidade dos seus membros, sendo um elo entre passado 

e presente que se fortalece com o projeto Pau Furado Juvenil, um marcador de pertença e 

de diferenciação dos moradores da comunidade de Capoeiras, tornando-se assim, um 

ponto de referência de identidade negra no estado do Rio Grande do Norte.  

 

3.5 Congos de Combate 

 

Os congos é uma dança afro-brasileira dramática, presente no Brasil desde o 

século XVII e rememora combates, festejando a entronização do rei do Congo, 

geralmente com um cortejo real. Os desfiles geralmente ocorriam nas festas que eram 

organizadas pelas irmandades de escravos, quando coroavam reis e rainhas que 

exerceriam a função simbólica. No Brasil essas festividades ficaram conhecidas por 

“congadas, congado, cucumbis, ou reinado de congos” (CEZAR, 2012, p. 190).  
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A dança conta com elementos culturais africanos e europeus. Praticada no Brasil, 

principalmente, por negros escravizados e livres, buscando dar novos significados e 

sentidos para suas atividades culturais. Assim como em outras manifestações culturais 

populares, quem comanda a atividade é o mestre que participa da brincadeira, onde há 

uma encenação de um cortejo real que exalta os personagens do folguedo, como a "rainha, 

príncipes, ministros, general, vassalos" (SANTOS, 2017, p. 86). 

As congadas têm origem dentro das irmandades religiosas e na celebração em 

torno dos santos pretos, sendo alguns deles Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, 

Santa Efigênia, São Elesbão, e têm como ponto principal, a coroação do rei e da rainha 

dos Congos, e os negros que são coroados, seja temporariamente ou por tempo 

indeterminado, são considerados como monarcas com influência sobre seus irmãos, 

mesmo que esses monarcas tenham atuação limitada na sociedade, porém durante a 

escravidão, como outras práticas culturais, a manifestação permite que se recrie e recorra-

se às memórias relacionadas às práticas religiosas africanas.  

As irmandades são consideradas espaço de resistência dos negros, mesmo que 

tenham tido interferência das elites sobre elas, os negros souberam utilizar esses espaços 

assumindo formas organizacionais europeias para manifestar seus valores e cultura 

africana. Para João José Reis (1996) as irmandades funcionavam como uma família onde 

os africanos, que tinham sido retirados de sua terra, poderiam viver e morrer, contando 

com a solidariedade dos seus irmãos, dessa forma, o autor aponta que as irmandades 

foram “idealizadas pelos brancos como um mecanismo de domesticação do espírito 

africano, através da africanização da religião dos senhores, elas vieram a constituir um 

instrumento de identidade e solidariedade coletivas” (REIS, 1996, p, 10). Para os negros 

escravizados, os reinados eram uma forma de organização social e de criação de novas 

identidades possíveis e, para os senhores, seria a comprovação de que os africanos 

estavam sob seu domínio e do império português. 

Utilizando-se de um espaço alternativo para convertidos no catolicismo de forma 

convicta, existiam outros que utilizavam as irmandades para encobrir as suas verdadeiras 

práticas e crenças e, dessa forma, não se convertendo ao catolicismo:  

 

Entretanto, outra parte dos africanos envolvida nas irmandades, talvez 

a maioria, não sofria uma conversão tão radical. Eles podiam adicionar, 

muitas vezes de forma apenas superficial, certas crenças, hábitos 

católicos àqueles com os quais foram educados na África, 

estabelecendo paralelismos ou relações conceituais, por vezes até 
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identificações, entre os dois sistemas referenciais (PARÉS, 2007, p. 

111). 

 

As irmandades, em geral, são associações de devotos de algum santo católico. 

Sobre a participação dos negros nessas associações, Bruno Goulart afirma que “essa 

forma de organização foi bastante difundida entre a população afro-brasileira de forma 

geral, sendo conhecida em muitas regiões como congadas e desempenhando papéis 

religiosos e sociais importantes” (GOULART, 2016, p. 44). Dentro desses espaços de 

sociabilidade e interação entre os negros, existia uma organização que deveria ser 

obedecida pelos seus integrantes, a saber 

 

Compunha a hierarquia das irmandades uma mesa cujos membros 

deviam ser eleitos para cumprir a função administrativa a partir dos 

cargos de juiz, procurador, mordomo, capitão-mor, com a incumbência 

de saber da vida particular de cada irmão e proporcionar ajuda quando 

necessário, observando também o cumprimento de suas obrigações, 

escrivão e tesoureiro [...] (CEZAR, 2012, p. 189). 

 

É importante lembrar que, hierarquicamente, as funções de rei e rainha estão no 

topo da organização, e também que os cargos de escrivão e tesoureiro, que pela própria 

finalidade das funções, deveriam ser ocupados por pessoas que sabiam ler e escrever, 

dessa forma, essas funções ocasionalmente poderiam ser ocupadas por pessoas brancas. 

Para João José Reis, a participação de pessoas brancas não se limitava somente à 

ocupação de cargos que demandassem habilidades de escrita, para ele 

 

Os brancos procuraram participar das irmandades de cor como 

estratégia de controle, não obstante, muitos talvez também o tenham 

feito por sincera devoção. Ou, mais concretamente, para salvar a alma. 

Os pretos os aceitaram por várias razões: para cuidar dos livros, por não 

terem instrução para escrever e contar, para receberem doações 

generosas, vez que não tinham como sustentar sozinhos a irmandade, 

ou ainda por imposição pura e simples (REIS, 1996, p. 18). 

 

As irmandades, por serem espaços consentidos e serem locais onde os escravos 

podiam assumir de relativa liberdade ao participar das atividades da confraria, eram 

também um espaço onde a Igreja via a oportunidade de catequizar os negros escravizados. 

Outra forma de ver essas irmandades, seria como o local onde o negro percebeu que 

poderia ter acesso a alguns serviços, na tentativa de diminuir o sofrimento da vida escrava, 

além de ser um local de lazer. Portanto, as festas religiosas organizadas pelas irmandades 
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dos pretos católicos tinham o apoio da elite e da Igreja, que era mais permissiva com essas 

manifestações do que com os cultos afro-brasileiros, como o candomblé e a umbanda, por 

exemplo.  

Dessa forma,  

 

De um lado houve a consolidação de uma identidade mais uniforme 

adotada por africanos de origens diferentes, que passaram a se ver como 

membros de uma comunidade católica negra, parte da sociedade 

brasileira para a qual eles ou seus antepassados foram trazidos. De outro 

lado, o lugar de destaque que o reino do Congo ocupava no imaginário 

lusitano, principal matriz das maneiras de pensar da classe senhorial 

brasileira e que permaneceu presente mesmo quando o Brasil se tornou 

independente de Portugal, ajudou a aceitação das congadas e por meio 

delas a integração de alguns dos grupos de descendentes de africanos à 

sociedade brasileira (SOUZA, 2002, p. 85). 

 

A atuação dessas irmandades se dava em benefícios dos seus membros, muitas 

vezes de cunho assistencialista, além de dar apoio nos enterros e celebrar missas aos 

mortos, conforme era o costume da época. 

As festas de coroação do rei do Congo e a celebração feita para os santos 

padroeiros das irmandades eram vistos como uma forma dos negros se integrarem à 

sociedade e de se sujeitarem às crenças do colonizador, e podiam ser vistos também como 

uma forma de submissão e aceitação da condição escrava. A coroação dos reis não era 

vista pelas autoridades como uma ameaça, pois essa autoridade se dava no interior das 

irmandades, que eram autorizadas, legitimadas e fiscalizadas pela Igreja Católica. Para 

Lilian Cézar:  

 

No caso das congadas o núcleo duro centra-se na escolha e coroação do 

rei e rainha, na articulação de uma rede social a partir de relações 

hierárquicas entre o séquito e os demais membros da festa. O alcance 

das ações do rei e da rainha da congada certamente são pontuais, 

localizados e visam interesses e valores específicos (CÉZAR, 2012, p. 

190). 

 

Segundo Silvia Lara, a manifestação dos congos teve origem nos festejos em que 

se celebrava a expansão portuguesa e, consequente cristianização da África, mais 

precisamente, na região do reino do Congo e Angola. Portanto, as congadas remetem ao 

fim do século do século XV, em 1941, quando o rei do Congo se converteu para o 

cristianismo, contudo, sem abandonar suas práticas religiosas. Dessa forma, a Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário, em Lisboa, teria iniciado a coroação simbólica dos reis dos 



93 
 

congos ainda no século XVI. A relação entre o rei de Portugal e o reino do Congo, se 

tornou para os escravos africanos de Lisboa, em uma forma de reconhecimento da 

superioridade dos escravos vindos deste reino, ou de nações ligadas a ele.  

Portanto o catolicismo não era uma prática desconhecida para alguns africanos 

"devido à existência de chefes que se diziam católicos no Congo e em Angola e à 

incorporação de ritos e objetos de culto do catolicismo por algumas populações centro-

africanas" (SOUZA, 2005, p. 83). Sobre o catolicismo ter penetrado as populações 

africanas, podemos lembrar que os portugueses encontraram resistência em relação à 

difusão do catolicismo na África (SOUZA, 2005), porém “em fins do século XV, a 

penetração portuguesa na região do Congo foi logo seguida pela conversão do Mani 

Mvemba-a-Nzinga ao cristianismo, que se fez batizar com o nome de Afonso I” (LARA, 

2002, p. 80).  

É neste momento de conversão dos chefes do Congo ao cristianismo que o rei de 

Portugal, Dom Manoel, tentou organizar uma embaixada de representantes congoleses 

para se apresentar ao Papa Júlio II em Roma, para que Afonso I pudesse afirmar, por meio 

de assinatura, uma declaração de conversão à fé cristã, mas a comitiva não chegou a 

acontecer. Segundo Silvia Lara (2002), utilizando-se de José Ramos Tinhorão, afirma que 

o episódio das embaixadas é que se tornou a festa de coroação dos reis negros.  

No Brasil, a referência às congadas consta ainda do século XVIII, porém havia 

celebrações em torno de reis de outras nações africanas, e não somente se celebrava a 

coroação do rei do Congo. Marina de Mello e Souza (2005) afirma que no século XIX o 

título de rei do Congo se prolifera, e a autora atribui a esse crescimento o fato de que 

“esses reis negros no Brasil escravista eram polos aglutinadores de comunidades que 

construíam novas identidades a partir dos seus legados africanos, acomodados à estrutura 

da sociedade escravista brasileira” (SOUZA, 2005, p. 83). 

Podemos dizer que as congadas no Brasil são executadas baseando-se em dois 

rituais, a coroação do rei e rainha do Congo e também o culto aos santos católicos. 

Portanto, a atividade está intrinsicamente ligada às práticas religiosas da Igreja Católica. 

As festas dos congos “eram na maior parte das vezes aceitas por serem feitas a partir das 

irmandades leigas de devoção a santos católicos” (SOUZA, 2005, p. 84), sendo o estado 

de Minas Gerais apontado como o lugar em que existe um número maior dessas 

irmandades (MONTEIRO, 2016). Surgida ainda na época em que a escravidão era vigente 

no país, o ritual assume diversos significados de acordo com os grupos envolvidos, o 

espaço em que ela se desenvolve e também, obviamente, o tempo. 
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Da mesma forma, assim como ocorre em outros aspectos da cultura negra no 

Brasil, as congadas servem como lugar privilegiado para estruturação de grupos africanos 

e de afrodescendentes no Brasil, possibilitando a eles, ressignificarem aspectos da vida 

social, cultural, religiosa e política no novo mundo, desfeitos e refeitos com a diáspora. 

Para Silvia Lara, pode ter ocorrido modificações nas representações por causa da 

própria relação entre Portugal e o Congo, que se alteraram ainda ao longo do tempo, e 

principalmente, a partir do século XVII, pois  

 

No final desse século, as guerras de Angola encerraram-se com a morte 

da rainha Nzinga e o domínio sobre o reino de Angola e Matamba, bem 

como com a destruição do Congo, que se havia aliado aos holandeses. 

Isso significa que, no século XVIII, o reinado dos congos poderia 

apenas rememorar um longínquo êxito missionário na África, cujo 

brilho já se havia dissipado ante os desdobramentos conflituosos da 

presença portuguesa na região (LARA, 2002, p. 82). 

 

No Rio Grande do Norte, destacamos os Congos de Combate de São Gonçalo do 

Amarante, que fará parte da exposição nascida deste trabalho. No estado, e 

principalmente, no Nordeste brasileiro, a celebração da história se passa entre a luta do 

embaixador da rainha Ginga da Angola e o rei Dom Cariongo, irmão da rainha, “A 

embaixada, cujo objetivo é o trânsito de tropas da rainha pelas terras do rei Cariongo, 

resulta na morte do príncipe Sueno, filho do Rei” (SANTOS, 2017, p. 87). 

O rei Cariongo, seria a representação do poder divino, “o que é comparado com 

diversas tradições africanas em que o soberano é dotado de poderes sobrenaturais” 

(FONSECA, 2018). Já a rainha Ginga, parece ser menção a soberana Nzjinga Nbandi, de 

Angola, onde é considerada uma heroína devido à sua resistência por três décadas aos 

portugueses durante o século XVII, sendo reivindicada como uma soberana que lutou 

contra a opressão aos escravos. Nesse sentido, as irmandades religiosas e as congadas, 

têm um papel fundamental na perpetuação da memória da rainha por meio da oralidade e 

da tradição contida nas festividades dos congos. Segundo o historiador Alberto Oliveira 

Pinto  

 

Contudo é no Brasil, nas chamadas congadas, celebradas desde o século 

XVII em diversas regiões do Norte, do Centro-sul e do Nordeste do 

território, nomeadamente nos atuais estados de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Baía, Paraíba e Pernambuco, que a rainha (N)Jinga goza 

de grande popularidade e é frequentemente coroada em público ao lado 

do rei do Congo, ambos rodeados de cortesãos e adornados de joias, 
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exibindo coroas que se assemelham às que no século XVII foram 

imaginadas pelos ilustradores de Cavazzi (PINTO, 2014, p. 12). 

 

Segundo Marina Bracks Fonseca, a escolha da coroação de uma negra como 

rainha Ginga é uma demonstração de que os africanos escravizados conheciam as 

histórias de resistência e luta dessa rainha (FONSECA, 2018). De toda forma, não 

necessariamente a denominação de Ginga é uma referência a uma única rainha que viveu 

entre os séculos XVI e XVII, pode ser menção às muitas que a sucederam e receberam o 

mesmo nome. 

Portanto, a comemoração assume o significado de 

 
Comemorar - no sentido de lembrar juntos - o passado africano 

simbolizado pelo rei do Congo e pela rainha Ginga, constrói uma 

identidade compartilhada pelos membros da comunidade negra. A festa 

estreita os vínculos uns com os outros e com o seu passado. A rainha 

Ginga simboliza uma África homogeneizada, isto é uma representação 

que ultrapassa as divergências étnicas anteriores (FONSECA, 2018, p. 

305). 

 

É importante lembrar que, a celebração dos reis dos congos nem sempre se dão da 

mesma forma, como por exemplo, a evocação das personagens que estão presentes nos 

congos do Rio Grande do Norte, “Entretanto, é certo que as diversas festas das 

irmandades negras possuem algumas semelhanças entre si, dentre elas, podemos citar a 

presença do reinado, os instrumentos de percussão e a performance de ‘danças 

guerreiras’” (GOULART, 2016, p. 31). Apesar da celebração dos Congos de Combate 

em São Gonçalo do Amarante ser feita em homenagem a um santo padroeiro, ela não está 

ligada à irmandade dos negros. A manifestação cultural, de acordo com os participantes, 

começou a ser feita como uma brincadeira para diversão, não havendo data específica 

para suas apresentações. Porém, alguns aspectos que ocorrem em outras partes do país 

também estão presentes, como por exemplo, sempre que o grupo se apresenta há um 

cortejo, mesmo que seja curto, em direção ao palco ou ao local do espetáculo.  

Conversamos com o Mestre Gláucio Teixeira da Câmara, que convive com as 

brincadeiras populares desde muito cedo, vindo de uma família de brincantes, não só dos 

congos, como também de diversas outras manifestações culturais populares como o 

bambelô, pastoril ou o boi de reis. Foi coroado rei dos Congos em 2010, com o 

falecimento do seu avô, o antigo Mestre Lucas Teixeira, estando à frente das brincadeiras 

desde então. 
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Segundo o Mestre Gláucio, os Congos de São Gonçalo estão na terceira geração 

de brincantes, a memória do grupo remonta, no mínimo, à década de 1970, quando o 

folguedo era capitaneado pelo Mestre João Menino. Para o atual mestre, a manifestação 

chega até ele como herança do seu avô, Mestre Lucas Teixeira e também do seu tio, 

Mestre Sérvulo Teixeira.  

Atualmente, a brincadeira dos congos em São Gonçalo é aberta para a comunidade 

em geral. O grupo faz encontros semanais para estudo, ensaio e para tocar. É nesse 

processo que se dá o aprendizado, ou seja, através da prática, da oralidade, como nas 

outras manifestações culturais afro-brasileiras.  

Mestre Gláucio, afirma que, mesmo a manifestação não tendo caráter hereditário, 

a coroação dele se deu como parte de uma decisão de manutenção dos folguedos entre a 

família, além da tentativa de preservação da congada. Podemos considerar que o episódio 

de coroação nos mostra a tentativa de manter o poder simbólico entre a família dos 

brincantes, não havendo eleição para essa escolha. Segundo o mestre, o seu tio-avô Lucas 

Teixeira, que também era brincante, desempenhava a função de embaixador na 

brincadeira, foi quem o coroou, pois, o mesmo já era mestre em outro folguedo, o 

bambelô.  

A função de mestre nas manifestações culturais populares requer um 

conhecimento sobre a brincadeira, sendo a função geralmente confiada às pessoas mais 

velhas, considerando esse fato, mesmo ele tendo sido coroado ainda muito jovem, aos 28 

anos, a sua vivência na brincadeira o habilitou para a função de mestre do congado. Há 

um consenso que, para a função dos mestres em cultura popular, é necessário ter 

experiência, então, a idade é um marcador recorrente para os mestres, sobre isso, o Mestre 

Gláucio afirma que “claro que quanto mais tempo mais sabedoria, isso é óbvio, né? 

Nesses brinquedos mais ainda, né? Mas eu convivi a vida todas com eles [...] desde a 

minha infância. Por isso que foi delegado a mim” (MESTRE GLÁUCIO, 2018)15. 

Como as outras manifestações de congos no Brasil, os Congos de São Gonçalo 

estão ligados à religiosidade católica, tendo São Benedito como santo padroeiro da 

brincadeira. 

Para além da brincadeira, os Congos no Rio Grande do Norte, assim como no 

Brasil, foram utilizados pelas camadas mais populares, sobretudo, pela população negra, 

                                                           
15 Entrevista concedida ao pesquisador entre 29 de outubro e 04 de novembro de 2011. 
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para a reconstrução ou recriação da sua identidade a partir dos espaços consentidos, como 

o catolicismo, dessa forma 

 
nessas danças dramáticas estavam simbolizados elementos centrais na 

formação da identidade negra católica das comunidades que se uniam 

em torno de reis, que serviam de catalisadores das diferentes 

identidades africanas anteriores, diluídas com a passagem do tempo, 

transformando-se numa identidade africana una, ligada ao campo do 

mítico e do imaginado (SOUZA, 2005, p. 90). 

 

Os Congos de São Gonçalo do Amarante atualmente são brincados por jovens, 

adolescentes e adultos que têm diversas ocupações, desde artesão, professores e feirantes. 

Há dificuldade para que a manifestação ocorra, pois, o grupo não tem local próprio para 

ensaio e para as reuniões. Todo o material que é necessário para que o grupo se apresente 

é custeado pelos próprios participantes, bem como as suas vestimentas e as viagens que 

o grupo faz para se apresentar, e não há apoio que seja feito de forma contínua por parte 

de órgãos governamentais. 

Ainda hoje, os congos são feitos para louvar o santo padroeiro da manifestação, 

no entanto, as apresentações culturais também ocorrem fora do período das festividades 

de São Benedito. O grupo tem reuniões semanais que, não necessariamente, são realizadas 

para os ensaios, há momentos de discussões e conversa sobre a origem étnica da 

manifestação e, frequentemente, a memória dos antepassados é lembrada nas 

brincadeiras, sendo essa, umas das principais missões à qual o mestre Gláucio se dedica: 

a de preservar a manifestação e sua perpetuação para que outras gerações possam também 

participar da brincadeira, mantendo sempre uma ligação com o passado. A relação com a 

cultura afro-brasileira é frequentemente lembrada, inclusive, segundo o mestre, há sempre 

o diálogo entre os participantes sobre a questão da identidade negra e da afirmação da 

brincadeira como tal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dedicar-se a concluir um mestrado profissional parecia uma tarefa que não seria 

complicada, obviamente imaginava as implicações que essa jornada poderia ter na minha 

vida pessoal e profissional. Inicialmente ao pensar em fazer o ProfHistória, acreditava 

que boa parte dos meus problemas relacionados a sala de aula seriam sanados, enfim, 

acreditava que o programa nos ensinaria maneiras de dar aula, focando basicamente na 

metodologia.  

Havia na minha experiência, que compreendi ser dos meus colegas também, uma 

dificuldade relacionada a questionamentos sobre como ensinar, para que ensinar, o que 

ensinar, dentre outras questões que acredito ser indagações de muitos professores que 

pensam minimamente sobre a sua função como formador. Aliado a isso, não conseguia 

perceber como a minha prática, centrada nos conteúdos principalmente, contribuía para a 

formação de cidadãos críticos, conscientes e autônomos, sendo essa a formação que boa 

parte dos professores esperam dos seus alunos, formar pessoas que sejam capazes de 

pensar por si, que aprendam a aprender.  

Essas dificuldades na minha concepção eram decorrentes da graduação e da 

percepção de que a teoria não é aplicada na prática, entendendo as questões educacionais 

e do ensino de História muitas vezes como questões menores, pois há a ideia de que os 

alunos mais capacitados do curso partem para a área de pesquisa e consequentemente o 

ensino não parecia uma área em que o Departamento de História deveria ser preocupar, 

ficando a cargo do Departamento de Educação, se tornando quase um consenso de que lá 

se aprendia a dar aula, enquanto no curso de História aprende-se os conteúdos necessários.  

Portanto, estando em sala de aula, deparando-me com problemas das mais 

diversas ordens, desde o aspecto físico da escola, falta de material de trabalho ou até 

mesmo problemas relacionados ao cotidiano escolar como a falta de interesse dos alunos, 

principalmente, ainda compreendia que o ensino de História passaria unicamente pela 

questão da metodologia. Nesse caso, deveria aprender formas de repassar o conteúdo, 

pois o necessário para ser um bom professor de História já havia aprendido nas disciplinas 

específicas do curso, e pensava que a dificuldade estaria em fazer meus alunos 

compreenderem os temas e ainda relacionarem estes com a sua realidade, buscando dessa 

forma pensar criticamente, utilizando pra isso os conteúdos já cristalizados pela tradição 

escolar.  Em função disso, a ideia que tinha ao entrar no Mestrado Profissional era que o 
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programa me ensinaria a ensinar. Obviamente, o programa não tem fórmulas prontas para 

solucionar os problemas do ensino de História. 

Não é fácil assumir a tarefa de pensar o ensino de História, considerando-o como 

um campo de pesquisa e compreender que a escola não é somente lugar de reprodução de 

conhecimento produzido na academia, é também um espaço privilegiado para produção 

de conhecimento. Aqui compreendemos que esse conhecimento parte de demandas do 

tempo presente e das problemáticas da comunidade escolar, dessa forma tentamos ao 

longo deste trabalho preencher uma lacuna da história local que invisibiliza determinados 

grupos, buscando alternativas para a construção de uma imagem positiva dos negros e da 

cultura afrodescendente. 

Essa tarefa se torna ainda mais complicada quando nos deparamos com a realidade 

de ter que conciliar as atividades do mestrado com uma carga horária extensa de 40-60h 

semanais e ainda corrigir provas, trabalhos, planejar as atividades, cadernetas, notas, 

enfim, dividir-se entre o compromisso profissional que demanda tempo, desgaste físico e 

mental e cumprir satisfatoriamente os requisitos básicos para obtenção do título de 

mestre. Por isso, considero que para dedicar-se a esse tipo de atividade é preciso estar 

disposto a desconstruir algumas concepções do saber docente, que muitas vezes fazemos 

de forma automática, para conseguirmos efetivamente contribuir com a formação de 

cidadãos autônomos que pensem de forma crítica e compreendam o mundo que o cerca. 

Como iniciado na introdução desta dissertação, o ProfHistória, as discussões 

mantidas nas disciplinas e a percepção de que colegas, muitos deles em realidades 

espacialmente distantes da minha, mas que compartilhavam das mesmas angústias e dos 

mesmos problemas, associado a minha entrada como professor supervisor do PIBID, 

tiveram um impacto na forma como passei a enxergar a minha prática, sua função, e 

também na tentativa de redefini-la. A mudança veio principalmente na concepção do que 

seria ensinar História no ensino básico. Antes a preocupação era unicamente com a 

metodologia e em como fazer os alunos aprenderem os conteúdos que estavam postos 

pela tradição escolar, não que o “como fazer” não seja importante, mas passei a considerar 

que o conteúdo não constitui o fim último, ele é o meio pelo qual conseguimos alcançar 

os objetivos que tanto almejamos: formar cidadãos críticos e autônomos. Partindo disto 

foi necessário fazer questionamentos sobre a seleção do que deve ser ensinado, 

questionando o que poderia ser significativo para a formação dos alunos, dessa forma 

houve também uma mudança na concepção do que era formação cidadã, pensando em 

uma educação mais propositiva que utiliza problemáticas identificadas a partir de 
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demandas da escola, da sala de aula e da comunidade escolar, tentando cada vez mais 

contribuir para uma sociedade antirracista, anti-machista, anti-homofóbica, etc. 

Para finalizar, o programa me permitiu enxergar a escola como local de produção 

de conhecimento, pois não acredito mais que a minha função seja unicamente de 

transmissão de conteúdo, como se meus alunos e alunas fossem meros receptores 

passivos. Pode parecer óbvio, mas compreender os discentes como centro da minha 

prática permitiu-me enxergar que o ensino de História na educação básica não 

necessariamente perpassa por fazer os alunos a conhecerem toda história da humanidade, 

nem mesmo ensinar uma história que é pretensamente universal. Os conteúdo da História 

escolar podem, e devem, ser utilizados como um meio para alcançarmos os nossos 

objetivos.  

Nesse contexto espero que essa dissertação, fruto de um trabalho de mais de dois 

anos, possa auxiliar outros professores que passam pelas mesmas problemáticas 

diariamente, e que enxerguem nos problemas da sua comunidade escolar os temas que 

podem ser pautados para que os alunos consigam se enxergar como sujeitos capazes de 

mudar suas histórias. Confio que as discussões mantidas aqui e o produto final possam 

auxiliar colegas que se veem diante de dificuldades semelhantes, mas ainda assim 

enxergam na educação um caminho possível para que cada vez mais consigamos construir 

uma sociedade livre de preconceitos e onde o racismo não seja mais encarado como piada. 

Sabemos que a escola não é o local onde nasce o racismo, porém é a partir dela que 

podemos dar um pontapé inicial para que ele seja enfrentado e superado. 
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A EXPOSIÇÃO
Cultura negra no RN: 

diversidade e etnicidade
Partindo dos marcos legais que  definem os objetivos 

a serem perseguidos numa proposta de educação das relações 
étnico-raciais, e tendo como principal referência a lei Nº 
10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História 
e cultura africana e afro-brasileira, nossa proposta é apresentar 
uma exposição sobre as manifestações culturais afro-brasileiras 
presentes no Rio Grande do Norte. Neste caderno, mantemos 
a preocupação em apresentar uma imagem positivada do negro 
na sociedade  brasileira e norteriograndense, na tentativa 
de contribuir com o processo de afirmação de identidades e 
historicidades negadas ou distorcidas. Contrário ao que afirma 
a historiografia oficial sobre a história do Rio Grande do Norte, 
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pretendemos demonstrar a existência de outras matrizes 
culturais na construção da sociedade potiguar, vamos tentar 
desconstruir, propondo estratégias que favoreçam no processo 
de preconceitos e estereótipos acerca das manifestações 
culturais afro-brasileiras que devem ser valorizadas como 
parte da cultura popular no estado. Para ajudar nessa jornada 
e alcançar nosso objetivo, utilizaremos de questionamentos e 
análises críticas sobre as fontes que traremos e irão compor o 
centro dessa sequência didática. 

A sequência é composta por uma exposição fotográfica 
dos grupos e dos locais de culto, apresentação ou comunidade, 
além de fontes diversas que serão analisadas a fim de chegarmos 
ao objetivo proposto pela atividade. Os grupos são: Terreiro Ilê 
Axé Olorum Malé, que representa o Candomblé; os Congos de 
Combate de São Gonçalo do Amarante; o grupo de Capoeira 
Cordão de Ouro e o Memorial da Capoeira; e por fim, a dança do 
pau furado, também chamada de coco zambê,  da comunidade 
quilombola de Capoeiras/Macaíba. 

A exposição foi planejada para ser montada na escola, 
em qualquer espaço: no pátio, na sala ou qualquer outro local 
que o professor julgue adaptável. Foi pensada para que seja de 
fácil reprodução, em formatos diversos como banner, ou em 
folhas de tamanho A3 ou A4, que pode ser plastificada para 
facilitar o uso, o manuseio e o reaproveitamento.

Além das fotografias que serão expostas, consideramos 
importantes trazer para sala de aula outros tipos de fontes que 
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permitam confrontar diferentes perspectivas sobre as práticas, 
e nos ajudem  a questionar e  complexificar as possibilidades 
de análise. A expectativa é que esses materiais permitam 
problematizar os significados sociais e culturais atribuídos 
a essas manifestações em diferentes temporalidades, por 
diferentes sujeitos, em diferentes lugares de fala. 

As fontes são pensadas como recursos didáticos, para 
questionar as visões que muitos consideram cristalizadas sobre 
as manifesações culturais, procurando mostrar que a forma 
como elas apresentadas variam ao longo do tempo, conforme 
o lugar de fala daquele que enuncia o discurso, e também em 
função dos objetivos de cada  um desses sujeitos. 

Sobre as propostas de utilização desse material, 
entendemos que cada sala de aula é única e que apesar de existir 
muitas situações comuns entre as escolas, as demandas podem 
ser diferentes. Por isso, trazemos  atividades que podem, e 
devem, ser ajustadas conforme as diferentes realidades. 

A atividade foi pensada para ser executada em turmas 
do ensino médio, porém consideramos que ela é adaptável para 
outros níveis a depender da abordagem que o docente queira 
aplicar. O material pode ser utilizado em qualquer momento que 
o professor sinta a necessidade e/ou queria pautar discussões 
a partir da cultura africana e afro-brasileira, ou até mesmo 
com a História e cultura do RN específicamente. Dessa forma, 
os conteúdos a que elas estarão vinculadas dependerá da 
abordagem.
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Não é necessário que se interrompa o conteúdo 
programado para inserir a temática local, caso não seja esse o 
foco, e o próprio livro didático oferece muitas oportunidades 
de trabalhar com esse tema, sobretudo nos capítulos que tratam 
de História da África e dos Africanos, da luta dos negros no 
Brasil, da cultura negra brasileira e do negro na formação da 
sociedade nacional, sendo comum a proposta de atividades 
que relacionam essas temáticas com questões atuais. Portanto 
partiremos do pressuposto de que não precisaremos determinar 
um conteúdo específico para que essa proposta esteja inserida, 
porém, é profícuo que a utilização do material esteja ligada a 
discussões sobre a manifestações culturais afro-brasileira  já 
estejam sendo pautadas.

A exposição foi pensada para ser apresentada em 
conjunto, porém o professor é livre para utilizar nas suas escolas 
somente as manifestações que considerem relevantes para a sua 
realidade, pois o critério de seleção e de utilização depende da 
necessidade e da demanda que parte das escolas e das turmas. 
Há também a possibilidade, para que se possa fazer a sua própria 
seleção e  a partir disto, trocar ou ampliar a exposição das 
manifestações culturais a serem estudadas, ou seja, é o docente 
quem julgará o que é importante para sua realidade. 

Todas as manifestações serão acompanhadas  de roteiro 
de análise com questões a serem respondidas pelos alunos,  que 
tenta orienta-los  a perceber as particularidades das imagens e 
fragmentos de texto, confrontando-os e problematizando seus 
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significados. A condução dessas análises também fica a critério 
do professor e das caracterísitcas das suas turmas.  Elas podem 
ser feitas de forma oral, ou na forma de apontamentos  escritos.  

Ao final das análises das fontes de cada manifestação 
cultural, também encaminhamos algumas propostas de 
atividades, para que os resultados dessa experiência sejam 
apresentados  para a escola, da forma que o professor julgue 
necessário. É importante lembrar que trazemos atividades de 
caráter interdisciplinar, que podem ser modificadas, e para 
todas há variadas possibilidades de apresentação, como por 
exemplo, criação de vídeos, exposição de fotografias, criação 
de revista em quadrinhos, exposição de desenhos, ou seja, o que 
será produzido pelos alunos pode assumir diversas formas, a 
depender das características de cada turma em que será aplicada 
a sequência didática. Essa apresentação, pode ser feita numa 
feira de ciência, nas comemorações do dia da consciência negra, 
ou em um dia do cotidiano escolar que exista a possibilidade 
para a apresentação. A intenção é que por meio dessa atividade 
consigamos desenvolver o pensamento crítico e coletivamente 
construir conhecimento sobre a história e cultura afro-brasileira 
no Rio Grande do Norte.

Utilizem o material da forma que julgarem necessário 
ou que seja pertinente para as suas realidades, o objetivo dele 
é gerar conhecimento acerca de algo que pouco é abordado em 
sala de aula, além de dar aos professores e professoras, que 
decidem enfrentar as práticas racistas e as visões estereótipadas 
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e preconceituosas sobre as manifestações afro-brasilieras, uma 
alternativa que facilite este trabalho. Esperamos contribuir com 
a construção de uma escola que realmente seja para todos. 
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CAPOEIRA E O 
MEMORIAL DA 

CAPOEIRA
 

Memorial da capoeira

 A capoeira é uma manifestação cultural originalmente 
praticada por  africanos e afrodescendentes, surgida ainda no 
período escravista, portanto a prática da capoeira é indissoci-
ável da sua origem étnica. A capoeira foi escolhida para compor 
este trabalho por ser uma atividade reivindicada como sinô-
nimo de cultura negra, de modo que, a própria população negra 
e, sobretudo, o movimento negro, reivindicam a capoeira como 
símbolo identitário e de resistência.
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Roda de capoeira no Mamorial

CÓDIGO PENAL DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL (1890)

LIVRO III
Das contravenções em espécie

CAPITULO XIII
Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios 

de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação 
capoeiragem; andar em correrias, com armas ou instrumentos 
capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos 
ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo 
temor de algum mal:

Art. 403. No caso de reincidência, será aplicada ao capo-
eira, no grau máximo, a pena do art. 400.
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Art. 404. Se nesses exercícios de capoeiragem perpe-
trar homicídio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor 
público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segu-
rança pública, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulati-
vamente nas penas cominadas para tais crimes.

Para o professor

A capoeira é praticada em mais de 150 países e pre-
sente nos cinco continentes, sendo reconhecido em 2008 pelo 
IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. Em 2014 a UNESCO 
passou a considerar a capoeira como Patrimônio Imaterial da 
Humanidade. Um bom ponto de partida para discussão sobre a 
capoeira é conversar com a turma sobre a importância do círculo 
(roda), para a capoeira e outras manifestações culturais africa-
nas e afro-brasilieras. 

A fonte que trazemos para ser analisada é o Código Penal 
de 1890, um documento particularmente interessante,  por ter 
sido elaborado  no contexto pós-abolição, no período republi-
cano. Apesar de não ser uma lei que trata específicamente de 
questões étnico-raciais - posto que no Brasil nunca tenha havido 
uma legislação racial tal como no Sul dos Estados Unidos ou na 
África do Sul – a legislação criminal na Primeira República atin-
gia particularmente a população negra, comumente associada 
aos crimes de capoeiragem e cujas práticas religiosas com fre-
quência eram sofrida pela população afrodescendente no país no 
fim do século XIX, tendo suas práticas culturais criminalizadas 
que deixam marcas até os nossos dias.
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Roteiro de análise

•  Qual a origem dessa fonte?
•   Qual o ano da publicação?
•   Por que se elaboram leis criminais?
•   Qual o objetivo desse tipo de legislação?
•  A lei atinge todas as camadas da população da mesma 
forma?
•   Quem são as pessoas que produzem as leis? A qual camada 
social elas pertencem?
•  Qual o contexto de criação desta lei? O que aconteceu no 
Brasil entre os anos 1888 e 1890?
•   Qual o objetivo desta lei especificamente?
•   A que grupo étnico a prática de capoeira estava relacionada 
no período em questão? Por qual motivo?
•   Pela leitura da lei, a capoeira era vista de forma positiva ou 
negativa?
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Cabaça, caxixi e a baqueta de um berimbau

DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (MICHAELIS ON LINE)

capoeira
ca·po·ei·ra
sm
HIST Negro que vivia no mato e que ali se emboscava para atacar 
e assaltar viajantes.
sf

1. Espécie de jogo, luta ou dança, ou de luta dissimulada 
sob a forma de dança, em que dois parceiros executam movi-
mentos rituais circulares e descendentes, em esquiva, regidos 
pelo toque de berimbau. Foi introduzida no Brasil pelos escravos 
negros vindos de Angola, mas seus elementos foram reelabora-
dos aqui, espalhando-se inicialmente pelo Recife, Salvador e Rio 
de Janeiro; capoeiragem.
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Para o professor

Como outras manifestações culturais afro-brasileiras, a 
música, o ritmo e a percussão estão presentes na capoeira, é o 
berimbal quem define o ritmo e como a capoeira será desenvol-
vida na roda. 

A definição do dicionário é trazida para análise com a 
finalidade de promover o questionamento sobre essas definições 
aparentemente objetivas, mas que tendem a cristalizar signifi-
cados possíveis entre muitos em disputa. Portanto, as definições 
que supostamente são neutras, também trazem cargas de infor-
mações que podem ser contextualizadas e confrontadas com 
outras visões. Nesta definição percebemos uma visão estanque 
sobre a capoeira que não demonstra como ela assume um papel 
importante na construção de uma imagem do negro que resistiu 
à imposição cultural ao serem escravizados no Brasil, além de 
definir como “luta, jogo ou dança” o que será problematizado e 
fruto de análise nesta sequência.

 Roteiro de análise

•   Qual o objetivo de um dicionário?
•   Quando esse dicionário foi publicado? 
•   Todos os dicionários trazem a mesma definição para todas 
as palavras?
•   Será que essas definições variam ao longo do tempo?
•   Em sua concepção jogo, luta e dança podem ser considera-
das a mesma coisa?
• A fonte traz alguma informação sobre quem pratica a 
capoeira?
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•   Por meio dessa definição, conseguimos identificar a origem 
étnica dessa  prática?
•  Existem outras formas de definir a capoeira? Procure em 
outro dicionário a definição de capoeira e compare com a que 
foi trazida aqui.



20

Mestre Arrepio, idealizador do Memorial ao lado de uma réplica de um berimbal

MESTRE ARREPIO, 2018

Nivaldo Freire da Silva, é mestre em capoeira e atua no 
Grupo Cordão de Ouro, Se dedica à capoeira há mais de 30 anos. 
É fundador e mantém o Memorial da Capoeira em Cidade Nova.

“A capoeira vem dos negros, dos escravos. A roda de 
capoeira é um Patrimônio da Humanidade. Em qualquer parte 
do mundo, é o símbolo da brasilidade. A palavra mestre é muito 
forte, mestre é sinônimo de conhecimento. Eu quero ser um pro-
fissional dessa arte, eu quero ser um profissional de capoeira, 
porque eu me identifico, eu tenho habilidade, sou conhecedor”.

Para o Professor

Para todas as manifestações que compõem estre tra-
balho trazemos trechos das entrevistas realizadas com os pra-
ticantes. As falas serão expostas na tentativa de trazer a visão 
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dos próprios sujeitos acerca das suas expressões, demonstrando 
quais os significados que essas pessoas atribuem  às suas práti-
cas, qual sua importância na comunidade em que estão inseridos, 
e em que medida são construídos a partir de suas experiências 
e lutas. 

No caso do Mestre Arrepio é importante notar o destaque 
que ele faz para o ofício de mestre em capoeira e o conhecimento 
que é necessário para se chegar a determinada graduação da 
prática, pois assim como a prática da capoeira, o ofício de mestre 
também foi reconhecido como patrimônio pela importância que 
a função toma na tentativa de salvaguarda da capoeira, transmi-
tindo seus conhecimentos para outras gerações de forma oral, o 
que também pode ser um bom ponto para discussão, a oralidade 
nas culturas afro-brasileiras para que se compreenda que não 
necessariamente o conhecimento sobre essas práticas culturais 
estão escritas em livros. 

Roteiro de análise

•   Quem é o entrevistado e quando ele concedeu a entrevista?
•   Quando uma pessoa é denominada mestre de capoeira, o 
que isso pode significar?
•   Mestre arrepio define  capoeira como uma “arte”, e afirma 
ser um “profissional” da capoeira. Essa visão de capoeira se 
assemelha ou se diferencia do que é trazido no Código Penal 
e no dicionário?
•  Observem as fotos do Memorial da Capoeira e indiquem 
quais elementos mais se destacam e como podem ser relacio-
nados à história e cultura dos negros no Brasil.
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Proposta de atividade

Como vimos nas fontes que foram selecionadas para a 
análise, a capoeira passou de uma prática perseguida e tipifi-
cada como crime até se tornar a sinônimo de brasilidade e ser 
considerada patrimônio cultural da nação e patrimônio imate-
rial da humanidade. Porém, é necessário estudar os processos 
históricos que engendraram essas mudanças para entendermos 
como diversos significados foram atribuídos à capoeira ao longo 
do tempo.  

Sugerimos ao professor que oriente os alunos a montar 
uma exposição sobre a capoeira, em que se reconstitua como 
esse processo ocorreu, explicando como a capoeira deixou de ser 
um crime e passou a ser sinônimo de brasilidade. Para exposição 
é necessário que os alunos façam pesquisas junto ao professor de 
Educação Física a fim de saber o que caracteriza uma arte mar-
cial e um esporte, e conversem com o professor de Artes a fim de 
compreender o que pode ser entendido por arte e dança. O grupo 
poderá ainda conversar com um praticante ou mestre de capo-
eira para entenderem como eles percebem a prática da capoeira. 
Pode ser profícuo também uma visita ao Memorial da Capoeira, 
para observar as especificidades da narrativa que foi montada 
no espaço relacionando a capoeira com a história do povo negro 
no Brasil.

Leituras para o professor 

- PAIVA, Ilnete Porpino. A capoeira e os mestres. 2007. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) - UFRN. Natal/RN, 2007.
- IPHAN. Dossiê: Inventário para registro e salvaguarda da capoeira 
como patrimônio cultural do Brasil. Brasília. 2007. http://portal.
iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi%C3%AA_capo-
eira.pdf
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Links para consulta

- Ofício de Mestres de Capoeira: http://portal.iphan.gov.br/
pagina/detalhes/67/

Neste link observamos o que o IPHAN considera como 
mestre em Capoeira e qual a importância que o ofício assume na 
preservação da prática. Para o Instituto a preservação da capo-
eira está intrinsicamente ligada ao ofício de mestre, por esse 
motivo assim como a capoeira o ofício também foi registrado no 
Livro de Saberes, dando caráter de um bem imaterial tombado.  
- Roda de Capoeira: http://portal.iphan.gov.br/pagina/
detalhes/66

O Iphan inscreveu a roda de capoeira no Livro de 
Registro das Formas de Expressão, por ser a roda de capoeira 
um dos elementos chaves para que a manifestação ocorra. No 
link há alguns argumentos que justificam o seu registro junto ao 
IPHAN e também a roda de capoeira como Patrimônio Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO, pela seu reconhecimento como 
símbolo de luta e resistência dos negros escravizados no Brasil.
- Capoeira como Patrimônio Imaterial/Roda de Capoeira e 
Mestres – Ler, páginas: 3, 4, 5, 6 e 7: http://portal.iphan.gov.
br/uploads/ckfinder/arquivos/Roda de Capoeira - Patrimônio 
Mundial Imaterial - Brasil 2014.pdf

Este é um caderno informativo do IPHAN a respeito da 
capoeira, nela podemos encontrra o significado da roda para a 
capoeira e também os motivos que fazem ela ser considerada um 
patrimônio cultural. Um panorama geral sobre a transmissão 
dos saberes da capoeira e sobre a função dos mestres.
- Capoeira e mestre: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
culture/world-heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/
capoeira/
Este link observamos a visão da UNESCO sobre a função da 
roda de capoeira e o ofício dos mestres.
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Dança do 
Pau Furado – Zambê

Ponto de cultura baobá na comunidade de Capoeiras

A dança do pau furado, ou coco de zambê, na comunidade 
quilombola de Capoeiras, localizada na zona rural de Macaíba 
(RN), assume um papel fundamental na construção da identi-
dade dos seus membros, sendo um elo entre passado e presente 
que se fortalece com o projeto Pau Furado Juvenil, um marcador 
de pertença e de diferenciação dos moradores da comunidade de 
Capoeiras, tornando-se assim, um ponto de referência de identi-
dade negra no estado do Rio Grande do Norte
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Dança do pau furado - zambé

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO, 
LITERATURA ORAL NO BRASIL (1952)

Samba, batuque, zambê, coco, bambelô, batucada, etc. 
etc., são sinônimos. É sempre o círculo que canta, bate ou não 
as palmas, enquanto um homem, uma mulher, um casal, dois 
homens ou duas mulheres, ficam no centro, cabendo-lhes a parte 
mais viva, de intensa e maravilhosa agilidade lúdica.

Para o professor 

Na comunidade de Capoeiras existe o projeto Pau Furado 
Juvenil, que foi elaborado com a preocupação de construir uma 
identidade da comunidade em torno dessa prática, por isso, a 
importância da formação do grupo, que envolve os jovens na 
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preservação e difusão dessa cultura para as outras gerações, 
considerando que é uma das práticas culturais que tem a orali-
dade como fundamento para a sua continuidade. 

Câmara Cascudo é uma das figuras mais conhecidas 
do Rio Grande do Norte, faz parte da elite intelectual estado, e 
que ao construir a história do RN evidenciava a dificuldade em 
observar as particularidades das manifestações culturais dos 
povos afrodescendentes, vendo essas práticas culturais sempre 
pelo viés da folclorização e da homogeneização, como se elas fos-
sem todas iguais, enquanto o legado da cultura europeia seriam 
manifestações ricas de detalhes, simbolismos e significados. 
Essa visão causa dificuldes em enxergar as expressões culturais 
do povo negro como diversa e plural, cristalizando no imagi-
nário a ideia de que seriam povos com uma cultura primitiva, 
menos desenvolvida e sem refinamento. Em sala de aula é impor-
tante que se problematize a figura de Câmara Cascudo e qual o 
seu lugar de fala.

Roteiro de Análise

•   Quem escreveu esse texto? Você o conhece?
•   Quando o livro foi escrito?
•   Pelo título, você saberia dizer qual o objetivo do livro?
•   Ao ler a fonte, há alguma indicação sobre a origem étnica das 
manifestações culturais citadas?
•   Você conhece algumas das danças mencionadas? 
•   O que câmara Cascudo quis dizer ao afirmar que todas eram 
sinônimo? Você concorda?
•   Se você discorda e pensa que há diferenças entre essas danças e 
esses ritmos, explique quais seriam.
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Atabaques, instrumento de percussão que marca o ritmo da dança do pau furado

DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (MICHAELIS ON LINE)

Coco
co·co
sm
DANÇA Tipo de dança de roda, geralmente com passo binário, 
cantada em coro que responde ao cantor, denominado coqueiro, 
e acompanhada por instrumentos de percussão; pagode, zambé, 
zambê.
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Para o professor 

 O coco de zambê, remete à ancestralidade africana e 
a partir da sua expressão corporal podemos identificar traços 
comuns de outras culturas negras, como os instrumentos de 
percussão, o ritmo e a umbigada. Nos cocos que são cantados, 
as estrofes cantadas pelo solista são seguidas pelos participantes 
da brincadeira, características presentes em outras práticas 
culturais como o samba, batuque, samba de roda, partido alto, 
entre outros.

A definição do dicionário é trazida na tentativa de promover o 
questionamento sobre essas definições aparentemente objetivas, 
mas que tendem a cristalizar significados possíveis entre 
muitos em disputa. Portanto, as definições que supostamente 
são neutras, também trazem cargas de informações que podem 
ser contextualizadas e confrontadas com outras visões. Nesta 
definição há uma generalização das danças de coco, sendo 
descrita de forma muito simples e que nos leva a pensar que as 
manifestações culturais afro-brasileiras são geralmente feitas da 
mesma forma, além disso não há indicação da origem étnica da 
dança.

Roteiro de análise

•   Qual o objetivo de um dicionário?
•   Quando esse dicionário foi publicado? 
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•   Todos os dicionários trazem a mesma definição para todas 
as palavras?
•   Por meio da definição apresentada, conseguimos identifi-
car a origem étnica dessa dança?
•   Em que a definição de coco se diferencia ou se assemelha 
da anterior?
•   Existem outras formas de definir a dança do coco? Procure 
outras definições em diferentes fontes de informação e faça a 
comparação, percebendo as diferenças e semelhanças.



31

Mestre Deba, na comunidade Capoeiras

MESTRE DEBA, 2018

José Vicente Bernardo morador da comunidade de 
Capoeiras. Participa da brincadeira do pau furado, ou zambê 
como ele mesmo chama. Hoje em dia é mestre e comanda o grupo 
nas apresentações.

“A dança do pau furado já vem de Maria Capoeira, uma 
nêga véia que tava aqui em Capoeira e já veio de longe. Dava 
pulo, Maria Capoeira. Como dança? Vai de lado, vai de banda, de 
qualquer jeito dança. Quando comecei zambê, eu tinha 5 anos. 
Morreu com 115 anos, o bisavô do meu pai. Aí morrendo disse: 
não tire a bandeira daí, o zambê. Isso aqui é uma brincadeira 
rica. É brincadeira africana. Antes eu me chamava Deba, hoje eu 
sou Mestre Deba. Mestre Deba do Zambê. Hoje em dia eu sou um 
artista.”
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Para o Professor: 

A fonte é decorrente de trechos da entrevista com 
Mestre Deba, que é o líder e o membro mais velho do grupo do 
Pau Furado Juvenil atuando como marcador da brincadeira. 
Nessa entrevista ele fala da importância que a manifestação cul-
tural assume na união da comunidade em torno de uma identi-
dade comum. Destaca-se na sua fala a questão de como a função 
de mestre tem um destaque na sua vida, contrariando as falas 
anteriores em que generalizam os cocos e descrevem como uma 
atividade muito simples, e portanto contrastando com a ideia de 
se ter um mestre, o que nos leva a fazer uma problematização 
sobre o ofício de mestre.

Roteiro de análise

•   Quem é o entrevistado e quando ele concedeu a entrevista?
•   Há na fonte indicações da origem  dessa dança?
•   O que significa uma pessoa ser denominada mestre de uma 
manifestação cultural? 
•   Pelo depoimento, você consegue-se perceber qual a impor-
tância que a dança assume para mestre Deba e para a comu-
nidade dele?
•   Observando as fotos do pau furado, o que podemos dizer 
sobre a origem étnica das pessoas que fazem parte do grupo?
•   O mestre Deba comenta sobre o título de mestre que hoje 
é conferido a ele. Sobre esse título, visite os links indica-
dos, confronte com a fala e explique qual a importância dos 
Mestres para cultura popular.
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Proposta de atividade

  Entre as elites intelectuais do estado prevaleceu, 
durante muito tempo, uma  perspectiva homogeneizadora das 
práticas culturais afro-brasileiras. Para romper com essa ideia, 
também difundida no senso comum, é necessário que os alu-
nos façam uma pesquisa sobre outras manifestações culturais 
dos afrodescentendes para que percebam diferenças entre elas. 
Sugerimos  aqui o Tambor de Crioula e o Jongo,  pelo amplo reco-
nhecimento junto às instituições governamentais. 

O professor de Artes pode auxiliar nessa tarefa de pes-
quisa orientando sobre como distinguir  os ritmos e os instru-
mentos utilizados em cada uma dessas danças. É possível montar 
uma  apresentação cultural para toda a escola, que pode ser feita 
por meio de imagens e/ou vídeos coletados, mostrando os resul-
tados da pesquisa, incluindo o Pau furado de Capoeiras, como 
também é possível organizar uma exibição dos próprios alunos. 
É importante que se destaque as diferenças entre essas danças, 
os lugares onde elas são praticadas e qual o significado dessas 
danças para seus praticantes. Caso seja possível,  sugerimos que 
se faça uma visita à comunidade de Capoeiras para que os alunos 
presenciem uma apresentação in loco e conversem com os pra-
ticantes do Pau Furado, procurando descobrir  quais os signifi-
cados que a dança assume para uma comunidade que busca ser 
reconhecida como quilombola. 

Leitura para o professor: 

- MILLER, Francisca. Quilombolas de Capoeiras: resistência 
território e identidade. Natal/RN: EDUFRN, 2017. Disponível em: 
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24638>. 
Acesso em: 09 nov. 2018. (ver da página 89 a 91)
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-  FREIRE, Maíra Samara de. “É luta da gente!”: juventude e etni-
cidade na Comunidade Quilombola de Capoeiras (RN). 2012. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - UFRN. Natal/
RN, 2012. (ver capítulo 3)

Links para consulta

- https://issuu.com/mineiropt/docs/patrimonio_final_
Em 22 de agosto de 2007, Fernando Mineiro, então deputado 
Estadual, apresentou o projeto de lei do Patrimônio Vivo, nesta 
cartilha ele traz uma breve explicação dos objetivos do projeto 
que posteriomente se tornou lei. Ler páginas: 2 e 3.

A partir da página 16 a cartilha traz a Lei do Patrimônio 
Vivo na íntegra. Os artigos 1º e 2º trazem quem poderá ser con-
siderado como patrimônio para o estado. 
- http://mineiropt.com.br/lei-do-patrimonio-vivo-do-rn-incen-
tiva-os-mestres-da-cultura-popular-do-estado/

No site oficial do Deputado Mineiro (propositor da lei), 
há alguns motivos para que a lei fosse proposta na câmara dos 
deputados do RN, além das exigências para que uma pessoa possa 
ser considerada mestre em cultura popular no estado, neste caso 
para se encaixar na Lei de Patrimônio Vivo.
-http://mineiropt.com.br/lei-do-patrimonio-vivo-do-rn-incenti-
va-os-mestres-da-cultura-popular-do-estado/
-http://culturaspopulares.cultura.gov.br/perguntas-frequentes/

O Ministério da Cultura promove o prêmio Culturas 
Populares e em 2018 já está na 6ª edição, uma das premiações 
vai para mestres da cultura popular. Para entender o que o MinC 
considera como Cultura Popular e Mestres de Cultura Popular, 
na sessão “perguntas frequentes” os tópicos 3 e 5 fazem essa 
indicação.
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Coco de Zambê – Sibauma: 

- https://www.youtube.com/watch?v=whL9JxApS7Q
Neste pequeno vídeo de 12 minutos os alunos poderão 

ter acesso a fala dos praticantes da manifestação cultural de 
Sibaúma, que pela definição seria a mesma praticada pelos habi-
tantes de Capoeiras. Importante destacar as diferenças entre as 
práticas e também a semelhanças. O objetivo de analisar esse 
vídeo é para que os alunos percebam que mesmo afirmando 
que as manifestações tendem a ter diversos pontos em comuns, 
podemos perceber diferenças na prática e também nos seus 
significados. 

Tambor de crioula

- http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/63/
O tambor de crioula é um bem registrado no livro das 

Formas de Expressão desde 2007. Neste link podemos observar 
o que foi levado em consideração para que o IPHAN fizesse 
esse registro, além de informações sobre a manifestação como 
suas formas e localidades onde ela é praticada. Além de entra-
rem em contato com uma manifestação cultural afro-brasileira 
que é pouco explorada e dessa forma subsidiando-os para a 
construção do trabalho final. É importante destacar que apesar 
de haver muitas semelhanças entre as danças há particularida-
des que devem ser levadas em consideração.
- https://www.youtube.com/watch?v=2Sb9sozxxBY
- https://www.youtube.com/watch?v=p_C8s2uUTxY&index=2&l
ist=RD2Sb9sozxxBY
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Nestes dois links, é possível observar a musicalidade, os 
instrumentos e a prática da dança, perceber o que há de seme-
lhante e o que se diferencia das outras práticas que serão anali-
sadas aqui. 

Jongo 

- http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/59
O Jongo é outra manifestação cultural que é registrada 

pelo IPHAN. No link percebemos como o que possibilitou o seu 
registro como patrimônio imaterial, além de informações sobre 
a dança, locais de práticas, significados, etc. Também podemos 
destacar as diferenças e semelhanças entre as danças, desde ins-
trumentos utilizados até a sua própria forma.
- https://www.youtube.com/watch?v=06bN_HrF-fI

Temos um documentário sobre o Jongo na comunidade 
de Dito Ribeiro em Campinas (SP). No vídeo há um pequeno 
histórico sobre a dança e podemos ter contato com a fala de 
praticantes para tentar entender quais os significados que a 
manifestação assume na construção identitária em torno dela. 
Além disso os alunos podem, mais uma vez, comparar as danças 
para entender as diferenças entre elas. 



37

Congos de Combate de 
São Gonçalo do Amarante

Congos de Combate de São Gonçalo do Amarante

Os congos é uma dança afro-brasileira dramática pre-
sente no Brasil desde o século XVII e rememora combates, fes-
tejando a entronização do rei do Congo, geralmente com um 
cortejo real. Os desfiles geralmente ocorriam nas festas que 
eram organizadas pelas irmandades de escravos, quando coroa-
vam reis e rainhas que exerceriam a função simbólica. Os Congos 
estão ligados a celebração de um dos santos negros padroeiros, 
que são: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, 
São Elesbão. 
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Representação do Rei e Rainha do Congo de Combate de São Gonçalo

DEÍFILO GURGEL, INTRODUÇÃO À 
CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 
(2003)

“O repertório de cantigas e embaixadas é uma verdadeira 
algaravia. Uma loucura que, virtualmente, enlouqueceu de emo-
ção o escritor Mário de Andrade quando esteve no Rio Grande do 
Norte em 1929 (...) A indumentária dos Congos é praticamente 
feita na base da improvisação”.

Para o professor 

As congadas no Brasil são executadas baseando-se em 
dois rituais, a coroação do rei e rainha do Congo e também o 
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culto aos santos católicos. Portanto, a atividade está intrinsica-
mente ligada às práticas religiosas da Igreja Católica.

O trecho do texto de Deífilo descreve os congos de forma 
que os desqualificam, referindo-se a manifestação como algo 
confuso, quase ininteligível, feito sem preparo ou organização. 
Apesar do autor ser professor universitário e escrever já nos 
anos 2000, é importante lembrar que  seus textos reiteram o 
discurso preconceituoso da historiografia tradicional do estado, 
que acaba por reproduzir uma visão elitista e que reforça este-
reótipos. Como o livro é voltado para o ensino básico, caso os 
alunos tenham acesso a esse discurso sem que haja problema-
tização sobre os significados e implicações de afirmações como 
essas, o resultado pode ser o agravamento dos conflitos étnico-
-raciais entre as crianças e jovens. 

Roteiro de análise

•   Quem escreveu esse texto? 
•   Quando o livro foi escrito?
•    Pelo título, você saberia dizer qual o objetivo do texto?
•   Há alguma palavra no texto que você não compreende? 
•   Sublinhe e procure seu significado no dicionário.
•   Observe as imagens e diga se você concorda com o comen-
tário do autor do texto sobre as indumentárias dos grupos de 
congo.
•   Em sua opinião, a descrição que o autor faz das apresenta-
ções do congo é positiva ou negativa? Justifique sua resposta.
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Dança do congo, momento de representação da batalha

DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (MICHAELIS ON LINE)
Congo
con·go
sm
Dança dramática de influência africana, executada durante 
o Natal e nas festas de Nossa Senhora do Rosário e de São 
Benedito.

Para o professor

Apesar da celebração dos Congos de Combate em São 
Gonçalo do Amarante ser feita em homenagem a um santo 
padroeiro, ela não está ligada à irmandade dos negros. A mani-
festação cultural começou a ser feita como uma brincadeira para 
diversão, não havendo data específica para suas apresentações. 
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Porém, alguns aspectos que ocorrem em outras partes do país 
também estão presentes, como por exemplo, sempre que o grupo 
se apresenta há um cortejo, mesmo que seja curto, em direção ao 
palco ou ao local do espetáculo.

A definição do dicionário demonstra uma visão sobre 
os Congos bastante objetiva e direta sem demonstrar nenhuma 
especificidade dessas danças, aqui o professor pode conversar 
com a turma, após uma explanação, e discutir se todas as cele-
brações dos congos feitas são iguais, como por exemplo a de São 
Gonçalo do Amarante. 

Roteiro de análise

•   Qual o objetivo de um dicionário?
•   Quando esse dicionário foi publicado? 
•   Todos os dicionários trazem a mesma definição para todas 
as palavras?
•   Por meio da definição apresentada, conseguimos identifi-
car a origem étnica dessa manifestação?
•  Existem outras formas de definir os Congos? Procure outras 
definições em diferentes fontes de informação e faça a compa-
ração, percebendo as diferenças e semelhanças.
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Mestre Gláucio e a coroa

MESTRE GLÁUCIO, 2018
Gláucio Teixeira da Câmara, ator, músico e hoje em dia é 

mestre dos congos de combate de São Gonçalo do Amarante. Já 
na terceira geração de brincantes, Gláucio faz parte dos congos 
desde a sua infância.

“Então, o mestre é aquela pessoa que está responsável 
pela organização, pela manutenção. A gente tem uns encon-
tros. Fazemos encontros uma vez na semana para estudar, para 
ensaiar, para cantar, para tocar e os mais novos vão chegando, 
vão entrando nesse processo e vão aprendendo a partir des-
sas práticas. Eu convivi a vida todas com eles, desde a minha 
infância. Por isso que foi delegado a mim. Sou um dos mestres 
mais novos. Isso não quer dizer que não tenha, que tenha menos 
representação diante dos outros”.
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Para o professor  

A função de mestre nas manifestações culturais popu-
lares requer um conhecimento sobre a brincadeira, sendo a fun-
ção geralmente confiada às pessoas mais velhas, considerando 
esse fato, mesmo Mestre Gláucio tendo sido coroado ainda muito 
jovem, aos 28 anos, a sua vivência na brincadeira o habilitou para 
a função de mestre do congado. O Mestre afirma que, mesmo a 
manifestação não tendo caráter hereditário, a coroação dele se 
deu como parte de uma decisão de manutenção dos folguedos 
entre a família, além da tentativa de preservação da congada. 

Nessa entrevista o Mestre Gláucio fala da importância da 
função do mestre para os congos e qual o motivo dele ter sido 
considerado mestre muito jovem. Na fala, é importante destacar 
que há um contraste com o trecho de Deífilo Gurgel, principal-
mente porque pode-se perceber que há uma organização nas 
reuniões, há ensaios que demonstram que o grupo não se apre-
senta como uma bagunça ou “algaravia” como pode-se pensar. A 
partir da análise das fotos dessa sessão também pode-se consta-
tar que as roupas não são feitas a base do improviso, são orga-
nizadas e pensadas como um figurino que compõem o folguedo.

Proposta de análise

•    Quem é o entrevistado e quando ele concedeu a entrevista?
•   Segundo a fala de Mestre Gláucio, o que significa ser um 
mestre? E qual a importância do mestre para o grupo?
•    Na Fala do Mestre Gláucio, podemos perceber qual a impor-
tância que a manifestação assume para ele e para o grupo?
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•   A maneira que Mestre Gláucio descreve as atividades do 
grupo parece corresponder às descrições feitas por Deífilo 
Gurgel sobre  a manifestação dos Congos?  Quais semelhanças 
e diferenças?
•   O mestre Gláucio fala do título de mestre que hoje é confe-
rido a ele, explicando ser um dos mestres mais novos. Sobre 
esse título, visite os links abaixo, confronte com a fala e expli-
que qual a importância dos Mestres para cultura popular.
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Proposta de atividade

Assim como diversas outras manifestações culturais 
afro-brasileiras, como a capoeira e as religiões de matriz afri-
cana, os congos representam uma das formas de resistência do 
povo negro à tentativa do europeu extinguir as práticas culturais 
e religiosas dos negros vindos da África e dos seus descendentes. 
O estudo dos congos permite-nos compreender as formas que 
os africanos escravizados conseguiram espaços para ressignifi-
car suas práticas, como também dar um novo sentido à religião 
imposta pelo colonizador. As congadas também passaram por 
esse processo de ressignificação e os alunos podem fazer pes-
quisas no sentido de discutir como isso se deu. O que os congos 
representam? Quais são seus significados? Quem são a rainha 
Ginga e o rei Afonso I? O que eles representam no auto dramá-
tico? Quais são os santos que são cultuados nessas congadas? O 
que esses santos representavam para os escravos e hoje em dia 
para os negros? Qual a ligação dos congos com as irmandades de 
negros? O que essas irmandades representavam para os negros? 
Qual o papel dos reis e rainhas do congo que são coroados 
durante a celebração? Os alunos podem apresentar os resultados 
das pesquisas para a escola. Essas apresentações ficam a crité-
rio do professor, assim como o modo como elas serão expostas, 
sejam em forma de slides, em cartazes, banners, expondo fotos, 
ou vídeos. Caso o professor tenha acesso, pode ser importante 
conversar com pessoas que participam da brincadeira dos con-
gos e entender quais seus significados para os participantes.
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Leituras para o professor

- LARA, Silvia Hunold. Significados cruzados: um reinado de 
Congos na Bahia setecentista. In: CUNHA, Maria Clementina 
Pereira (org.). Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história 
social da cultura. Campinas/SP: Editora Unicamp/CECULT, 2002.

SOUZA, Marina de Mello. Reis do Congos no Brasil, séculos XVIII 
e XIX. Revista de História, n. 152, 2005, p. 79-98. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18998>. 
Acesso em: 06 dez. 2018.
- FONSECA, Mariana Bracks. Ginga de Angola: memórias e 
representações da rainha guerreira na diáspora. 2018, 340f. 
Tese (Doutorado em História Social) – USP: São Paulo/SP, 2018.

Links para consulta

-https://www.youtube.com/watch?v=hAFGSTgqlMc
Neste vídeo o mestre Gláucio fala sobre os Congos de 

Combate de São Gonçalo de Amarante. Há uma pequena apresen-
tação e ele narra um pouco da história, da sua importância e suas 
formas de organização.
-http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/01/danca-de-ori-
gem-africana-e-mantida-por-homens-ha-mais-de-200-anos-
-no-pi.html

Neste link temos uma notícia para as congadas no Piauí, os 
seus significados, sua origem, as apresentações do grupo e também 
como são feitas, instrumentos utilizados e as roupas dos participan-
tes. É importante perceber que apesar de se tratar da mesma mani-
festação, há bastante diferenças entre as congadas de São Gonçalo do 
Amarante e as praticadas no Piauí. 
- https://issuu.com/mineiropt/docs/patrimonio_final_
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Em 22 de agosto de 2007, Fernando Mineiro, então depu-
tado Estadual, apresentou o projeto de lei do Patrimônio Vivo, nesta 
cartilha ele traz uma breve explicação dos objetivos do projeto que 
posteriomente se tornou lei. Ler páginas: 2 e 3.

A partir da página 16 a cartilha traz a Lei do Patrimônio 
Vivo na íntegra. Os artigos 1º e 2º trazem quem poderá ser conside-
rado como patrimônio para o estado. 
- http://mineiropt.com.br/lei-do-patrimonio-vivo-do-rn-incentiva-os-
-mestres-da-cultura-popular-do-estado/

No site oficial do Deputado Mineiro (propositor da lei), há 
alguns motivos para que a lei fosse proposta na câmara dos deputados 
do RN, além das exigências para que uma pessoa possa ser conside-
rada mestre em cultura popular no estado, neste caso para se encaixar 
na Lei de Patrimônio Vivo.
- http://mineiropt.com.br/lei-do-patrimonio-vivo-do-rn-incentiva-os-
-mestres-da-cultura-popular-do-estado/
- http://culturaspopulares.cultura.gov.br/perguntas-frequentes/

O Ministério da Cultura promove o prêmio Culturas 
Populares e em 2018 já está na 6ª edição, uma das premiações vai 
para mestres da cultura popular. Para entender o que o MinC consi-
dera como Cultura Popular e Mestres de Cultura Popular, na sessão 
“perguntas frequentes” os tópicos 3 e 5 fazem essa indicação.
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Candomblé – Ilê Axé 
Olorum Malé

Ilê Axé Olorum Malé

O candomblé é reconhecido no Brasil como uma das mar-
cas mais importantes da cultura africana no Brasil. O candomblé 
foi por muito tempo capaz de possibilitar o fortalecimento de 
uma identidade negra ou africana, pois através das suas práticas 
recuperava-se ritualmente os laços familiares, a tribo, cidade, 
das pessoas escravizadas no Brasil que tinham sido deixadas 
para trás com a diáspora. No Brasil, a religiosidade, assim como 
nos mais variados aspectos culturais, foi encarada como forma 
de resistência a partir da recriação e reformulação de suas cren-
ças e práticas, oriundas dos mais diferentes povos africanos. 
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Mesa de Búzios do Babalorixá Cláudio de Oxalá

CODIGO PENAL DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL (1890)

LIVRO II - Dos crimes contra a saúde pública
CAPITULO XIII

 Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, 
usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de 
ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, 
enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública:

Penas - de prisão celular por um a seis meses e multa de 
100$ a 500$000.
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 Para o professor 

Assim como a capoeira, o candomblé também foi per-
seguido e, como boa parte dos cultos afro-brasileiros, foi repri-
mido pelas forças policiais. Hoje, mesmo com o candomblé se 
tornando um símbolo da cultura brasileira, ele não deixa de ser 
alvo de preconceito. 

A análise do Código Penal de 1890 é importante na 
medida em que podemos perceber que mesmo sem determinar 
a quem a lei era direcionada, ela atinge diretamente a popula-
ção afrodescendente e suas práticas culturais. Neste caso, pela 
leitura da lei podemos destacar que faz-se uma diferenciação 
entre as práticas religiosas afro-brasileiras e aquelas advindas 
do europeu, principalmente o cristianismo, deixando implícito 
que as religiões de matriz africana são frutos de magia ou sor-
tilégios, a imagem também está em consonância com o Código 
Penal, ela pode ser utilizada para questionamentos iniciais sobre 
o que os alunos conhecem das religiões afro-brasileira e o que 
pode se considerar como uma religião. 

Roteiro de análise

•   Qual a origem dessa fonte?
•   Qual o ano da publicação?
•   Por que se elaboram leis criminais?
•  A lei atinge todas as camadas da população da mesma 
forma?
•   Quem são as pessoas que produzem as leis? A que camada 
social elas pertencem?
•   Qual o contexto de criação desta lei? O que aconteceu no 
Brasil entre os anos 1888 e 1890?
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•   Qual o objetivo desta lei especificamente?
•   O que significam as palavras: magia, cartomancia, sortilé-
gio e espiritismo?
•   O que diferencia essas práticas daquilo que chamamos de 
religião?
•   Na sua opinião, essa lei atingiria alguns grupos étnicos ou 
classe social mais do que outros?
•   Quais elementos na fonte nos levam a crer que essa legisla-
ção está sendo direcionada para um grupo?
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Mesa de Búzios do Babalorixá Cláudio de Oxalá

CORREIO DA TARDE, de 18 de novem-
bro de 1902 citado por Nina Rodrigues, 
Africanos no Brasil (1932).

Candomblés. — Muita gente há que, contradizendo-se 
flagrantemente, apesar de crer em Deus Soberano, Verdadeiro, 
Todo Poderoso, cultua uma legião de deuses inferiores, os do feti-
chismo, barbaramente denominados, sob curiosas invocações. 

Para essa turba de ignorantes papalvos, não há mal 
algum, moral ou físico, que não possa desaparecer à influência 
das ervas misturadas com azeite; e assim é que apenas sentem 
uma dorzinha de cabeça ou lhes aflige um incômodo qualquer, 
correm a prostrar-se aos pés dos abalauês besuntados de sangue 
de galináceas, eretos nos pagés.
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Para o professor

Notícia de jornal, reproduzida no livro de Nina Rodrigues, 
que escreveu esse livro no início do século XX, um  momento em 
que  vários intelectuais estão participando das discussões  sobre 
a construção de uma identidade nacional no período pós-aboli-
ção e início do governo republicano, perguntando-se sobre qual 
lugar e papel do elemento negro nesse novo projeto de nação, 
havendo  grande preocupação em definir como a cultura negra 
seria inserido nesse contexto. No caso do autor em questão, 
ele trata a cultura negra, em especial o candomblé, como uma 
espécie de cultura primitiva em que não deveria fazer parte do 
processo de construção da brasilidade. Neste caso, a notícia de 
jornal é resgatada no sentido de mostrar como o candomblé era 
visto:  uma  prática supersticiosa atribuída a pessoas ignorantes. 
Profícuo que os alunos percebam que a publicação se dá apenas 
12 anos após a promulgação do Código Penal de 1890, portanto 
a notícia do jornal se dá em um período que as práticas descritas 
são consideradas criminosas.

Roteiro de análise

•   Qual a origem dessa fonte?
•   Qual o ano da publicação?
•   Pelo título do livro em que o jornal foi citado, é possível 
saber qual o objetivo da publicação?
•   Se houver palavras que você não conhece, sublinhe e pro-
cure o significado no dicionário.
•   Como são descritos os praticantes do candomblé?



55

 •   Na sua opinião, ao reproduzir esse trecho do jornal, Nina 
Rodrigues procurava descrever o candomblé de forma posi-
tiva ou negativa? 
•   Algumas das práticas descritas nessa notícia de jornal 
podem ser enquadradas nos crimes descritos no código penal 
de 1890?
•   Na notícia há uma crítica a quem se dizia acreditar em 
Deus (provavelmente cristão) e mesmo assim frequentava 
os candomblés. Analisando o trecho, como as divindades do 
Candomblé são descritas? Há uma visão positiva ou negativa? 
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Vista interna do Ilê Axé Olorum Malé

DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA (MICHAELIS ON LINE)

candomblé
can·dom·blé
sm

Religião africana introduzida no Brasil nos primórdios 
do século XIX pelos nagôs, bantos etc., através do tráfico de 
escravos, e que em suas cerimônias públicas ou secretas demons-
tra uma forte ligação com os ancestrais e as forças da natureza. 
Atualmente, essa religião está muito modificada em decorrên-
cia do contato com outras culturas religiosas, como a indígena 
e a branca, contribuindo para a criação do sincretismo religioso 
brasileiro.
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Para o professor 

A decisão de trazer as definições dessas práticas num 
dicionário atual, o objetivo é promover o questionamento sobre 
essas definições aparentemente objetivas, mas que tendem 
a cristalizar significados possíveis entre muitos em disputa. 
Portanto, as definições que supostamente são neutras, também 
trazem cargas de informações que podem ser contextualizadas 
e confrontadas com outras visões. Neste caso parece haver uma 
desconsideração da religião afro-brasileira pela fusão de outras 
culturas como a indígena e a branca.

Roteiro de análise

•   Qual a origem dessa fonte?
•   Quando ela foi produzida?
•   Qual o objetivo de um dicionário?
•   Por meio dessa definição conseguimos identificar a origem 

étnica dessa dança?
•   Há alguma diferença entre a definição de Candomblé no 

trecho do jornal e a que o dicionário traz?
•   Todos os dicionários trazem a mesma definição para todas 

as palavras?
•   Existe outras formas de definir o candomblé? Procure em 

outro dicionário a definição de candomblé e compare com a que 
foi trazida aqui.
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Babalorixá Cláudio de Oxalá

BABALORIXÁ CLÁUDIO, 2018

Cláudio Pascoal Macário de Oliveira nasceu em uma 
família de pessoas que praticavam os ritos do candomblé.  Fez 
sua iniciação aos 11 anos e tem quase 30 anos de vida dedicados 
à religião do candomblé.

“Eu lido com preconceito cotidianamente. Então não 
acredito em nenhum adepto que professe a desunião. A religião 
de matriz africana acolhe, ela não espalha. A gente não se inco-
moda com o amém de ninguém, não se incomode com meu axé. 
Esse preconceito velado, com os vilipêndios de nossas comuni-
dades tradicionais, tem Babalorixás que estão sendo mortos, 
suas casas invadidas e apedrejadas porque são de candomblé. 
Da mesma forma que eu tenho direito de cultuar minha fé, você 
tem o direito de cultuar a sua. Então eu não admito que você seja 
discriminado.”
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Para o professor

Para o Babalorixá Cláudio, a perseguição sofrida pelas 
religiões de matriz africana não perpassa somente a questão do 
desconhecimento. Ela vai além, é fruto de preconceito étnico-
-racial, pois as religiões de matriz africana foram, por muito 
tempo, colocadas na ilegalidade. A ideia de trazer a fala dos 
sujeitos que praticam as manifestações culturais é para que pos-
samos demonstrar quais os significados atribuídos às suas prá-
ticas. No caso da fala do Babalorixá percebemos o contraste com 
as fontes anteriores, principalmente por mostrar que sua prá-
tica é pautada pela sua fé, contrariando as duas primeiras fontes 
que desconsideram o candomblé como religião, além de poder-
mos trabalhar a questão da tolerância religiosa e do preconceito 
sofrido por praticantes das religiões de matriz africana.  

Roteiro de análise

•   Quem é o entrevistado e quando ele concedeu a entrevista?
• Na fala do Babalorixá Cláudio, como ele classifica o 
candomblé?
•  Quais diferenças entre essa classificação e a descrição apre-
sentadas no jornal citado por Nina Rodrigues?
•   O Babalorixá fala sobre o respeito a sua fé. Que situações 
justificam ele abordar essa questão?
•   Observando as imagens, você consegue indicar alguns ele-
mentos ou símbolos da cultura negra? 
•   Há uma foto em que mostra o local de culto de candomblé. 
Você frequenta algum templo religioso? Já frequentou? Em 
que ele se diferencia dos locais de cultos já visitados por você?
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• A primeira e a segunda fonte, trazem perspectivas que 
pode levar-nos a construir um estereótipo sobre o candom-
blé, conduzindo-nos a não o considerar como uma prática 
religiosa. No Brasil, templos religiosos contam com a isenção 
de alguns impostos, direito que nem sempre se estende aos 
terreiros de candomblé, por conta de toda a perseguição e o 
preconceito que ainda hoje são mantidos na sociedade sobre 
as religiões de matriz afircana. Observe os links disponíveis 
e explique como um projeto de isenção de IPTU para terrei-
ros se contrapõe a essa visão de que as religiões de matriz 
africana não podem ser consideradas uma religião? Como isso 
pode ser importante para os terreiros?
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Proposta de atividade

Os africanos que vieram  escravizados no Brasil trouxe-
ram consigo suas formas de ver o mundo, crenças e toda a sua 
bagagem cultural. Apesar da insistência do colonizador em ten-
tar impor a religião sobre os escravos, os africanos resistiram 
em diversos momentos. As religiões de matriz africana foram 
por muito tempo perseguidas, chegando a ser consideradas 
como crime em alguns momentos, como pudemos ver. Para esta 
atividade é possível que os alunos façam a vista a um terreiro, 
caso não seja possível há a possibilidade de conversar com algum 
praticante do candomblé, seja um funcionário ou estudante da 
escola ou mesmo receber a visita de alguém que se disponha a 
fazer uma roda de conversa com os alunos. Deve-se fazer pes-
quisas a fim de comprender os significados que são assumidos 
por seus praticantes, suas formas de ver o mundo bem como 
construir uma histórico do período de perseguição e proibição 
até os dias atuais, trazendo casos de intolerância que possam ser 
problematizados a partir da visão de uma sociedade que deveria 
ter como pressuposto a diversidade e pluralidade de ideias. Em 
suma, é preciso discutir  quais as consequências que a intolerân-
cia religiosa pode trazer para a vida em sociedade. Os resultados 
obtidos deverão ser apresentados para a escola. Essa apresenta-
ção pode ser feita em forma de seminário, apresentação de fotos, 
cartazes, banners ou como o professor julgar ser mais eficaz 
para a comunidade escolar. 
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Leituras para o professor 

- PARÉS, Luis Nicolau. A formação do Candomblé: História 
e ritual da nação jeje na Bahia. 2 ed. Campinas/SP: Editora 
Unicamp, 2007.
- SILVEIRA. Renato da. Do Calundu ao Candomblé. Dossiê África 
Reinventada. Revista de História da Biblioteca Nacional. Ano 
1. Dezembro de 2005.
- SANTOS, Milton Silva dos. Afinal, o que são religiões afro-
-brasileiras?. In: FELINTO, Renata (org.). Culturas africanas e 
afro-brasileiras em sala de aula: saberes para os professores, 
fazeres para os alunos. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.

Links para consulta

Política do IPHAN de transfomar terreiros em patrimônio:
- http://portal.iphan.gov.br/ba/noticias/detalhes/3221/
terreiros-do-brasil-guardioes-de-tradicao-milenar 
 Neste link podemos perceber a política do IPHAN em trans-
formar terreiros de candomblé e umbanda em patrimônio cultural, 
além de expor os motivos para que esses locais possam ser considera-
dos como patrimônio.
- http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1636/ 

O Engenho da Barroquinha é considerado um dos primeiros 
terreiros de candomblé do Brasil. Nesse link para o site do IPHAN 
há uma pequena explanação sobre o terreiro que foi tombado como 
patrimônio histórico.
-http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/senado-aprova-isencao-
-de-iptu-para-templos-religiosos.html 
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No Brasil os templos religiosos contam com isenção de 
alguns impostos, por causa da perseguição e preconceito ainda exis-
tente sobre o candomblé no país, nem sempre os terreiros têm acesso 
a esse direito. O texto jornalístico informa sobre essa isenção de 
impostos apesar de tratar somente de igrejas.  

- https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/no-rn-terrei-
ros-de-candomble-e-umbanda-buscam-isencao-fiscal-destinada-a-
-templos-religiosos.ghtml 

No Rio Grande do Norte há um movimento de regularização 
de tereiros afim de que as religiões de matriz africana possam con-
tar com benefícios de isenção de impostos assim como outros tem-
plos religiosos. Nesta notícia há uma breve explicação sobre como 
funciona o projeto de regularização e os benefícios que os terreiros 
podem contar.

- https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/estatua-de-ie-
manja-e-depredada-em-praia-da-zona-leste-natal.ghtml

A estátua de Iemanjá em Natal está situada em uma das 
praias urbanas mais movimentadas da capital, porém ela já foi vítima 
por diversas vezes de depredação que estão ligadas a questão da 
intolerância religiosa. Uma breve pesquisa no google demonstrará as 
diversas vezes em que a estátua foi alvo de destruição.
- https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/08/19/intoleran-
cia-religiosa-afeta-autoestima-de-alunos-e-dificulta-aprendiza-
gem-aponta-pesquisa.htm

Nesta notícia podemos discutir a questão da intolerância reli-
giosa dentro do espaço escolar e as consequências para quem sofre 
com tal ato, é possível discutir ainda que esse tipo de atitude pode 
partir de diversas instâncias e qual seria a importância de se discutir 
determinados assuntos.
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Mojubá  - origens: https://www.youtube.com/
watch?v=mpjxTzsQfQk

Olorum, Senhor do Infinito, criou o universo. Para povoá-
-lo, inventou seres imateriais, conhecidos como orixás. ‘Origens’, o 
primeiro episódio da série ‘Mojubá’ apresenta as diferenças entre as 
tradições religiosas de origem africana e a luta de seus seguidores 
contra a perseguição até a conquista da livre expressão religiosa. São 
apresentadas também as relações e influências europeias e indígenas 
nos cultos afro-brasileiros. Fica evidente como o Ayê, assim é cha-
mado o mundo na língua iorubá, pode ser o lugar do encontro e da 
celebração das diferenças.

Mojubá – Fé: https://www.youtube.com/
watch?v=a7yAw36EEU8&t=196s

A fé na força das divindades africanas foi trazida pelos nos-
sos ancestrais e é preservada por aqueles que continuam a segui-la. 
O programa ‘Fé’, segundo episódio da série ‘Mojubá’, nos mostra 
que conhecer a origem dessa crença é conhecer parte de nossa his-
tória. A fé é revelada como instrumento de resistência, componente 
da identidade cultural de um povo. Veja como a religiosidade pode 
ser um espaço no qual a cor da cultura tem muitos tons. Desde os 
primórdios, os humanos cultuam as divindades a fim de assegurar o 
equilíbrio das forças vitais do universo. Junto com poderes, os orixás 
receberam tarefas.






































