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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre o protagonismo e 

importância das intelectuais negras e a sua contribuição para as relações étnico-raciais e 

o diálogo intercultural, sob a perspectiva da quebra da cultura do silêncio que contribui 

para a manutenção do pensamento eurocêntrico, hegemônico, branco e masculino. 

Compreendemos que, por muito tempo, a contribuição das intelectuais negras não 

estava tímida na produção científica brasileira o que na perspectiva de Paulo Freire 

representa uma dialogo do silencio. Além disso, esse trabalho surgiu a partir de uma 

inquietação em um componente curricular intitulado “Tópicos Especiais em História 

Social & Intelectuais na Diáspora Africana: do global ao local” que foi ofertado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Historia (PPGH/UFPB) 

Com base nesse cenário justificamos e ressaltamos a necessidade de 

desenvolvermos esse trabalho. Diante disso, tem-se como problemática:   as 

contribuições das intelectuais negras para o debate das relações étnico-raciais e o 

diálogo intercultural. Metodologicamente trata-se de uma investigação com abordagem 

qualitativa, uma investigação exploratória e bibliográfica, pois pretendemos dar 

protagonismo as intelectuais negras: Luiza Barros, Virgínia Bicudo, Ângela Davis, 

Nilma Lino Gomes.  

Desse modo, este estudo estrutura-se da seguinte forma: em um primeiro 

momento uma descrição metodológica desta investigação. Em seguida, a contribuição 

do diálogo intercultural e as relações étnico-raciais para o campo da educação. Após, 
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debatemos e refletimos sobre o protagonismo e importância das intelectuais negras e as 

suas contribuições para o campo educacional. Por fim, as considerações finais. 

 

2. Metodologia 

 

  A metodologia adotada neste trabalho caracteriza-se por ter a abordagem 

qualitativa, uma investigação exploratória e bibliográfica, pois pretendemos dar 

protagonismo as intelectuais negras: Luiza Barros, Virgínia Bicudo, Angela Davis, 

Nilma Lino Gomes. A abordagem qualitativa baseia-se na interpretação dos dados 

colhidos a partir de uma pesquisa (MINAYO, 2013). Além disso, utilizamos pesquisa 

exploratória para compreendermos como o [...] tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35), pois pretendemos 

analisar o protagonismo das intelectuais negras para o campo da educação em 

concomitante com o diálogo intercultural e as relações étnico-raciais.  

Diante dessa perspectiva, adotamos a investigação bibliográfica que com base 

em Gil (2002, p. 91) salienta que os “[...] periódicos para que possa formular um 

problema viável. Pode ocorrer mesmo que o pesquisador tenha que passar por 

sucessivas reformulações - e revisões bibliográficas - para que possa dispor de um 

problema em condições de ser pesquisado”. No nosso caso, objetivamos compreender a 

respeito do protagonismo das intelectuais negras e as suas contribuições para as relações 

étnico-racial e a interculturalidade no campo da educação. Desse modo, analisamos a 

contribuição de quatro intelectuais negras: Luiza Barros, Virgínia Bicudo, Angela 

Davis, Nilma Lino Gomes. Justificamo-nos essas mulheres negras devido a nossa 

aproximação ter sido durante o componente curricular mencionado anteriormente e, 

também, por estar desenvolvendo uma pesquisa de doutorado sobre a temática do 

diálogo intercultural e das relações étnico-raciais no campo da formação de professores. 

Diante disso, iremos dialogar e caracterizar sobre o nosso objeto de estudo na educação 

para em seguida, problematizar sobre o protagonismo dessas mulheres para a educação 

brasileira. 

 

3- O diálogo intercultural e das relações étnico-raciais na educação 
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O diálogo intercultural e as relações étnico-raciais são discussões significativa 

para a educação devido a luta do movimento negro em torno da sua interação com as 

demais culturas. Este tem sido uma das principais características da interculturalidade e 

que coaduna com a temática das relações étnico-raciais na educação. Dessa maneira, 

esta é o nosso objetivo neste tópico: problematizar sobre o nosso objeto de estudo na 

educação.  

Neste sentido, o conceito de feminismo negro iniciou-se 

[...] como um esforço teórico e prático de demonstrar que raça, gênero 

e classe são inseparáveis nos contextos sociais em que vivemos. Na 

época do seu surgimento, com frequência pedia-se às mulheres negras 

que escolhessem o que era mais importante, o movimento negro ou o 

movimento de mulheres. A resposta era que a questão estava errada. O 

mais adequado seria como compreender as intersecções e as 

interconexões entre os dois movimentos. (DAVIS, 2018, p. 21). 

 

Outro conceito de feminismo negro caracteriza-se pelo 

[...]contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas – 

como são as sociedades latino-americanas – tem como principal eixo 

articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, uma 

vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas 

sociedades. (CARNEIRO, 2011, p. 2) 

 

Desse modo, a partir desse conceito de feminismo constatamos que tivemos 

várias conquistas para o movimento negro. Um deles está ressaltado por Sueli Carneiro 

(2003, p.117) 

 
[...] A Constituição de 1988, entre outros feitos, destituiu o pátrio 

poder. Destacase, nesse cenário, a criação dos Conselhos da Condição 

Feminina – órgãos voltados para o desenho de políticas públicas de 

promoção da igualdade de gênero e combate à discriminação contra as 

mulheres. A luta contra a violência doméstica e sexual estabeleceu 

uma mudança de paradigma em relação às questões de público e 

privado. A violência doméstica tida como algo da dimensão do 

privado alcança a esfera pública e torna-se objeto de políticas 

específicas. (ibid., p. 117). 

  

Acreditamos, que a partir do conhecimento sobre o conceito de feminismo negro 

apontamos que precisamos nos organizar politicamente por meio dos movimentos sociais, a 
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exemplo das marchas das mulheres negras o qual culminou na construção de uma carta 

denominada como “Carta das Mulheres Negras 

Para os propósitos deste texto, faço o resgate de algumas dessas 

demandas, tais como: direito à vida e à liberdade; promoção da 

igualdade racial; direito ao trabalho; direito à educação; direito à 

justiça; direito à moradia, à terra e à cidade; direito à segurança 

pública e direito à cultura; e, o que nos parece verdadeiramente mais 

subversivo, do ponto de vista de um projeto político: em coro, nós, 

mulheres negras, exigimos um novo projeto civilizatório! 

(FIGUEIREDO,2018, P.1092) 

A política educacional brasileira vem regulamentando o diálogo intercultural e 

as relações étnico-raciais vem-se consolidando desde a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/1996) em especial, no artigo 26 quando salienta que: 

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

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

cultura afro-brasileira e indígena.        (Redação dada pela Lei nº 

11.645, de 2008).§ 1º  O conteúdo programático a que se refere este 

artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

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

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil.    

Conforme dito anteriormente, observamos que no mencionado artigo o nosso 

objeto de estudo encontra-se atrelado a uma obrigatoriedade no currículo escolar. Neste 

sentido, existe uma necessidade de trabalharmos com essa temática no cotidiano 

escolar, mas salientamos que senão fosse essa obrigatoriedade, talvez, não teríamos essa 

temática no cotidiano escolar e, por sua vez, na educação.  

Diante dessa perspectiva, torna-se necessário refletirmos sobre as possibilidades 

de inserirmos em nossa prática pedagógica o diálogo intercultural e das relações étnico-

raciais, tendo em vista, que precisamos torna essa temática cada vez mais visível na 

educação. Candau (2008, p.46) salienta que: “[...] diálogos interculturais sobre 

preocupações convergentes, ainda que expressas a partir de diversos universos 

culturais”. Com base nessa autora, salientamos que o diálogo intercultural e as relações 

étnico-raciais são temáticas emergentes e que podemos problematiza-los com os 

protagonismos das intelectuais negras. Neste sentido, durante as discussões realizadas 

no citado componente curricular constatamos a necessidade de darmos visibilidade as 
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intelectuais negras, pois por muito tempo as mulheres foram invisibilizadas e vistas 

como pessoas que não produzem conhecimento. 

 Devido a esse cenário, concordamos com Rocha e Silva (2013, p.58) “[...] de 

forma enfática e sistemática, denunciaram a Escola como espaço excludente, 

discriminatório e apregoador de uma ideologia racista e que invisibilizava a experiência 

histórica de africanos no Brasil e de seus descendentes” e no caso do protagonismo das 

mulheres representa que a escola não está cumprindo o seu papel de conscientizar sobre 

a temática das relações étnico-raciais e do diálogo intercultural. Mas, não podemos 

culpabilizar a escola da sua função social, porém, devemos buscar os caminhos da sua 

implementação. Sendo assim, podemos sinalizar que precisamos realiza-la através da 

inclusão de componentes curriculares na formação inicial de professores, cursos de 

formação continuada e na inserção no currículo escolar e, sobretudo nas políticas 

educacionais.  

 

4-Dialogando sobre o protagonismo e importância das intelectuais negras e as suas 

contribuições para o campo educacional 

Por muito tempo, os intelectuais negros foram marginalizados e, se 

especificarmos as mulheres negras, a exemplo das outras, iremos averiguar que houve 

uma intensa produção, mas, ao mesmo tempo, elas foram invisibilizadas ao longo da 

história. Neste sentido, iremos discorrer sobre o protagonismo e a importância de se 

estudar sobre as intelectuais negras, concomitantemente, com a educação.  

Dessa forma, Luiza Barros apresenta uma discussão acerca dos feminismos, 

onde ela apresenta uma distinção para o conceito de mulher entre o sexo biológico 

versus a construção social, conforme assevera: 

 

[...] tal convergência conceitual e chave para entender-se porque 

certos feminismos desconsideram categorizações de raça de classe 

social e de orientação sexual favorecendo assim discursos e práticas 

voltados para as percepções e necessidades de mulheres brancas 

heterossexuais de classe média (BARROS, 1995, p. 459). 
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A mulher por muito tempo foi tratada como um objeto pelo homem e, a partir 

dos anos 30, podemos observar uma evolução, a partir da conquista do voto feminino. 

Essa conquista exemplifica a importância de compreendermos que a mulher é um ser 

social e como tal possui direitos que devem ser respeitados. Neste sentido, precisamos 

desconstruir o papel subversivo da mulher, como está proposto pela autora, para que as 

futuras gerações vejam que o papel da mulher está além dos afazeres domésticos e da 

vida familiar. Dessa forma, o pensamento decolonial também estabelece uma 

contribuição acerca da reflexão anteriormente feita, conforme Hall (2003, p. 25-26) 

sentencia: 

 

Em todo caso, a questão da diáspora e colocada aqui principalmente 

por causa da luz que ela e capaz de lançar sobre as complexidades, 

não simplesmente de se construir, mas de se imaginar a nação 

[nationhood e a identidade caribenhas, numa era de globalização 

crescente.  

 

Já Virgínia Bicudo, em sua dissertação intitulada “Atitudes raciais de pretos e 

mulatos em São Paulo”, apresenta uma discussão sobre da marginalização da população 

negra em nossa sociedade. Outra discussão interessante, apontada pela autora, está 

relacionada com a política de branqueamento e essa discussão torna-se relevante para 

percebermos que o currículo escolar e a formação de professores ainda possuem um 

caráter eurocêntrico e com viés branco. Esse debate torna-se relevante quando pensamos 

nesse grupo social, que ainda é discriminado, por exemplo, quando tem acesso ao 

ensino público ou sobre os cargos de empregos destinados a ele. Neste sentido, Bicudo 

(2010, p.157) diz:  

 

Se conseguimos definir os mecanismos psicológicos pelos quais os 

indivíduos se ajustavam, éramos forçados a depreender em função de 

que condições se estabeleciam. Parece-nos legítima a possibilidade de 

conhecerem-se até certo ponto as atitudes raciais de um grupo étnico, 

através das reações de outro grupo com o qual interage. Fomos, pois, 

conduzidos a formular hipóteses sobre as imposições sociais 

decorrentes da estrutura social, o que equivale a dizer que também 

procuramos nas atitudes de pretos e mulatos o reflexo da atitude dos 

brancos.  
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Outra intelectual relevante para este estudo é Ângela Davis, que vem lutando 

pela emancipação da mulher negra com base nas seguintes reflexões: a escolarização da 

população negra, a invisibilidade da mulher negra, a importância dos direitos civil, 

dentre outras. Com base em Davis (2016), observamos que a mulher negra adquire um 

maior espaço em nossa sociedade. Neste sentido, precisamos valorizar essa reflexão, 

tendo em vista que ainda vivemos em um mundo machista, onde as mulheres devem ser 

submissas aos homens e não podem exercer direitos sociais, como o acesso ao estudo. 

Outra intelectual a ser refletida nesta investigação é Nilma Lino Gomes, que foi 

ministra da igualdade racial e vem lutando pela inserção da população negra na 

educação e a luta do movimento negro em prol do seu reconhecimento e valorização 

perante a sociedade. Dessa forma, essa pesquisadora demonstra que a história desse 

grupo social não deve esvaziar-se e que as leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 nos 

revelam que o caminho caracteriza-se por ser um processo árduo e que requisita a 

contribuição de todos da sociedade. Neste sentido,  

[...] trajetória de luta do Movimento Negro Brasileiro e a produção 

engajada da intelectualidade negra como integrantes do pensamento 

que se coloca contra os processos de colonização incrustados na 

América Latina e no mundo; movimento e intelectualidade negra que 

indagam a primazia da interpretação e da produção eurocentrada de 

mundo e do conhecimento científico (GOMES, 2017, p.15). 

  

Assim, explicitamos o protagonismo e a importância de estudarmos sobre essas 

e outras intelectuais que contribuíram e contribuem para que a educação das relações 

étnico-raciais seja fortalecida em nossa sociedade. Além disso, a partir dos estudos que 

essas mulheres vêm desenvolvendo, observamos o quanto precisamos garantir mais 

espaço para as mulheres em nossa sociedade, pois elas vêm lutando por sua 

emancipação.  

Considerações finais 

O presente trabalho possui como objetivo refletir sobre o protagonismo e 

importância das intelectuais negras e a sua contribuição para as relações étnico-raciais e 

o diálogo intercultural, sob a perspectiva da quebra da cultura do silêncio que contribui 

para a manutenção do pensamento eurocêntrico, hegemônico, branco e masculino. 
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Com base nessa perspectiva, apreendemos que a educação das relações étnico-

raciais e o diálogo intercultural precisa ser inserida na contemporaneidade, pois, a partir 

destas discussões, podemos contribuir e dar voz aos sujeitos que foram marginalizados 

pela história de caráter branca e hegemônica. Diante do exposto, o Estado deve pautar-

se nas diferentes culturas existentes, que devem ser problematizadas pela comunidade 

escolar, para que não ocorra a sua subordinação aos interesses do mercado, ou seja, uma 

política do ‘adestramento’, cujo benefício não seja o capital produtivo humano. Neste 

sentido, não podemos compactuar com o silenciamento dessa temática na educação, 

uma vez que vivemos em um país miscigenado e com diferentes culturas. 

Portanto, entendemos que a nossa contribuição com este trabalho se dá sob a 

perspectiva de refletirmos sobre o quanto ainda precisamos avançar nas discussões 

acerca do nosso objeto de estudo e na busca de um currículo mais heterogêneo, mais 

multirracial e de uma formação de professores que prepare os futuros docentes para 

trabalhar com esses conteúdos no espaço educacional. 
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