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Resumo

AMARO, Laisa Helena Soares. Inserção da Mulher Negra no Mercado de 
Trabalho docente – Pelotas (1950-1970). Trabalho de Conclusão de Curso – 

Curso de Bacharelado em História. Universidade Federal de Pelotas. 2018.

O presente trabalho tem por intuito analisar a inserção da mulher negra no 

mercado de trabalho na cidade de Pelotas, tendo como base três entrevistas 

de professoras aposentadas, que superaram o racismo e a desigualdade 

social, para atingir esse feito, entre as décadas de 1950 e 1970. Além de tentar 

entender como essas pessoas se inseriam em uma profissão de prestígio, 

suplantando tantos percalços. Por isso, observar o papel de elementos como o 

associativismo negro relacionado a formação educacional dos negros é uma 

das bases desse trabalho, assim como analisar as desigualdades raciais e 

social que compõem a caminhada desse grupo, tanto na vida, como no 

mercado de trabalho. E assim, deixar nítida a participação de mulheres negras 

na luta pela educação e por melhores condições de vida, assim como as 

barreiras enfrentadas por essas pessoas.

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher Negra; Trabalho Docente; Pelotas; Desigualdade 

Racial.
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Introdução

O presente trabalho reporta a inserção da mulher negra no mercado de 

trabalho docente na cidade de Pelotas, a partir da entrevista de três 

professoras já aposentadas que enfrentaram esse desafio entre as décadas de 

1950 a 1970. Esse período foi marcado pela segregação racial, inclusive com a 

criação de clubes sociais diferenciados para negros, por não poderem entrar 

nos Clubes sociais frequentados pelos brancos. O racismo, o preconceito e a 

discriminação produziram desigualdades não só em Pelotas, como em todo o 

Brasil. Mesmo assim, mulheres negras formaram-se professoras neste período. 

O objetivo foi tentar compreender como mulheres negras que, em geral, não 

eram qualificadas para o mercado de trabalho e que tinham como uma das 

únicas alternativas o serviço doméstico, se inseriram em uma profissão que na 

época era de prestígio.

Em minha infância, não tinha a consciência da dimensão de ser negra, 

minha vida estudantil começou tranquila, mas ao longo da minha caminhada de 

estudante, fui-me apercebendo de olhares e risadas sobre a minha cor e meu 

cabelo. Meus colegas cochichavam, riam de mim e me chamavam de negra. 

Neste instante sofri um duro golpe, além de ser negra, não havia uma 

professora de minha cor na escola e passei a questionar-me sobre essas 

situações. Por isso, me reconheço no que coloca a antropóloga Nilma Lino 

Gomes:

[...] desde o início da trajetória escolar, a criança se depara com um 
determinado tipo de ausência que a acompanhará até o curso 
superior (isto é, para aquelas que conseguirem romper com a 
estrutura racista da sociedade e chegar até a universidade): a quase 
total inexistência de professores e professoras negros. A criança 
negra se depara com uma cultura baseada em padrões brancos. [...] 
Onde quer que seja, a referência da criança e da família feliz é 
branca. Os estereótipos com os quais ela teve contato no seu círculo 
de amizades e na vizinhança são mais acentuados na escola, e são 
muito mais cruéis. (GOMES, 1996, p. 76).

 Aquela percepção foi se aguçando ao longo da trajetória estudantil, 

quando ingressei no universo acadêmico a decepção continuou, pois não 
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haviam professores negros de história e a lei 10.639/03 ainda é pouco 

desenvolvida nas disciplinas. Esses questionamentos reforçaram os motivos 

para fazer esse trabalho de conclusão de curso. Procurei disciplinas optativas, 

participei de oficinas para compreender e entender o papel do negro e meu na 

sociedade, por isso o tema desse trabalho.

Atualmente sabemos que ainda existe preconceito com as mulheres e 

professoras negras. São poucas educadoras negras inseridas nas redes 

públicas e privadas, porque a seleção no mercado de trabalho ainda é marcada 

pelo critério da aparência. Após a abolição da escravatura. o negro por ter que 

conviver com preconceitos, tinha muitas barreiras para enfrentar no cotidiano e 

também para ingressar na escola, o que impedia a entrada no mercado de 

trabalho. Hoje em dia essa realidade vem se alterando, especialmente com a 

implementação de ações afirmativas na universidade, mas as desigualdades 

entre brancos e negros ainda são muito fortes no Brasil.

No primeiro capítulo desta monografia, desenvolvo como a educação 

sempre foi uma reivindicação do movimento negro, desde o final da escravidão. 

No segundo, apresento autores que mostram as grandes desigualdades entre 

negros e brancos no Brasil na área da educação e do acesso ao mercado de 

trabalho. No último, apresento algumas reflexões sobre ser mulher negra e 

professora, a partir de alguns textos e também, da entrevista com três antigas 

associadas do Clube Cultural Fica Ahi Pra Ir Dizendo, de Pelotas. Essas 

entrevistas fazem parte do acervo do Projeto de Extensão “Assessoria ao 

Clube Social Negro Fica Ahí Pra Ir Dizendo no seu processo de transformação 

em Centro de Cultura Afro-brasileira”, coordenado pela Profa. Rosane A. 

Rubert, do Departamento de Antropologia. A intenção, quando se começou 

esse trabalho, era de realizar mais uma ou duas entrevistas, para ter 

experiência direta com essa técnica, mas o tempo não foi suficiente para assim 

se fazer.

Este Projeto de Extensão iniciou no ano de 2010, sendo desenvolvido 

até o ano de 2016. A realização das entrevistas tinha como objetivo formar um 

acervo sobre a memória do Clube, assim como sobre a presença negra na 

cidade de Pelotas. A metodologia utilizada foi “entrevista aberta”, explorando-

se a trajetória do(a) entrevistado(a) e, quando era o caso, o caráter da sua 
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relação com o Clube Fica Ahi. As entrevistas foram realizadas de uma maneira 

dialógica, pois...

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação 
ou um empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio 
principal de troca. Não é apenas um processo de informação de mão 
única passando de um (o entrevistado) para outro (o entrevistador). 
Ao contrário, ela é uma interação, uma troca de ideias e de 
significados, em que várias realidades e percepções são exploradas e 
desenvolvidas. [...] Deste modo, a entrevista é uma tarefa comum, 
uma partilha e uma negociação de realidades (BAUER, 2002, p. 73-
74).

Achei relevante abordar a importância que teve a educação para o 

associativismo e movimentos negros no Brasil, porque a inserção da mulher 

negra na docência faz parte da história da educação no Brasil. Segundo 

Barros, “... a população negra, durante muito tempo, não fez parte dos sujeitos 

pesquisados pela história da educação” (2016, p. 54). Esta invisibilidade da 

população negra nesta área do conhecimento só começou a ser mudada na 

década de 1990, resultado de uma maior inserção de pessoas negras nas 

universidades, que passaram a fazer pesquisas sobre temas que lhes diziam 

respeito. 

Segundo Lucindo, a história da educação dos negros no Brasil ficou sem 

ser desenvolvida durante tanto tempo, porque vigorou até o final da década de 

1960 uma visão historiográfica que considerava os escravizados como simples 

coisas, como se eles tivessem aceitado passivamente aquilo que o sistema 

escravocrata fez deles:

Por muito tempo, a historiografia da educação se limitava a informar 
que escravizado não podia frequentar escola e dava ênfase à 
educação popular na primeira República. No entanto, as mudanças 
historiográficas sobre a escravidão permitiram que se vislumbrasse a 
participação de escravizados no mundo letrado, seja em suas 
atividades de trabalho, práticas religiosas e em ações de resistências. 
(LUCINDO, 2016, p. 308). 

Mariléia do Santos Cruz, ao refletir sobre a invisibilidade do negro na 

história da educação, afirma que mesmo que tenham ocorrido importantes 

processos de exclusão do negro do espaço escolar formal, isso não deve servir 

de justificativa para não se estudar as iniciativas que houveram, justamente, 
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porque elas foram resultado de esforços muito grandes para se romper com 

barreiras sociais:

A necessidade de ser liberto ou de usufruir a cidadania quando livre, 
tanto durante os períodos do Império, quanto nos primeiros anos da 
República, aproximou as camadas negras da apropriação do saber 
escolar, nos moldes das exigências oficiais. Sendo assim, embora 
não de forma massiva, camadas populacionais negras atingiram 
níveis de instrução quando criavam suas próprias escolas; recebiam 
instrução de pessoas escolarizadas; ou adentravam a rede pública, 
os asilos de órfãos e escolas particulares. (CRUZ, 2005, p. 27).

Acredito que por mais humilde que seja, esse trabalho contribui um 

pouco para compreender o motivo de ainda ser difícil alcançar a igualdade 

racial no Brasil. Ajuda também a entender como mulheres negras de Pelotas 

conseguiram alcançar um lugar diferenciado em um período em que o 

preconceito e a discriminação ainda eram bem maiores que nos dias de hoje.
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Capitulo 1 – Associativismo negro e educação no Brasil

Neste capítulo, é desenvolvido a relação histórica do associativismo 

negro com a educação, que sempre foi considerada como uma das principais 

formas de conquistar uma condição de vida melhor, uma participação ativa na 

vida política do país e a formação de uma consciência negra que viabiliza a 

formação de organizações políticas próprias, chamadas de associativismo 

negro ou movimento negro. Busco apresentar alguns dados de como isso se 

deu também na cidade de Pelotas. 

1.1 A luta pela educação do negro no Brasil

No Brasil, com a abolição da escravatura que aconteceu em 1888, a 

população negra ficou desassistida por parte do poder público, em razão da 

ausência de politicas que atendessem suas necessidades básicas, como 

moradia, emprego, saúde e educação. Segundo Lucindo, houve mudanças nas 

condições sociais da população negra após a abolição, mas, também 

“...antigas formas de dominação foram mantidas, ao mesmo tempo em que 

foram criados outros mecanismo de manutenção de privilégios e exclusão de 

direitos a determinados grupos” (LUCINDO, 2016, p. 308).

A educação esteve no centro dos debates políticos no período de 

transição do império para a república no Brasil, que correspondeu à transição 

da escravatura para o trabalho livre. A educação era vista como uma condição 

para tornar o Brasil uma nação civilizada e moderna, especialmente pelo país 

ser composto por um contingente muito grande de negros e mestiços, que 

eram considerados, pelas concepções raciológicas da época, como 

biologicamente inferiores. 

[...] as representações sobre a “pouca” inteligência de negros e 
mestiços, sua “incapacidade” para estudos mais aprofundados etc., 
fazem parte de um conjunto de representações sociais, originárias da 
difusão das teorias racistas em voga no século XIX. (MULLER, 2016, 
p. 299).
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O associativismo e a imprensa negra das primeiras décadas do século 

XX tinha, por isso, uma ideia alargada de educação, que compreendia a 

assimilação de códigos de conduta que eliminavam comportamentos da 

população negra, vistos pela elite branca como sinal de inferioridade e 

incapacidade para atividades intelectuais:

“A instrução também elevaria a autoestima dos afrodescendentes, tiraria 

deles o convencimento de sua inferioridade, num momento que se tem um 

fascínio pelo discurso racial que os rebaixava.” (LUCINDO, 2016, p. 320). 

Falando sobre o contexto paulista no pós-abolição, o historiador Petrônio 

Domingues afirma:

Para a população negra, nesse contexto deveras adverso, ser 
cidadão significava ter direitos iguais – e não ser visto como inferior. 
Porém, diante da inclusão marginal e das práticas de discriminação 
racial e tratamento diferenciado em relação à população branca, a 
cidadania plena continuava sendo um sonho. (DOMINGUES, 2008, p. 
517-518).

Segundo vários autores consultados, alcançar essa cidadania dependia 

do acesso à educação. Por essa razão, as inúmeras associações negras que 

surgiram nas primeiras décadas após a abolição tinham como uma das 

principais atividades, o oferecimento de formação educacional e profissional 

para seus membros e a população negra em geral, tanto crianças como 

adultos. Como afirma Domingues, as organizações faziam isso, pois o Estado 

não se responsabilizava pela educação da população negra: “Essas 

organizações passam a oferecer um serviço ou bem que, a rigor, é obrigação 

do poder público e direito de qualquer cidadão” (DOMINGUES, 2008, p. 532). 

Segundo Silva e Araújo (2005), a pequena parcela de negros que conseguiu 

alcançar a escolarização profissional e superior nas primeiras décadas do 

século XX foi fundamental para o surgimento dos movimentos sociais negros, 

onde por meio da mobilização, buscavam tornar essa condição acessível aos 

seus companheiros de cor.

A Frente Negra Brasileira, uma das principais organizações da década 

de 1930, era formada por vários departamentos, sendo que o mais importante 

deles era o da Instrução, que era chamado também de Cultural ou Intelectual. 

Segundo Domingues, esse departamento criou vários cursos de alfabetização 
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de jovens e adultos, curso primário com várias séries, além de cursos 

profissionalizantes, palestras e outras atividades culturais, em várias cidades 

do estado de São Paulo, que atendiam não apenas pessoas negras, mas 

também pessoas pobres de outras etnias. Além da FNB oferecer serviços que 

seria obrigação do Estado, fazia criticas, por meio do seu jornal A Voz da Raça, 

“... à forma discriminatória como os professores e os estabelecimentos de 

ensino se relacionavam com os alunos negros” (DOMINGUES, 2008, p. 532).

As mulheres negras participavam das atividades educacionais da FNB 

na condição de professoras e também por meio da Cruzada Feminina, que era 

uma comissão responsável por arrecadar recursos para a compra de material 

didático e uniforme para os alunos.

Já nas primeiras décadas do século XX, se difundiu no Brasil a chamada 

ideologia da democracia racial, segundo a qual não havia preconceito e 

discriminação racial no país, diferente dos Estados Unidos onde a segregação 

racial era imposta por lei. Isso foi possível em razão da forte miscigenação 

racial que aqui ocorreu, estimulada pela ideologia do branqueamento. Segundo 

Hasenbalg, isso gerou uma divisão politica na população negra, porque muitos 

negros mais claros passaram a se identificar mais com os brancos que com os 

negros mais escuros, impedindo uma mobilização politica que atacasse com 

força o racismo e a desigualdade. Além disso,

[...] a responsabilidade pela sua baixa posição social é transferida ao 
próprio grupo subordinado. A consequência lógica da negação do 
preconceito e discriminação é a de trazer para o primeiro plano a 
capacidade individual dos membros do grupo subordinado como 
causa de sua posição social, em detrimento da estrutura de relações 
intergrupais. (HASENBALG, 2005, p. 251).

Considerando que os próprios movimentos negros aderiram à ideia de 

democracia racial até o final da década de 1950, é importante esclarecer, a 

partir de Antonio Sérgio Guimarães, que esse conceito tinha diferentes 

significados para os pensadores da elite branca e para os intelectuais negros. 

Para os primeiros, a democracia racial era um dado, algo já concretizado; para 

os segundos, era um projeto ainda por ser alcançado e pelo qual lutavam, 

porque seria a verdadeira abolição: 
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Para os movimentos negros, a Abolição não fora completa, pois não 
representara a integração econômica e social do negro à nova ordem 
capitalista: tanto para geração dos anos 1930 (a Frente Negra 
Brasileira), quanto para a dos 50 (o TEN), seria necessária uma 
segunda Abolição. (GUIMARÃES, 2001, p. 151).

A Frente Negra Brasileira foi colocada na ilegalidade com a ditadura do 

Estado Novo, quando Getúlio Vargas chegou ao poder, no ano de 1937. Com o 

movimento pela redemocratização, em 1944 surgiu o Teatro Experimental do 

Negro (TEN), que tinha como principais lideranças Abdias do Nascimento e o 

sociólogo Guerreiro Ramos. O TEN atuou até 1966, quando passou a ter 

manifestações censuradas pelo regime militar, gerando o exílio de Abdias do 

Nascimento.

Segundo Elisa Larkin Nascimento, o TEN tinha como objetivo reforçar a 

identidade afro-brasileira e promover uma crítica da ideia vigente de identidade 

nacional, que era alimentada pela ideologia da democracia racial. Tem dois 

aspectos importantes da atividade do TEN que interessam ao meu trabalho: a 

politica pedagógica que buscava tanto a alfabetização da população negra e 

pobre, como intervenções teatrais e artísticas; a organização das mulheres 

negras, especialmente domésticas, pela busca dos seus direitos.

O TEN apoiava projetos de educação comunitária e organizou 

diretamente cursos de alfabetização e teatro em um espaço físico cedido pela 

União Nacional dos Estudantes, que tinham por objetivo “...o processo de 

libertação da massa dos homens de cor do seu estado de marginalismo social” 

(Abdias do Nascimento apud NASCIMENTO, 2003, p. 289). A alfabetização 

buscava garantir o exercício do direto ao voto e uma melhor inserção do negro 

no mercado de trabalho. Além da capacitação das pessoas negras, o TEN 

tinha por objetivo reeducar os brancos para reverter os significados negativos 

relacionados à cor preta, de forma a acabar com o preconceito e descriminação 

raciais.

Em relação à mulher negra, o TEN promoveu vários concursos de 

beleza que buscavam valorizar um padrão estético próprio das pessoas 

negras. Duas organizações de mulheres foram criadas dentro do TEN: a 

Associação das Empregadas Domésticas e o Conselho Nacional das Mulheres 

Negras. Isso é importante para meu trabalho por revelar que, desde essa 

época, já se tinha consciência de que as mulheres negras precisavam de uma 
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atenção especial, por estarem em uma maior condição de vulnerabilidade 

social. Lutou-se muito, sem sucesso, para se colocar na constituição de 1946 a 

regulamentação do serviço doméstico, pois naquela época as empregadas 

domésticas, em sua maioria negras, precisavam ter uma autorização da polícia 

para poderem trabalhar.

Durante a década de 1970 surgiram várias organizações negras em todo 

o país, gerando a fundação do Movimento Negro Unificado em 1978. Este 

movimento negro contemporâneo, segundo Guimarães, vai ter três alvos 

principais:

[...] a denúncia do racismo, da discriminação racial e do preconceito 
de que eram vitimas os negros brasileiros; a denúncia do mito da 
democracia racial como ideologia que impedia a ação antirracista; a 
busca de construção de uma identidade racial positiva por meio do 
afrocentrismo e do quilombismo. (GUIMARÂES, 2001, p. 157).   

É importante afirmar que, durante a década de 1960, era difícil abordar 

abertamente a questão racial em razão do regime militar que impedia 

manifestações de ordem política que contestavam determinados aspectos da 

realidade, como a desigualdade social e a violência policial, por isso muitas 

organizações negras vão se declarar “culturais”. O historiador Amílcar Araújo 

Pereira afirma, no entanto, que de maneira contraditória, durante o período do 

milagre econômico do regime militar, em razão da expansão do ensino 

universitário, houve o ingresso de “[...]um número relativamente grande de 

negros nas universidades”, que passaram a realizar grupos de estudo sobre a 

situação do negro (PEREIRA, 2010, p. 175). Foi justamente essa camada de 

negros e negras intelectuais que formaram o Movimento Negro 

contemporâneo. Disso se conclui que quanto maior a escolaridade da 

população negra, maior será a sua capacidade de mobilização por mudanças 

na sua condição.

Em relação à educação, várias mudanças são geradas pelo surgimento 

do movimento negro contemporâneo. Uma delas é a proposta de uma revisão 

na forma de se olhar a história do Brasil, que inicia com a proposta do Grupo 

Palmares de Porto Alegre, surgido em 1971, de substituir a data do 13 de Maio 

pelo 20 de Novembro como sendo uma referência para a população negra no 

Brasil. A partir do resgate da memória de Zumbi dos Palmares, a memória de 
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várias lideranças negras passaram a ser resgatadas, e isso gerou depois a Lei 

10.639/2003, que torna obrigatório abordar a cultura e história africana e afro-

brasileira no contexto escolar. Segundo Pereira, uma das estratégias do 

Movimento para gerar discussão na sociedade na década de 1980 foi a 

formação de cartilhas abordando a situação atual do negro e fatos históricos e 

que eram discutidas em escolas e organizações comunitárias de periferia 

(PEREIRA, 2010, p. 207). Além disso, fazia-se uso de materiais audiovisuais 

(slides) e houve um breve renascimento da imprensa negra.

Com a inserção de lideranças negras nos órgãos de governo e no poder 

legislativo, a partir de meados de 1980, várias reivindicações transformaram-se 

em políticas públicas. Representantes negros começaram a criar seus próprios 

Conselhos ou reivindicar participação em Conselhos com temas diversos, 

como foi o caso de São Paulo, em que as mulheres negras lutaram para ter 

representantes no primeiro Conselho da Condição Feminina, de nível estadual 

(PEREIRA, 2010, p. 219).

O surgimento do MNU estimulou o surgimento de diversas organizações 

do movimento negro em todos os estados do país, para lutarem por 

reivindicações específicas de cada grupo. Um dos grupos que acabou se 

destacando foi o das mulheres negras, que atualmente possui várias 

organizações e tenta fomentar discussões sobre a dupla discriminação: como 

mulheres e como negras. Outro setor que se destacou foi a forte atuação para 

viabilizar o ingresso de negros e negras nas universidades. Isso já era uma 

reivindicação antiga do Movimento Negro, mas passou a se concretizar a partir 

de meados da década de 1990 com a criação de cursinhos pré-vestibulares 

para negros e carentes (PEREIRA, 2010, p. 224-225). Foi das experiências 

desses cursinhos que se gerou a luta pelas ações afirmativas de cunho racial 

no ensino universitário público, resultando em uma legislação já consolidada 

que é aplicada em todas as universidades federais do país. 

1.2- Associativismo negro e educação em Pelotas

Segundo Beatriz Loner, o ativismo negro organizado na cidade de 

Pelotas iniciou ainda nas campanhas abolicionistas da década de 1880, com 

destaque para a Fraternidade Artística, a Harmonia dos Artistas, a Feliz 
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Esperança, sendo que esta ultima, “... além de promover conferências 

socialistas e operárias. Manteve aulas noturnas e biblioteca para seus sócios” 

(LONER, 2001, p. 247). Essas organizações buscavam levantar fundos para a 

libertação de escravos. Após a abolição, especialmente nas primeiras décadas 

do século XX, foi formada uma nova e complexa rede associativa para 

defender tanto os interesses trabalhistas como os interesses da raça, sendo 

estas associações recreativas, representativas ou beneficentes. Buscava-se a 

melhoria nas condições de trabalho e qualidade de vida, assim como fazer 

frente ao preconceito e à discriminação de cunho racial.

Dentre as associações negras da primeira República em Pelotas, Loner 

destaca as sociedades bailantes, teatrais e carnavalescas, o que, segundo ela, 

contraria a ideia de que os negros...

[...] formariam grupos totalmente marginalizados e embrutecidos, 
além de despreparados para a competição com os elementos 
imigrantes. Era necessário alguma sofisticação intelectual e educação 
para formar e manter grupos de teatros os quais, por outro lado, 
tiveram longevidade e estabilidade superior aos grupos brancos 
(LONER, 2001, p 249).

Destaca-se também o surgimento, neste mesmo período, das Ligas de 

futebol negras, em razão da discriminação racial no campo do esporte.

A Biblioteca Pública Pelotense foi fundada em 1875 e abrigou nas suas 

dependências os cursos noturnos de alfabetização, no período de 1877 até a 

década de 1950.  O historiador José Antonio dos Santos (2003, p. 121), 

apoiado em Peres (1995), afirma que o oferecimento de cursos noturnos de 

instrução primária na Biblioteca Pública Pelotense tinha como principal público 

adultos e meninos pobres, nos quais se tentava incutir normas e valores 

relacionados ao mundo do trabalho, evitando desta forma o “ócio” e a 

“vadiagem”. Foram nestes cursos que se alfabetizaram vários ex-escravos ou 

negros livres, dentre eles os fundadores do Jornal A Alvorada.

O jornal A Alvorada fez parte da imprensa negra e circulou em Pelotas e 

região de 05 de maio de 1907 a 13 de março de 1965. Segundo Santos (2003), 

especialmente até a década de 1940 o jornal abordava mais temas que diziam 

respeito aos negros e operários, reivindicando igualdade racial, direitos 
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trabalhistas e a inserção social por meio da instrução obrigatória. O acesso ao 

ensino era visto como uma segunda abolição:

Aqueles que escreviam no semanário acreditavam que, uma vez 
instruídos, os negros tomariam conhecimento dos seus direitos e 
deveres, e saberiam advogá-los e se encaminhariam para a busca da 
cidadania plena, na qual a proibição de entrada nos rinks de 
patinação e cinemas desapareceria (SANTOS, 2003, p. 136).

Nesse sentido, uma ampla Campanha Pró-Educação da comunidade 

negra pelotense foi sustentada no jornal durante toda a década de 1930, 

coincidindo com iniciativas semelhantes que estavam sendo tomadas pela 

Frente Negra Brasileira em São Paulo. Alguns dos cordões carnavalescos 

negros que surgiram nas duas primeiras décadas do século XX, 

transformaram-se posteriormente em clube sociais, cujas atividades não se 

limitavam à recreação. São eles: Depois da Chuva (1917), Quem Ri de Nós 

tem Paixão (1921), Chove Não Molha (1919), Fica Ahi Pra Ir Dizendo (1921) e 

Está Tudo Certo (1931).

Beatriz Loner aponta que as pessoas que frequentavam alguns destes 

clubes formavam uma elite cultural que liderava politicamente a comunidade 

negra, demonstrando preocupações com comportamentos inadequados que 

eram fruto da falta da educação e que atrapalhariam a integração à sociedade 

mais ampla. Por isso havia um grande incentivo destes clubes para que seus 

membros investissem na educação:

A educação era a grande preocupação dos negros conscientes e 
organizados, havendo referências à instalação de aulas noturnas em 
diversas associações negras, em vários momentos. Mesmo no pós-
30 a Frente Negra Pelotense tinha na educação da raça um de seus 
objetivos principais, pois ela era vista como o grande instrumento de 
valorização social e meio de retirar o negro da situação de miséria e 
marginação em que vivia. (LONER, 2001, p 258).

A Frente Negra Pelotense manteve atividades de 1933 a 1936, realizava 

várias palestras nos clubes negros da cidade e participou do 1º Congresso 

Afro-brasileiro do Recife em 1934, apresentando um “[...]manifesto 

denunciando a existência da segregação no sul” (LONER; GILL, 2009, p. 149)1.

1 Segundo José Antonio dos Santos (2003, p. 157), as preocupações da Frente Negra 
Pelotense estavam relacionadas à discriminação racial e, assim como a Frente Negra 
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Um dos objetivos desse associativismo negro pelotense inicial, já na 

República, era denunciar o preconceito e a segregação em Pelotas. Segundo 

Loner e Gill (2009, p. 147), “Em algumas de suas praças, negros não podiam 

sentar, assim como não tinham ingresso em cafés, cinemas, teatros e outros 

estabelecimentos públicos”. Até mesmo no carnaval, os blocos de brancos e de 

negros e os públicos diferenciados ou desfilavam em dias diferentes, ou 

ocupavam lugares distintos em torno da Praça Cel. Pedro Osório.

Essa luta contra o racismo, prosseguiu e persiste até os dias de hoje. 

Carla Ávila faz um breve levantamento de uma série de organizações que 

surgiram na década de 1980, que é a repercussão do movimento negro 

contemporâneo na cidade de Pelotas. Segundo ela, 

“[...] as manifestações culturais, artísticas e a educação são as 
principais ferramentas de mobilização da raça neste período, além de 
servirem de forte influência na trajetória dos militantes do atual 
movimento negro.” (ÁVILA, 2011, p. 33).

Várias das organizações apontadas por Ávila estão direcionadas para a 

educação, como Grupo Lanceiros Negros (década de 1990), GT-UFPEL (2006-

2008), Coletivo de Educadores Negros, dentre outros. Destaca-se, nos últimos 

anos, com a implementação de ações afirmativas na UFPEL2, a Setorial de 

Negros e Negras Quem Ri de Nós, Tem Paixão, que resgata o nome de um 

antigo clube social que não está mais em atividade, e se dedica, 

principalmente, no acompanhamento da efetivação da política de ações 

afirmativas na universidade.

Brasileira, proporcionar instrução para que os negros pudessem competir em grau de igualdade 
em um mercado de trabalho competitivo.
2 As ações afirmativas no ensino superior (reserva de vagas ou cotas) foram universalizadas no 
Brasil por meio da Lei Federal nº 12.711/2012, após várias universidade públicas estaduais e 
federais já terem instituídos políticas próprias para esta finalidade a partir dos anos 2000, 
sendo a UERJ a universidade estadual pioneira nesse tipo de política (2001), sendo seguida, 
em âmbito federal, pela UNB (2004).
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Capitulo 2 – Desigualdades raciais na educação e no mercado de trabalho 
no Brasil

2.1- Alguns dados sobre a desigualdade

A transição do modo de produção escravista para o trabalho livre e 

industrialização no Brasil, segundo Carlos Hasenbalg, não eliminou o 

pertencimento racial como um critério para definir posições sociais.  Fazendo 

uso de dados dos Censos Demográficos do IBGE das décadas 1940 e 1950, 

Hasenbalg demonstra que continuou a desigualdade entre brancos e negros no 

acesso à educação e ao mercado formal de trabalho no Brasil após a 

escravatura. Trazendo dados sobre o acesso à educação para esse período, o 

autor coloca:

Em 1940, a taxa de alfabetização das pessoas de cinco anos de 
idade e mais no Brasil era de 46,9% para os brancos e de 22,6% para 
os não-brancos. Dez anos depois, essas taxas tinham mudado para 
52,7% no grupo branco e 25,7% no grupo de cor. Ao considerar os 
níveis educacionais superiores, as diferenças entre esses dois grupos 
eram ainda mais marcadas. Em 1940, 9,6% das pessoas brancas, de 
dez anos de idade ou mais, tinham completado os níveis de instrução 
primária ou secundária ou universitária; essa taxa era de 2,9% para 
os mulatos e 1,5% para os negros.  Em 1950, as mesmas taxas eram 
de 24,8% para os brancos, 6,3% para os mulatos e 5,7% para os 
negros. (HASENBALG, 2005, p. 173).

A distância entre negros e brancos na educação se refletia no mercado 

de trabalho. Hasenbalg mostra que neste período os negros ocupavam 

principalmente postos de trabalho não qualificados no setor primário e 

secundário. Já no setor terciário (atividade comercias e de serviços), a 

população negra também não estava devidamente representada, 

especialmente no comércio, atividades financeiras, imobiliárias, sociais e 

administração pública, porque além de exigirem nível educacional elevado, 

usava-se o critério da “boa aparência” por envolver relações com o público. 

Segundo Hasenbalg...

De fato, único subsetor do terciário onde os não brancos eram super-
representados foi o de serviços pessoais, e aqui o caso extremo é o 
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das mulheres não-brancas. Em 1950, 89% das mulheres de cor 
empregadas fora das atividades primárias e industriais concentravam-
se nos serviços pessoais, principalmente no emprego doméstico. 
(HASENBALG, 2005, p. 182).

Hasenbalg conclui que neste período, em que já se passava meio século 

após a abolição, com exceção de uma pequena elite, os negros tiveram poucas 

possibilidades de ascensão econômica e social, sendo que o fenótipo negro 

funcionava como um critério negativo de seleção quanto mais havia a 

aproximação do topo da hierarquia ocupacional. Isso quer dizer que o 

investimento em anos de estudo não era compensado com o nível ocupacional 

adequado (HASENBALG, 2005, p. 191).

A historiadora Beatriz Ana Loner fez uma ampla pesquisa sobre a 

participação dos segmentos negros na formação da classe operária em 

Pelotas. Diferente de São Paulo, em que os postos de trabalho para operários 

foram ocupados pelos imigrantes, em Pelotas, como os imigrantes inicialmente 

eram direcionados mais para o meio rural, houve uma inserção maior dos 

negros nos posto de trabalham urbano:

Eles foram o elemento operário por excelência, especialmente em 
Pelotas, pois sua concentração, devido à atividade charqueadora, 
tornou-os na República o maior grupo em disponibilidade para 
trabalhos braçais. [...] Para este grupo, embora significasse uma vida 
difícil e sofrida, ainda era superior à situação de fazedor de biscates, 
sem profissão definida, mão de obra apenas para tarefas 
humilhantes, pesadas ou esporádicas, que era o que a sociedade 
parecia querer reservar a eles. (LONER, 2001, p. 239).

Mesmo assim, isso não impediu que a população negra da cidade 

permanecesse nos espaços periféricos da cidade de Pelotas, os mais carentes 

do ponto de vista socioeconômico e do acesso aos serviços públicos, como a 

própria educação, e os mais atingidos pela violência.

A análise de Hasenbalg sobre as desigualdades raciais no Brasil através 

do tempo não ficou completa, pois na década de 1970 a categoria raça foi 

retirada do Censo. Fazendo uso de dados de um projeto de pesquisa realizado 

no início desta década em seis estados brasileiros, ele afirma que entre 1950 e 

1973, o sistema educacional se expandiu como um todo, o que beneficiou a 

população negra especialmente no nível primário. Mas “nos níveis colegial e 
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universitário, a barreira contra os não-brancos e o virtual monopólio do grupo 

branco foi mantida” (HASENBALG, 2005, p. 199).

As desigualdades entre brancos e negros no Brasil, apontadas por 

algumas pesquisas, podem ser explicadas em razão de que uns foram 

escravizados e outros não, o que quer dizer que estavam em posições 

diferentes quando houve a modernização e industrialização no Brasil e o 

processo de universalização da educação. Essa é a explicação de Florestan 

Fernandes (2007). Carlos Hasenbalg afirma que essa explicação não é 

completa, porque além do peso da escravidão, depois da abolição continuou a 

se fazer uso de princípios racistas para o ingresso no sistema educacional e no 

mercado de trabalho. Isso significa que as desigualdades raciais não são 

apenas uma herança do passado, mas também um fato que continuou sendo 

produzido desde após a abolição até o presente. 

Os vários textos lidos sobre desigualdade racial apresentam dados que 

contestam a existência da democracia racial no Brasil, pois historicamente os 

pretos e pardos apresentam condições muito desiguais para concorrer no 

mercado de trabalho. Em primeiro lugar, porque os negros entram no mercado 

de trabalho com menos escolaridade, e em segundo, porque há os efeitos da 

discriminação racial na entrada e promoção na carreira dentro da estrutura 

ocupacional. Segundo Hasenbalg, isso gera um “ciclo de desvantagens 

cumulativas” que desfavorece as pessoas negras em relação às brancas.

Com base nos dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do IBGE do ano de 1982, Hasenbalg e Silva analisam a 

relação entre estrutura familiar e acesso à escola para brancos e não-brancos, 

chegando à seguinte situação:

[...]uma proporção mais elevada de crianças não-brancas ingressa 
mais tarde ou simplesmente não tem acesso à escola; a análise da 
repetência mostrou que, acumulando-se ao efeito do acesso tardio, o 
resultado é o de uma experiência de trajetória escolar mais lenta e 
acidentada entre crianças pretas e pardas; ao final do período de 
escolaridade obrigatória, dois terços ou mais de crianças pretas ou 
pardas estão frequentando a escola com atraso de três ou mais 
séries, enquanto que isto ocorre com apenas dois quintos dos 
brancos [...] (HASENBALG; SILVA, 1999, p. 127).

 

A situação socioeconômica das famílias contribui para o ingresso e 

permanência ou não na escola, assim como outras características da 
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composição da família, como o fato dos pais terem ou não tido a chance de 

estudar, especialmente as mães, pois elas tradicionalmente tem uma relação 

mais próxima aos filhos, incentivando-os e acompanhando-os, até em razão da 

estrutura machista da sociedade (HASENBALG; SILVA, 1999, p. 133). Mas 

além disso, os autores apontam que as chances educacionais das crianças 

diminuem quando a família é muito grande ou quando há a ausência de um dos 

cônjuges. E isso, no Brasil, novamente afeta mais os pretos e pardos, pois 

“...as crianças não-brancas tendem a pertencer a famílias significativamente 

maiores do que aquelas a que pertencem as crianças brancas” (HASENBALG; 

SILVA, 1999, p. 136). Além disso, há uma tendência das chamadas “famílias 

monoparentais” serem chefiadas mais por mulheres negras que por mulheres 

brancas (HASENBALG; SILVA, 1999, p. 142). Isso tudo implica em famílias 

com pouco suporte ao acompanhamento dos filhos na escola.

Dados do ano de 2009 analisados pelo IPEA mostram que essa 

realidade familiar problemática aumentou, com um número muito maior de 

mulheres, especialmente negras, como chefes de domicílio:

De toda forma, ainda são percebidas situações de maior 
vulnerabilidade nos domicílios chefiados por mulheres, em especial, 
os por mulheres negras, quando comparados aos domicílios 
chefiados por homens. Os dados de rendimento, por exemplo, 
mostram que a renda domiciliar per capita média uma família chefiada 
por um homem branco é de R$ 997,00, ao passo que a renda média 
numa família chefiada por uma mulher negra é de apenas de R$ 491. 
Do mesmo modo, enquanto 69% das famílias chefiadas por mulheres 
negras ganham até um salário mínimo, este percentual cai para 41% 
quando se trata de famílias chefiadas por homens brancos. (IPEA, 
2011, p. 19).

Comparando a década de 1950 com a de 1980, Márcia Lima afirma que 

passou a haver uma igualdade no acesso à educação entre homens e 

mulheres, mesmo que, no ensino superior, as mulheres façam a opção por 

cursos de menos status. Mas quando se olha para as mulheres negras, em 

particular, as desigualdades permanecem fortes, com elas ainda ocupando os 

serviços mais desqualificados e mesmo quando possuem um bom nível de 

escolaridade, não conseguem ter o retorno do investimento que fizeram na 

educação, ocupando níveis profissionais ou salariais inferiores em relação às 

mulheres brancas:
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As mulheres negras (pretas e pardas), se comparadas aos homens 
de seu grupo de cor, estão numa situação um pouco mais vantajosa. 
Mas, em relação às mulheres brancas, suas desvantagens 
educacionais são bastante significativas. Enquanto 54,3% das 
mulheres pretas e 51,8% das mulheres pardas têm no máximo três 
anos de estudos, para as mulheres brancas esse percentual é de 
31,5%. (LIMA, 1999, p. 150).

Ricardo Henriques, seguindo uma linha de explicação parecida com a de 

Hasenbalg, analisando um período mais contemporâneo (a década de 1990), 

afirma que a desigualdade social no Brasil é um fato de longa estabilidade e 

visto como natural por grande parte da sociedade. Segundo ele...

[...] a pobreza é um dos mais agudos problemas econômicos do país, 
mas a desigualdade – principal determinante da pobreza – é o maior 
problema  estrutural do Brasil. Desse modo, a agenda de pesquisa e 
de definição de politicas públicas que prioriza a questão da 
desigualdade tem como implicação necessária a compreensão da 
questão da desigualdade racial. Desnaturalizar a desigualdade 
econômica e social no Brasil passa, portanto, de forma prioritária, por 
desnaturalizar a desigualdade racial. (HENRIQUES, 2001, p. 02).

Acho importante trazer alguns dados sistematizados por Henriques, 

mesmo que esse autor esteja analisando a década de 1990, ou seja, fora do 

período em que minhas interlocutoras se tornaram professoras, porque 

expressa o quanto o não acesso à educação por parte da população negra cria 

as desigualdades de que se está falando e o quanto elas permanecem no 

decorrer da história. Analisando informações das Pesquisas Nacionais por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, Henriques identifica a desigualdade 

entre brancos e negros em vários indicadores. Afirma que a concentração da 

população branca nas regiões Sul e Sudeste, que são as mais desenvolvidas, 

torna mais grave a distância entre brancos e negros. Sobre a participação dos 

distintos grupos raciais na composição das desigualdades, ele conclui: 

Os negros em 1999 representam 45% da população brasileira, mas 
correspondem a 64% da população pobre e 69% da população 
indigente. Os brancos, por sua vez, são 54% da total, mas somente 
36% dos pobres e 31% dos indigentes. Ocorre que dos 53 milhões de 
brasileiros pobres, 19 milhões são brancos, 30,1 milhões pardos e 3,6 
milhões, pretos. Entre os 22 milhões de indigentes 6,8 milhões 
brancos, 13,6 milhões pardos e 1,5 milhão, pretos. (HENRIQUES, 
2001, p. 09). 
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Esse quadro de desigualdade, segundo Henriques, se agrava na região 

Sul, o que significa um grau maior de preconceito racial:  

Na região Sul, apesar da riqueza relativa, observamos que as 
pequenas populações parda e preta são significativamente 
discriminadas, com 46% dos pardos e 41% dos pretos sulista pobres. 
Ainda, segundo o critério de pobreza extrema, 16% dos pardos e 18% 
dos pretos residentes na região Sul são indigentes. (HENRIQUES, 
2001, p. 12).

Uma publicação recente do IPEA (2011), indica a permanência, para a 

atualidade das desigualdades tanto de raça como de gênero no Brasil, como os 

dados analisados sendo de 2009. Sobre o acesso ao mercado de trabalho com 

carteira assinada, embora tenha ocorrido uma expansão no ano analisado, as 

desigualdades se mantiveram:

Quando se combinam as desigualdades de gênero e raça, percebe-
se que as diferenças se acentuam: enquanto, em 2009, os homens 
brancos possuíam o maior índice de formalização (43% com carteira 
assinada), as mulheres negras apresentavam o pior (25% com 
carteira assinada). (IPEA, 2001, p. 27).

Ainda segundo esse relatório, as mulheres negras estão concentradas 

especialmente no setor de serviços tanto domésticos, como sociais, estes da 

área de cuidados (saúde, educação, etc.). Comparando esses dados aos 

apresentados por Hasenbalg, anteriormente citados, se observa então que há 

uma situação em relação à mulher negra e o trabalho que se mantém desde o 

final da escravidão.

A distribuição de renda no Brasil possui, segundo Henriques, uma 

“perversa composição racial”, com um nítido embranquecimento da riqueza e 

do bem estar do país (HENRIQUES, 2001, p. 17).  Qual seria a contribuição do 

acesso à educação para a manutenção desta realidade? Segundo Henriques, 

houve um aumento no nível de escolaridade dos dois grupos raciais ao longo 

do século passado no Brasil, “[...] mas o padrão de discriminação racial, 

expresso pelo diferencial de escolaridade entre brancos e negros, mantém-se 

absolutamente estável entre as gerações” (HENRIQUES, 2001, p. 27). 

Analisando os dados da década 1990, ele afirma: 
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De fato, a escolaridade média de um jovem negro com 25 anos de 
idade gira em torno de 6,1 anos de estudo; um jovem branco da 
mesma idade tem cerca de 8,4 anos de estudo. O diferencial é de 2,3 
anos de estudo. A intensidade dessa discriminação racial, expressa 
em torno da escolaridade formal dos jovens adultos brasileiros, é 
extremamente alta, sobretudo se lembramos que trata-se de 2,2 anos 
de diferença em uma sociedade cuja escolaridade média dos adultos 
gira em torno de 6 anos. (HENRIQUES, 2001, p. 26-27).

Como o acesso ao ensino superior é uma condição para a ascensão ao 

cargo de docente, achamos útil trazer informação sobre isso para um período 

recente:

A realidade do ensino superior, apesar da pequena diferença 
absoluta entre as raças, é desoladora. Em 1999, 89% dos jovens 
brancos entre 18 e 25 anos não haviam ingressado na universidade. 
Os jovens negros nessa faixa de idade, por sua vez, praticamente 
não dispõem do direito de acesso ao ensino superior, na medida em 
que 98% deles não ingressaram na universidade. (HENRIQUES, 
2001, p. 31). 

Na primeira década do século XIX, essa realidade vai mudar um pouco 

em razão da implementação das ações afirmativas, que estipulam reserva de 

vagas para negros nas universidades públicas, tanto federais como estaduais. 

Artes e Ricoldi (2015), analisando dados dos Censos do IBGE de 2000 e 2010 

apontam para mudanças no perfil étnico-racial do ensino superior no Brasil. 

Houve um aumento significativo de entrada de jovens negros, especialmente 

mulheres, no ensino superior, mas mesmo assim, “[...] a desigualdade entre 

brancos e negros ainda é representativa se considerada a participação no 

conjunto geral da população” (ARTES; RICOLDI, 2015, p. 862). Além disso, a 

análise dos dados indica que mulheres e negros cursam especialmente os 

cursos de menor prestígio. Sobre a permanência dessa desigualdade, as 

autoras afirmam:

Em 2010, os negros representavam 50,9% da população geral, índice 
que diminui para 35,3% nos grupos de pessoas que frequentam a 
graduação. É interessante observar que, se o número absoluto de 
alunos brancos (3,9 milhões) representa 4,3% da população total de 
brancos (90 milhões), a mesma proporção para pretos é de 2,3% e, 
para pardos, 2,2%. (ARTES; RICOLDI, 2015, p. 869).

Outro dado interessante trabalhado por estas autoras é o aumento, 

nesta década do número de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas 
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nos Censos, que teria como causa não apenas uma maior taxa de fecundidade 

nas mulheres negras, mas também uma maior conscientização e 

autoafirmação da identidade étnica, com as pessoas tendo menos 

constrangimento de assumir sua negritude (ARTES; RICOLDI, 2015, p. 866). 

2.2- Breve conclusão

As várias leituras aqui apresentadas indicam que o acesso à educação é 

central para manter ou alterar o quadro de desigualdades entre brancos e não-

brancos no Brasil. Nos dados apresentados, desde a primeira década do 

século passado até os dias atuais, os pardos e pretos possuem níveis menores 

de acesso à educação do que os brancos, como consequência, ocupam os 

cargos de trabalho menos qualificados do que os brancos.

Historicamente a mulher negra é quem mais sofre os efeitos da 

desigualdade. Nos últimos anos, com a entrada de um percentual grande de 

mulheres negras no ensino superior, há uma esperança de que esse quadro de 

desigualdade mude nos próximos anos. Mas ao mesmo tempo, os dados 

revelam que mesmo na atualidade há um número muito grande de mulheres 

negras que ainda se dedicam ao trabalho manual ou menos qualificado, e 

certamente são mulheres que não conseguiram passar do ensino fundamental 

ou médio.

O quadro de dificuldades que persiste hoje nos dá uma ideia dos 

grandes obstáculos enfrentados por mulheres negras para estudar e, ainda 

mais, ingressar no magistério, em décadas anteriores. O enfrentamento do 

preconceito e discriminação racial deve ter acompanhado essas mulheres 

desde o ingresso na escola como estudantes, até o ingresso e permanência 

como professoras. É sobre esse tema que vamos procurar escrever no próximo 

capítulo.
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Capitulo 3 - Mulheres negras e trabalho docente em Pelotas

3.1- Mulher negra, educação e docência

A participação feminina negra na luta por educação e melhores 

condições de vida sempre existiu, mas foi limitada pelas barreiras de cada 

época. Em Pelotas, as mulheres negras assumiram um lugar subalterno em 

muitas associações negras através da história, o que não quer dizer que não 

fossem de grande importância para a reprodução social da comunidade negra 

e que não mantivessem formas próprias de associativismo. O que não quer 

dizer também que mesmo dentro dessas associações não procuravam 

construir um espaço de atuação. Ao abordar as organizações negras das 

primeiras décadas do século XX, Loner afirma que:

Cimentando todos esses clubes e associações, haviam as mulheres 
negras, as quais mantiveram associações próprias, diferenciando-se 
das mulheres brancas, as quais, praticamente, nenhum papel 
desempenhavam na estrutura associativa de seus clubes. Os clubes 
negros mais organizados tinham o hábito de manter duas diretorias, 
uma de homens e uma de mulheres, sem contar que a única entidade 
beneficente feminina que apareceu na pesquisa, aparentava ser 
formada por mulheres negras. (LONER, 2001, p.252).

Uma das associações próprias que Loner aponta é o Instituto São 

Benedito, que tinha como foco o atendimento a meninas negras pobres ou 

abandonadas. Jacira Reis da Silva, que também pesquisou docentes negras 

em Pelotas, apresenta da seguinte forma essa instituição:

Esse Instituto tem sua fundação datada de 6 de fevereiro de 1901, 
por Luciana de Araújo, mais conhecida como ‘Mãe Preta’, e inicia 
suas atividades em 13 de maio do mesmo ano, com o nome de Asilo 
São Benedito. A manutenção da casa era feita por donativos 
angariados pela própria Luciana, recolhidos em peregrinação pelas 
ruas da cidade. De 1901 até 1912, as aulas eram ministradas por 
mulheres negras, voluntárias que ensinavam às meninas carentes. 
Hoje, o Instituto é mantido pelas irmãs da Congregação do Imaculado 
Coração de Maria e, desde 1993, funciona em regime de semi-
internato, atendendo somente meninas de famílias carentes, na 
maioria negras. (SILVA, 2006, p. 58). 

Mesmo as lideranças femininas sendo essenciais na organização dos 

Clubes negros, sobre elas se exercia uma forte vigilância, sendo inclusive 
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desligadas quando não tinham um comportamento adequado, de acordo com 

os padrões de moralidade da época. A aceitação dentro dos Clubes negros 

mais elitizados, de padrões rigorosos de conduta moral e de vestimenta, é 

interpretado como um sinal de embranquecimento para melhor ser aceito 

socialmente (LONER; GILL, 2009, p. 155). Essa inserção social era incentivada 

das mais variadas maneiras:

Os clubes também poderiam auxiliar na busca de empregos e na 
maior qualificação profissional para os seus sócios, com o 
oferecimento de vários cursos, como corte e costura, técnicos, etc. O 
Fica Ai contou com um time de futebol, sala de ginástica e grupos de 
danças e, durante algum tempo, abrigou a Escola Primária Francisco 
Simões, em convênio com o governo do estado, o que resultava em 
subsídio para sua manutenção, além de dar ênfase ao aspecto 
cultural do clube. (LONER; GILL, 2009, p. 160).

Não é à toa, portanto, que as primeiras professoras negras da cidade 

estavam vinculadas a esses clubes, pois ali encontravam incentivo para terem 

uma inserção social mais qualificada, por meio da educação. Outra questão 

importante, levantada por Loner e Gill, eram os concursos de beleza negra 

realizados nesses clubes, que auxiliavam na elevação da autoestima dessas 

mulheres negras.

O que se viu no capítulo anterior, é que as mulheres negras até hoje 

ocupam os postos de trabalho mais desqualificados. Com isso se tem uma 

ideia das dificuldades que tiveram, ao longo do tempo, para assumirem o cargo 

de docentes. Em alguns lugares, as teorias racistas que ainda eram comuns no 

início do século XX promoveram exclusões em alguns poucos setores em que 

mulheres negras haviam conquistado algum espaço. Maria Lucia Rodrigues 

Muller (2016) constatou, em sua pesquisa sobre o magistério público do Rio de 

Janeiro, que a partir do final da década de 1910, começaram a surgir reformas 

e regulamentos usando critérios como saúde física e moral e boa aparência, 

fechando às mulheres negras a alternativa de ocuparem estes postos de 

trabalho, que até então não estavam completamente fechados para elas. Isso 

nos dá uma ideia das dificuldades enfrentadas, ao longo da história, pelas 

mulheres negras para ocuparem um espaço de trabalho digno. 

O magistério carioca, possivelmente o brasileiro, passou décadas 
sendo reserva de mercado apenas dos professores brancos. Ainda 
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hoje, professores negros são minoria (TEIXEIRA, 2016) em todos os 
graus de ensino, mesmo no ensino primário, que é o grau de ensino 
mais mal remunerado. É branco o magistério, como de resto são 
brancos praticamente todos os setores da elite brasileira. (MULLER, 
2016, p. 409).

  

Trazendo isso para os dias atuais, temos outro texto de Moema de Poli 

Teixeira que analisa o Censo Demográfico de 2000 e afirma que, em relação 

ao cargo de professor, “[...] a ocupação é, sem sombra de dúvida, 

eminentemente feminina (81,2%) e branca (64,2%), e não apenas no seu 

conjunto (dados para o Brasil) como em todas as regiões e unidades da 

federação” (TEIXEIRA, 2006, p. 11). A participação maior de brancos na 

categoria é, segundo ela, “...maior que a sua participação no conjunto da 

população ocupada” (Idem, p. 12). Essa predominância branca aumenta 

quanto mais elevado é o nível de ensino em que o profissional atua, com 

professores brancos ocupando mais os cargos de professor de nível superior e 

professores pardos e pretos ficando mais nos cargos de ensino médio e 

fundamental (Ib., p. 21-22):

Ou seja, através desses dados se pode concluir que o ensino 
superior é uma categoria masculina (a participação dos homens é 
mais de quatro vezes superior à participação das mulheres), assim 
como o ensino médio, os cursos de formação profissional e de 
educação física, enquanto o ensino fundamental e a educação infantil 
para profissionais de nível médio são femininos e mais 
representativos também para pretos e pardos. (TEIXEIRA, 2006, p. 
24).

A autora Olga Maria Pereira utilizou como recorte e sujeitos de sua 

pesquisa professoras/es negras/os formadas/os no Magistério entre os anos de 

1960 a 1990, na cidade de Pelotas, demonstrando como as manifestações de 

racismo vão se naturalizando através de diferentes roupagens, e ao mesmo 

tempo, mostrando formas de fortalecimento da identidade e superação da 

indiferença da sociedade a este racismo (PEREIRA, 2015, p. 180).

Segundo Pereira (2015), o Brasil continua alimentando o discurso da 

desigualdade racial, pois a subordinação de uns em relação a outros continua 

sendo demarcada pelo critério cor. Por mais que desvie o olhar, sempre é 

possível se deparar com situações nas quais o negro é prejulgado pela cor. 

Essas formas de discriminação, carregadas de sutilezas, são incapazes de 
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admitir que entre os invariáveis critérios de seleção para ascensão social, como 

escolaridade e capacidade intelectual, o pertencimento étnico-racial persiste 

como derradeira e invisível desculpa de exclusão (PEREIRA, 2015, p.149).

Os/as 16 docentes que fizeram parte da pesquisa de Olga Pereira fazem 

parte da rede Municipal, Estadual e Federal de Educação da cidade de Pelotas, 

e responderam um questionário de dez perguntas, visando perceber a 

presença ou não do racismo no espaço de trabalho e no meio social. Uma das 

formas que o preconceito aparece é o não reconhecimento das pessoas negras 

como capazes de exercer a profissão de docente, isto está presente na relação 

com os colegas, estudantes, pais dos alunos e autoridades. Esses profissionais 

negros percebem a presença de um preconceito velado, que não é muito 

explicito, mas que se apresenta em algumas situações de forma direta. A 

dificuldade de ascender na carreira também é percebida pelo fato de ser negro.

3.2- Apresentando algumas docentes negras

Apresento agora as professoras que deram seus depoimentos em 

entrevistas, que foram entrevistadas por terem vínculo com o Clube Fica Ahi 

pela equipe do projeto de extensão que se falou na Introdução. Não era uma 

pesquisa sobre mulheres negras docentes, mas mesmo assim, há depoimentos 

sobre essa experiência de ter se tornado professora negra. Como as 

entrevistas não foram feitas para esse trabalho, mudou-se o nome original por 

nomes fictícios, por uma questão ética.

- Maria do Rosário: foi entrevistada ainda no ano de 2010, pela coordenadora 

do projeto de extensão. Relata que sua família era de baixa renda, mas mesmo 

assim, seu pai sempre se preocupou em tentar elevar o nível educacional e 

cultural dos filhos, o que fazia assinando o Alvorada e outros jornais e revistas 

de circulação semanal ou mensal, como Manchete e O Cruzeiro. Mesmo sendo 

sócios do clube Fica Ahi, por concordarem com os valores do Clube, seus pais 

não participavam das atividades por não terem dinheiro para manterem os 

padrões de vestimenta exigidos. Ela própria se tornou sócia do clube e fez 

parte da diretoria apenas depois que se tornou professora e se casou, quando 

assumiu um nível socioeconômico melhor que a sua família de origem.
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- Maria Cândida: foi entrevistada no ano de 2011 pela coordenadora do projeto 

de extensão e pelo Sr. Rubinei Machado, na época da diretoria do Clube, 

atualmente falecido. Ela tinha 77 anos nesta data. Seus pais eram de baixa 

renda, por isso não eram sócios do Clube Fica Ahi, seu pai era encaixotador de 

cerâmica, que era vendida para exportação, e faleceu cedo, deixando sua mãe 

com sete filhos(as) crianças e adolescentes. A mãe era servente na Escola 

Assis Brasil, mas trabalhou também auxiliando a sua própria mãe, desde cedo, 

na profissão de lavadeira. Maria Cândida e a irmã, que também foi professora, 

foram levadas para o clube desde adolescentes por um dos tios, que era militar 

e chegou a ser presidente do Clube, por que ali era considerado um local 

moralmente saudável para as moças frequentarem. Mesmo com todas as 

dificuldades, todos(as) os(as) irmãos de Maria Cândida ou fizeram curso 

superior, ou seguiram a carreira militar. A única exceção foi um dos irmãos que 

não estudou, mas foi um dos primeiros jogadores negros a entrar para um 

clube profissional de futebol de Pelotas.

Maria Conceição: tinha 62 anos quando foi entrevistada em 2014. Na época, 

fazia parte da diretoria do Clube Cultural Fica Ahi. Embora saiba quem é seu 

pai, foi criada apenas pela mãe, que era originária de Canguçu e veio para 

Pelotas para trabalhar em fábricas e depois como doméstica, ocupação que 

teve pela vida inteira. Maria Conceição também estudou como normalista 

(curso de magistério) no Colégio Assis Brasil, mas alguns anos depois que 

Maria do Rosário e Maria Cândida. Depois fez faculdade de licenciatura em 

geografia e história na Universidade Católica de Pelotas. É professora 

aposentada pelos magistérios municipal e estadual.

3.3- Origem socioeconômica e importância do Clube Fica Ahi no acesso à 
educação

Segundo Maria do Rosário, as dificuldades financeiras lhe 

acompanharam durante toda a sua permanência no colégio, e só conseguiu ir 

adiante por isso também ser um sonho de seu pai:
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Por que foi assim: eu fiz o ginásio, a pau e esmola, por dificuldade. 
Não dificuldade [de aprender], graças a Deus, dificuldade de dinheiro. 
Pra tu teres uma ideia, tu sabes muito bem, tu acabasse de me dizer, 
tu também, nós, as pessoas pobres, têm dificuldade. Então, eu 
morava num lugar, na várzea. 
[...]
Então eu morava lá. Como eu era menina, tinha menstruação, tinha... 
E quando chovia muito, enchia da água. Meu pai me carregava, por 
isso que eu te digo que sou muito bem resolvida por ser descendente 
de escravos. O meu pai me carregava no colo três quadras, e eu 
com o sapatinho do colégio na mão, com as, com as, com a 
meinha, pra botar três quadras depois, pra ir pro colégio. Por que 
eu não admitia faltar aula, não admitia. Deus me livre! Eu tinha paixão 
por ir pra escola. Até porque, a escola era o meu divertimento, além 
de aprender.

Segundo Maria do Rosário que tinha cinco irmãos mais velhos que 

também estudaram, ela teria sido enviada para a escola por duas razões: era a 

mais fraquinha e não iria conseguir fazer trabalhos manuais; ela era a mais 

branca, e por isso, conseguiria fugir melhor do preconceito:

Então, como eu te digo, quando eu terminei o ginásio... Eu sempre 
fui muito magrinha, muito pequenininha, eu disse, e o pai disse: “E 
ai minha filha, como é? Concluiu uma etapa, e ai?” Eu digo: 'Ai, eu 
queria tanto ser professora'. Bom, já ensinava todo mundo né, pegava 
os coitados e ensinava: senta, que eu quero que tu aprendas isso. E 
ai ele disse: “é, então tu vais pra lá, tem curso, tu vais por que tu 
pequena desse jeito, no que é que tu vais trabalhar?' Eu era bem 
magrinha, bem... “Vais trabalhar de empregada, assim, de cuidar 
criança? Não, eu acho que tu deves fazer, faz mais uma força, tu 
nunca decepcionasse, sempre estudasse bastante”. Fiz direto, que 
seria uma coisa rara, e fiz a escola normal, tudo isso graças àquela 
mente iluminada.

Além dos irmãos mais velhos, Maria do Rosário tinha uma irmã mais 

nova, que teria incentivado muito a estudar, mas como essa irmã era mais 

preta, sentiu um grau de rejeição tão grande na escola que não se sentiu 

estimulada a continuar os estudos: 

E eu queria pagar as coisas, pra ir evitando os trabalhos que eu 
passei, pois eu já trabalhava: 'a mana te dá a roupinha pra tu ir'. Ela é 
mais preta do que eu, e ela diz que sofreu muito mais... Ela dizia 
pra mim, quando eu dizia pra ela que eu queria que ela fosse pra 
aula, que não queriam dar a mão pra ela. “Ah, elas não querem me 
dar a mão, porque eu sou negra'. Eu digo: 'Mas Zilah, o que é que 
tem isso?”. Eu adoro a minha irmã, sabe? É a única, é a única, tanto 
que se tu não estivesse aqui, eu já estaria lá. [...] Então, na verdade, 
só quem não estudou foi a minha mana, porque ela diz que foi 
demais o preconceito em cima dela, eu tenho a impressão. E eu 
lembro que eu dizia pra mãe: mãe, mas ela tem que ir pra escola, 
mãe. E a mãe dizia: pare de incomodar a tua irmã. Se tu gosta da tua 
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escola, vai tu pra escola, agora, ela não é obrigada a ir. E hoje ela 
diz: ai, porque que eu não...

A entrevista de Maria Cândida ficou mais focada na história do clube, 

que não é o tema do trabalho aqui. Mas por meio de algumas histórias 

contadas por ela, dá pra perceber que vinha de uma família muito humilde, mas 

como alguns tios tinham alcançado uma ascensão socioeconômica, eles 

ajudavam os sobrinhos e sobrinhas. Havia um sentimento muito forte de 

solidariedade dentro da família, por isso que conseguiam atender as exigências 

do próprio Clube Fica Ahi:

A gente mandava aquele dinheirinho pouquinho pra ela [tia 
costureira], ela ia no Velocino Torres comprar uma fazendinha daqui, 
outra uma fazendinha dali... E fazia as roupinhas, a gente sempre, 
sempre participou de tudo, eu e a [nome da irmã]. Ela sempre, 
sempre fazia. “Nós não vamos numa coisa por que não tem 
vestido...”. Ela dava um jeito: “vocês vão e tem que ir”. Ela ia pra 
máquina e fazia uma coisa, um ano o vestido era branco, no outro 
ano já mandava tingir de azul e assim ia. Ela tirava alguma curva, 
algum detalhe, alguma coisa, mas era pra nós participar. Nós 
participamos sempre de tudo. 

No segundo capítulo, escrevemos um pouco sobre a difícil condição da 

mulher negra mãe solteira para criar os filhos e permitir que eles estudem. A 

trajetória da mãe de Maria Conceição revela um pouco isso:

Eu vi tanto sacrifício da minha mãe. Minha mãe era cozinheira. 
Trabalhou no Anglo, na fábrica de tecido. E sempre comigo, 
poderia ter me abandonado, ter me dado para outras pessoas. 
Penso assim, né? E ela não... sempre na luta pra me criar. Então eu 
achei que não tinha. Ela abriu, assim: "tu queres procurar ele? [o pai] 
Deus dá..." Não, eu vejo que não tem necessidade nenhuma.

Depois de ter trabalhado no Anglo, a mãe de Maria da Conceição 

passou a trabalhar como doméstica em uma casa de família, dando a 

oportunidade para que a filha acessasse educação, por intermédio dessa 

família.

Por intermédio dele [tio materno], ela [a mãe] trabalhava no Anglo. 
Depois ela quis melhorar. Daí ela veio trabalhar em casa de família. 
Depois que ela foi para uma casa de família, eu era pequena, bem 
pequena, ai me criei ali. Ela criou as crianças de lá e a gente se 
criou juntos. Até hoje somos irmão, somos considerados irmãos 
mesmo. Irmão porque a gente se criou...
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Essa família para quem a mãe de Maria da Conceição trabalhou e criou 

os filhos de mais de uma geração era uma das proprietárias da Rádio Cultura. 

Então tinham não apenas dinheiro, mas um nível cultural elevado. Foi por esse 

ambiente que Maria da Conceição teria se estimulado a estudar, e também foi 

por isso que ela frequentava lugares que eram mais adequados para os 

brancos, não para os negros:

Ela [a mãe] se aposentou como doméstica. Ai que eu tive todo o 
apoio de estudar, porque eles tinham uma biblioteca, assim, 
maravilhosa. Então eu me criei dentro de uma biblioteca, que era 
nos casarões ali da Gonçalves Chaves. Então eles tinham duas 
peças, assim, aqueles casarões, livros para todos os lados, então eu 
me criei e a minha sala de estudos era ali. Então eu estudava e... 
entendesse? Então sempre tive essa coisa de estudar na volta, ali, 
né? Eu fui criada... poderia ser assim: oh, tu fica lá no pátio, fica 
isolada como lixeira. Não, eu tinha abertura, como eu tinha falado, 
né? Que a minha sociedade era Comercial, Libanesa e Diamantinos. 
Diamantinos, toda as festas que tinham eu tava metida no 
Diamantinos.

A origem socioeconômica das três entrevistadas lembra os resultados da 

pesquisa realizada por Iolanda de Oliveira entre professores no Rio de Janeiro:

Para a grande maioria negra e mestiça, o magistério significa 
mobilidade social ascendente porque a profissão do chefe de suas 
famílias é predominantemente manual, enquanto para a metade dos 
brancos o magistério significa estabilidade ocupacional [...]. 
(OLIVEIRA, 2006, p. 114).

Embora se exercesse um controle muito grande sobre as mulheres do 

Clube Fica Ahi, por parte das diretorias (LONER; GILL, 2009; SANTOS, 2003), 

essas mulheres tinham um forte protagonismo dentro do clube. Maria Cândida 

participou da construção da sede própria, na década de 1950, em sistema de 

mutirão. Segundo ela, a participação das mulheres foi essencial para que a 

sede fosse erguida:

[...] e ai eles idealizaram a sede nova. Como é que a gente vai fazer, 
e tudo? Como é que vamos organizar? Como que vamos... e o 
dinheiro? Nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Eu sempre fui muito 
metida. Então a gente [mulheres] fazia nos domingos, agora 
chamam domingueira, mas nós fazíamos as quermesses. Todos 
os domingos a gente se entregava ao Fica Ahí. Já sabia que não 
podia pegar compromisso naquele dia. Era eu, a Maria Helena, a 
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Loloca, acho que tenho até aqui o retrato do grupo. E ai a gente fazia 
quermesses, fazia chás [...]. Ai a gente fazia as coisas para tira o 
dinheiro para nova sede então ai a gente trabalhava muito, muito... 
com prazer.

Conforme já haviam indicado Loner e Gill (2009), os clubes sociais 

negros tinham diferentes graus de prestígio, e eram associados a diferentes 

valores de acordo com o nível socioeconômico das famílias que frequentavam 

esses lugares. Fazer parte do Fica Ahi era sinal de que se tinha conseguido um 

progresso na inserção social, que não era só econômica, envolvia valores 

morais:

Maria do Rosário: Como eu te disse, eu passei a estudar lá no 
ginásio, no antigo ginásio, que depois é que eu fui para a Escola 
Normal, na época. Mas era uma escola pública, por que eu não teria 
condições nenhuma de estudar numa escola que não fosse 
pública. Mas o que eu queria te dizer a respeito do Fica Ahi, do 
Chove e do Chuva, é que realmente o meu pai não permitiria que eu 
fosse a outro clube que não fosse o Fica Ahi.  [...] Não por questão de 
dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro nenhum, mas por 
questão na época, que era a época, de que as pessoas... Ele 
achava, eu tenho a impressão, mais íntegras, com mais vontade 
de progredir, entendeu? Mais lutadoras. Ele deveria ter os conceitos 
dele pra não permitir que eu fosse, tanto que eu nunca entrei no 
Chove e nunca entrei no Chuva, e sempre fui ao Fica Ahi. E a 
primeira vez que eu fui ao Fica Ahi, ele era na Felix da Cunha, eu era 
menina.

Essa “vontade de progredir” passava pela educação, como afirma Maria 

do Rosário em outra passagem da entrevista: 

Na minha opinião o clube existia, os clubes de negros, porque não 
permitiam que nós participássemos de uma sociedade branca. 
Então, o que é que o negro fez? Fez uma Sociedade para ele. [...] 
Mas a ideia que eu tinha é que nós tínhamos um clube, cuja direção, 
cuja coordenação era de homens negros, com muita vontade que 
todos os negros que estivessem à volta estudassem, fossem 
cultos.

Maria Cândida também comenta sobre a importância do Clube para 

facilitar o acesso aos estudos, pois as moças se apoiavam entre elas:

Ai a gente fazia muita, muita coisa com amor lá dentro. Então esse 
grupo de moças, nestas alturas, então nós estávamos tudo 
estudando, tirando o normal então era assim... Uma entrava pro 
ginásio, então: vamos fazer exame de admissão? Então vamos 
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fazer! Ai juntava quatro, cinco das colegas: o que tu vai fazer? Assim, 
tudo com amizade, né?!

Maria da Conceição, mesmo sendo de uma geração posterior das outras 

duas, também faz uma relato muito semelhante sobre a formação de grupos de 

moças dentro do Fica Ahi que faziam cursos juntas, apoiando-se:

Tinha amizade com a Gilda, que nós já se conhecia daqui do Fica 
Ahi, a Gilda. Tem a Dinamar também, a Dinamar. Tinha a Solimar. 
Tem a Laureci que também trabalha aqui, a Laureci, que a gente já 
se conhecia daqui. Daí nós combinamos de fazer o vestibular 
juntas. Ai começamos a estudar, se encontrava pra estudar, uma 
na casa da outra e papapa. Não tinha cursinho. A gente estudava 
assim. Ai fizemos o vestibular, passamos. Nós fizemos Estudos 
Sociais, primeiro. Interessante que nós as cinco, são cinco ou seis? 
Seis? Cinco! Passamos, assim, direto. Ah, uma felicidade total, né. 
Passamos direto. Ai quando nós fomos fazer a matrícula, a gente se 
sentou juntas, assim, e fizemos as mesmas matérias juntas. Então 
quando nós entramos na sala de aula, primeiro nós... não sei como é 
que está agora, mas no primeiro ano, era tipo, um bar, então todas as 
disciplinas, os cursos juntos. As matérias como Economia, Filosofia, a 
gente tirava todo mundo junto. Interessante que entrou, assim, nós 
as cinco, as negona, assim, e nos chamavam de "as irmãs 
cajazeiras". As irmãs cajazeiras, do Odorico Paraguaçu, daquela 
novela... Nós sempre tava junto. Nós fizemos as mesmas matérias. 
Na aula, por exemplo de Economia, nós juntas. E nós tinha tirado 
normal, né. Nós era professor né. Nós éramos conhecidas sempre 
juntas, sempre... ia no barzinho... juntas. Sempre juntas. Então foi 
interessante porque a gente se formou juntas, todas juntas. Já nos 
conheciam, né. Tinha um professor que a gente se ria bastante. E ele 
"vamos separar, vamos separar as Marias, aí", "mas professor... - a 
Gilda - nós estudamos juntas”. Nós realmente, nós estudávamos 
juntas. E às vezes nós tirávamos as mesmas notas. Ai "vamos 
separar, vamos separar". Ai eu me lembro também que uma vez ele 
colocou um em cada canto. O professor, o falecido Zequir, de Moral e 
Cívica. E ele era assim, tinha um livro, ele escrevia os livros dele, ele 
é do Exército, era. Então, quando a gente fazia as provas dele, tinha 
que ser com as palavras do livro. Tu não podia modificar, podia ser o 
mesmo pensamento, mesmo com as tuas palavras ele não aceitava. 
Tinha que ser com as palavras dele. Tem que ser do livro, né. Até 
mesmo a gente comprou um livro pra nós quatro. Nós era tudo assim. 
Ai nós tirava as mesmas notas. Ele "como, eu separei você!" e a 
Gilda "eu disse, nós não colamos, nós estudamos juntas", aí a gente 
fez toda a faculdade assim. É muito interessante essa integração 
nossa.

Segundo Maria do Rosário, a educação era tão importante para os 

ficahianos, que quando foi construída a sede própria do Clube, no início da 

década de 1950, teria sido firmado um acordo como o governo do estado para 

que ali fosse instalada uma escola. 
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Está lá uma placa em homenagem a ele, Salão Rubens Lima. Isso eu 
sei, que ele deveria estar nessa comissão, que para poder fazer 
aquela sede, aquele prédio, firmou com o Governo do Estado uma 
maneira de, uma forma, um contrato, pra que eles ajudassem 
com dinheiro e funcionaria ali uma escola estadual. Que 
funcionou por muitos anos, que foi a escola Francisco Simões. [...] 
Então, quando a escola começou a funcionar eu tive essa certeza de 
que os nossos amigos da diretoria tiveram uma ideia inteligente e 
feliz, isso já era um sinal de abertura. Já que não podemos sozinhos, 
vamos buscar lutar. E ai foram até o governo, que inclusive, pelo ano, 
poderemos saber qual era o governador da época. Que deveria ter 
sido inaugurado. Inauguração da qual eu não participei, como eu te 
disse, eu não estava, assim, sempre presente de uma forma efetiva. 
Mas sei de muita gente que pode te dizer isso.

Maria Cândida também faz menção à criação de uma escola dentro da 

sede própria do Fica Ahi como uma condição para que esse deixasse de ser 

um simples bloco carnavalesco e levar o nome de um Clube Cultural:

Então foi que começou-se a trabalhar para fazer a sede nova, a sede 
lá. Foi quando se iniciou, primeiro, quando foi fundada, foi 
primeiro uma escola lá embaixo, Francisco Simões. Teve muitos 
anos Francisco Simões ali depois então... Foi Francisco Simões por 
que para ser clube cultural.... bom, então nós começamos lá.
[,,,]
Vinha uma subvenção para o clube, vinha uma subvenção, mas que 
ele tinha que ter uma escola ali e passar para clube cultural Fica Ahí.

Embora o clube incentivasse a educação, promovendo inclusive bailes 

anuais para homenagear quem tinha conseguido passar para um novo nível 

educacional, não abria mão de que todos tivessem um nível de conduta e de 

vestimenta, caso contrário, não entrava nas festividades, mesmo que fosse 

para homenageá-los, como foi o caso de Maria do Rosário, que não pode ir no 

baile dos formandos por falta de acompanhante que tivesse uma vestimenta 

adequada:

Mas é claro, tudo era no Fica Ahi. Sócio ia lá, Alvorada, os amigos, 
quando havia um baile. Quando eu me formei havia baile para os 
formandos, por que o clube sempre incentivou, só que meu 
irmão não podia entrar porque não tinha terno, daí eu não pude ir 
ao baile. Tas ouvindo? Eu fui convidada ao baile por que era uma 
das formandas, eu tinha um vestido por que eu tinha feito o vestido, 
que a gente faz uma força tu sabe como é, ai o meu irmão que iria me 
acompanhar, por que o pai não ia, o pai não gostava, achava bonito a 
sociedade, achava que tinha que ter respeito, achava que era aquela 
que eu tinha que ir, por que ai é que estava o meu grupo, não me 
deixaram nunca ir no Chove e no Chuva, eu fico assim até meio 
chateada. Em dizer uma coisa dessas mas é verdade.
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Maria Cândida também relata sobre os bailes do Fica Ahi que eram 

feitos anualmente para homenagear os formandos, como uma forma de 

incentivar a aplicação na educação:

[...] ficou assim, os bailes, as festas de Natal do Fica Ahí, como ele 
era cultural, então ele fazia, cada pessoa, moça ou rapaz, que se 
formavam ou terminavam algum curso, no Fica Ahí tinha aquela 
homenagem. Então era aquele baile que a gente ia, nessa Alvorada 
[jornal Alvorada] que eu tenho lá, até tem o nosso retrato de toga e 
beca; e as pessoas que se formavam, as companheiras e tudo, então 
tinha aquela festa todos os anos para homenagear os estudantes 
que se formavam. Muitos e muitos anos foi feito isto.

Percebemos então que mesmo que em um determinado período o Clube 

Fica Ahi tenha adotado padrões de conduta rígidos, afastando muitas famílias 

negras do quadro de associados, era possível se inserir no Clube por meio de 

laços familiares, mesmo quando não se tinha um nível socioeconômico muito 

elevado. Mas o que importa para este trabalho é que o Clube, justamente por 

valorizar a inserção social do negro na sociedade, acabou sendo muito 

importante para que muitas mulheres negras conseguissem se formar e se 

tornar professoras. E ser professora para estas mulheres era “[...]escapar do 

lugar social historicamente atribuído às mulheres negras” (SILVA, 2006, p. 58). 

Na pesquisa de Jacira Reis, a luta por ser professora aparece sempre nos 

depoimentos como uma forma de melhorar de vida e fugir ao destino de ser 

doméstica.

A relação entre gênero e raça emerge como motivo que 
impossibilitava a conquista de escolarização e de outra profissão que 
lhes garantisse um melhor status social que o de empregada 
doméstica; daí o esforço das famílias em garantir que, pelo menos, 
fossem professoras. (REIS, 2006, p. 60).

3.4- A formação como professora e a vivência do preconceito

Assim como foi constatado na pesquisa de Olga Pereira (2015), Maria 

do Rosário fala de um preconceito que seria mais dissimulado quando se refere 

à vida social...

Olha, eu sou muito, assim, pra eu te dizer que eu sofri preconceito, 
sofri, claro. Embora negra, como eu digo, mais clara. Mas passou 
de branco, negro é, como dizem os negros. Nós, da comunidade 
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negra, a gente diz assim: passou de branco, negro é. Mas, eu não sei 
se pelo meu temperamento, que eu sou uma pessoa que eu não 
encuco, eu não, não sou uma pessoa, assim... Então, como eu sou 
uma pessoa que vibro, que falo, que estou participando sempre, 
talvez... Agora, realmente, não podemos deixar de sonhar...

Maria do Rosário, mesmo com todas as dificuldades familiares, prestou 

o exame para fazer o que se chamava na época de Curso Normal no colégio 

Assis Brasil. Na época que entrou, só tinham cinco estudantes negras na sua 

turma, que entraram por meio de exame de admissão, e além da prova, havia a 

discriminação por parte da escola já na inscrição:

Hoje a vaga está ai, é só querer entrar. Não, naquela época era o 
contrário, só entrava quem tivesse competência pra entrar. Então, eu 
fui com o meu pai fazer a inscrição para a prova. E ai, eu lembro que 
o primeiro, o primeiro embargo, a primeira, foi que quando eu fui 
assinar a minha ficha, o meu nome não estava de acordo com a 
certidão. E eu lembro que a secretária disse assim: "Imagina, quer 
passar na prova e nem o próprio nome não sabe assinar!". E 
aquilo me marcou muito. Lá no balcão da escola, que depois eu fui 
professora. Porque como eu fiz pedagogia, eu voltei lá como 
professora. [...] Mas eu, graças a Deus, enquanto, sabes que eu 
lecionei no próprio curso de magistério né. Porque eu fiz pedagogia, 
então, fiz concurso pra didática e psicologia, então lecionava no 
curso.

Maria do Rosário afirma em várias passagens da entrevista o quanto se 

sentia vitoriosa em ter sido professora em uma escola em que foi discriminada, 

na hora de fazer a inscrição para entrar como aluna. Quando falou do colégio, 

Maria do Rosário dá a ideia de que ali o preconceito era mais explícito:

Como tem preconceito, e outra coisa do preconceito tu me 
perguntasse do colégio, eu me lembro, por que a gente trabalha 
muito em grupo né, e o grupo era das 5 negras. Nós não nos 
misturávamos com as outras. Isso eu me lembro, e tinha uma moça 
branca que vinha conosco trabalhar, que era a [...], nunca vou me 
esquecer.

Estes depoimentos de Maria do Rosário lembra algumas colocações que 

a antropóloga Nilma Lino Gomes faz, após a pesquisa sobre professoras 

negras em Belo Horizonte:

A escola não é um campo neutro onde, após entrarmos, os conflitos 
sociais e raciais permanecem do lado de fora. A escola é um espaço 
sociocultural onde convivem os conflitos e as contradições. O 
racismo, a discriminação racial e de gênero, que fazem parte da 
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cultura e da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas 
relações entre educadores/as e educandos/as. (GOMES, 1996, p. 
69).

Maria Cândida era uma das cinco moças negras que estudou com Maria 

do Rosário no Colégio Assis Brasil, e também, tempos depois, foi lecionar 

justamente neste colégio. Maria Cândida lembra que teria se formado em 1956. 

Logo depois de formada teria ingressado no magistério estadual para trabalhar 

no Chuí, mas conseguiu uma transferência para Pelotas, onde trabalhou em 

várias escolas, inclusive na colônia.

Maria da Conceição, talvez por ser apadrinhada por uma família de 

destaque da cidade, não relata preconceito na sua trajetória escolar. Mas se 

destaca em seus depoimentos que ser professora para ela representava 

alcançar outro nível social, diferente do da mãe:

A Escola Estadual, a minha primeira escola foi, que era o jardim de 
infância, foi o Assunção. Ali na Barroso, esquina Tiradentes. Foi o 
meu pré, que agora é jardim de infância. A coisa mais interessante 
é que eu sempre disse assim, que eu sempre quis ser 
professora. Porque uma delas, essa que eu era querida da dona da 
casa, era professora. Ai eu sempre: “vou ser professora", dai eu 
"ainda vou dar aula nessa escola". Me aposentei no município na 
escola. E na outra escola que eu, que era na outra quadra da minha 
casa, de onde eu nasci, no Ondina Cunha, na Gonçalves Chaves. Eu 
sempre passava ali, quando era pequena e via as professoras, e 
via todas emperiquitadas, naquela época, professora naquela 
época se emperiquitava. Sapato conjunto com a bolsa e roupas 
impecáveis né. Porque as professoras, geralmente, eram esposas de 
alguém do Exército, uma coisa assim. As professoras daquela época. 
Eu achava assim: "ainda vou dar aula aqui", caí e me aposentei ali 
também. As escolas que eu estudei, e estudei ali também, as escolas 
que eu estudei, eu me aposentei.

Mesmo que tenha afirmado em várias vezes na entrevista que não 

sentiu o preconceito, Maria da Conceição percebia que era diferente das outras 

crianças da sua rua, e o fato de ser negra era lembrado a ela por meio de 

apelidos. E chama a atenção que foi procurar o Clube Fica Ahi quando ficou 

adolescente, período em que geralmente se busca espaços sociais para 

frequentar:

 Ah sim, foi assim ó. Como sempre o meu convívio foi com o 
Comercial, Diamantinos, na minha quadra também não tinha... Até o 
meu apelido é Preta. Porque eu era a pretinha da quadra. Meu 
apelido até hoje é Preta. Ai diziam "como é que tu deixa?" mas eu 
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"ué, nada a ver, não tem nada a ver". Meu apelido é Preta. Então na 
quadra, na minha quadra também, eu era a única de cor que tinha, 
assim, na nossa rua ali. Entendesse? Tinha as gurias, sempre 
também, amiguíssimas até hoje, mas eu era... Entendensse? Aí 
quando chegou mais ou menos na época da adolescência, com a 
Dinamar que eu já conhecia, os pais da Dinamar eram bem parentes 
do meu pai, meu falecido meu pai, né. 
[...]
Então como eu não tinha, assim, muita amizade, então eu começava 
a sair com a Dinamar. A Dinamar era do Chove. Ai depois vieram aqui 
pro Fica Ahí. Ai: "não, vamos entrar de sócia pro Fica Ahí pra ela 
também ter convívio com pessoas da cor", se não eu ia ficar só 
muito envolvida com... né? E foi aí, né, que eu entro de sócia pra cá.

Junto com um grupo de amigas do Fica Ahi, Maria da Conceição 

estudou na UCPEL, porém só conseguiu estudar em uma faculdade particular, 

porque já trabalhava como professora em razão de ter cursado o Magistério, e 

também por um crédito estudantil que tinha na época (década de 1970):

Entrevistada: Tivemos sorte. Tivemos muita sorte. Foi assim, eu... 
Todas nós trabalhávamos já. Trabalhava pra fora, nós íamos pra fora. 
Entrevistadora: Como professoras, já?
Entrevistada: Como professoras! Nós íamos pra fora. Então nós 
tínhamos que tirar a faculdade de noite. Algumas matérias que 
conseguimos seis meses, assim, então a gente fazia assim... A Gilda 
Maria, como foi a única que trabalhava aqui no particular, no Pão dos 
Pobres, acho que é, então as vezes ela saia ligeiro. Ela era 
secretária. Ela saia, vinha pra Católica, e ficava na aula já mais ou 
menos vendo as coisas pra nós quando chegávamos mais tarde. Ai 
os professores camaradas viam que a gente tava trabalhando, né. 
Então as vezes eles davam a presença pra nós, não precisava correr, 
se não a gente não conseguia se formar. E nós entramos no projeto, 
como é que era o nome? Agora tem outro nome, era tipo uma bolsa, 
que a gente tinha que depois pagar. Era outro nome que tinha. Ai nós 
nos inscrevemos, juntinhas, lá fazer o pedido, na Caixa Econômica. 
Nós conseguimos pagar. Ai fizemos, não podia rodar. Ai quando nós 
nos formamos, nós começamos a pagar, daí. Um carnêzão, tem até 
os carnês lá em casa, guardadinho. Começamos a pagar, acho que 
um ano, dois anos. Acho que não chegou um ano, daí veio a 
mudança do dinheiro. Trocou o dinheiro. Dai começou a diminuir. Nós 
na faceirice. Começou a diminuir, diminuir, diminuir. Ai um dia nos 
chamaram lá na Caixa, que nós não precisávamos mais pagar a 
faculdade, porque já não tinha mais valor nenhum. Daí a nossa 
faculdade saiu de graça. As nossas faculdades saíram de graça. 
Demos uma sorte tremenda né.

É inegável que a oportunidade de estudar, mesmo com muitos esforços, 

auxiliou essas mulheres na mudança de posição social e levou à uma elevação 

de sua autoestima e fortaleceu a forma como se percebem enquanto negras. 

Elas romperam a ideia espalhada no meio social que ser negro seria não ter 

capacidade intelectual. 
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Conclusão

Nota-se a importância das associações negras que floresceram nas 

primeiras décadas do século XX para transformar a realidade dos grupos de 

pessoas negras, que perceberam que eram necessário unir-se e lutar 

coletivamente, por meio de reivindicações e projetos pela conquista de 

respeito, reconhecimento, dignidade, empoderamento, participação política, 

emprego e educação. As associações e movimentos negros mudaram bastante 

suas pautas e estratégias no transcorrer da história, de acordo com o contexto 

e com o encontro de novas ideias, mas a educação e a luta pela igualdade, por 

meio da conquista de postos de trabalho dignos, é constante no transcorrer de 

toda essa história. Pelotas também fez parte dessa movimentação, pois aqui se 

articulou uma rede complexa de associações negras que também colocaram o 

acesso à educação como prioridade. Foi graças a estas associações e 

movimentos políticos que alguns homens e mulheres conseguiram se 

alfabetizar e fugir do “destino” de ocupar postos de trabalhos manuais.

No segundo capítulo, mesmo que não se tenha esgotado toda a 

bibliografia que tem a respeito, achamos que o que foi lido e revisado foi 

suficiente para demonstrar que existe no Brasil uma desigualdade que é de 

cunho racial, que se mantém no transcorrer da história, embora esteja 

passando por algumas alterações lentas nos últimos anos, graças à 

implementação de ações afirmativas nas universidades. Fica claro, pelos dados 

apresentados, que as mulheres negras foram as principais afetadas por essa 

situação histórica de discriminação.

As entrevistas das professoras negras de Pelotas analisadas 

comprovam uma série de impedimentos postos para elas. Alguns são externos 

ao sistema de ensino, diz respeito a uma condição socioeconômica frágil, que 

elas buscam superar. Outros, são internos, e dizem respeito às barreiras 

colocadas para alcançarem cargos de professoras, em razão da sua condição 

étnico-racial, e mesmo quando alcançam o posto de professoras, continuam a 

enfrentar situações desagradáveis, como várias outras pesquisas também 

indicaram. Mesmo com tudo isso, as entrevistadas demonstram um grande 

esforço de superação para vencer estes empecilhos, contribuindo para isso a 

solidariedade dentro da família e das redes de amizade que constroem no 
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interior dos espaços de sociabilidade negra, como por exemplo, os clubes 

sociais negros.

Em razão das condições de vida das entrevistadas, sem dúvida suas 

trajetórias foram permeadas de fatores de ordem material e emocional que 

prejudicaram, os quais superaram, fazendo-se respeitar como profissionais. 

Analisando o que foi narrado pelas entrevistadas, nota-se que as mesmas 

perceberam as situações em que sofreram preconceito após algumas 

reflexões, geradas por anos de acúmulos de conhecimento que elas possuíam. 

Mas ainda persiste o preconceito com as mulheres e professoras negras.

Contudo trabalhar para eliminar da sociedade pelotense a discriminação 

racial que se manifesta explicitamente nas práticas cotidianas é uma tarefa 

difícil. Essas mulheres negras, que conseguiram cursar ensino médio ou 

superior, saíram do seu lugar, isto é, do lugar predestinado por um pensamento 

racista e pelas condições socioeconômicas vividas pela maioria das mulheres 

negras pelotenses, que historicamente ocupam o lugar de lavadeira, 

doméstica, faxineira, cuidadoras, etc. 
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