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Em Outubro de 2002 a SEE-RJ solicitou às escolas da rede que informassem sobre a ocorrência de eventos de Consciência Negra. Transcorria o curto período de governo de Benedita da Silva e o objetivo era compor a Agenda Cultural Zumbi dos Palmares, dando visibilidade às iniciativas anti-racistas de educadores na rede estadual de ensino.
Esse trabalho baseia-se nas informações obtidas através daquela solicitação e em visitas e entrevistas com professores, alunos e funcionários de escolas onde eventos haviam sido realizados. A pesquisa perseguia dois objetivos principais: a) mapear a ocorrência dos eventos – a hipótese era que constituíam um fenômeno cada vez mais presente em comunidades escolares de diferentes regiões, distantes umas das outras; b) investigar as condições em que ocorriam. Por experiência própria eu sabia desse tipo de eventos, pois fora convidado algumas vezes e me pediam para falar sobre o valor do negro e da cultura negra, ou sobre o multiculturalismo, ou sobre os horrores do racismo, sobre Zumbi dos Palmares e quilombos, etc. Sentia haver, da parte dos organizadores de eventos em escolas, menos um programa definido do que a vontade de expressar suas angústias e insatisfações com o preconceito e a discriminação nos currículos, livros didáticos e no cotidiano escolar.
Aos poucos percebi que o 13 de Maio cedia lugar ao 20 de Novembro, ao mesmo tempo, que surgiam novos títulos para os projetos e atividades e eram utilizadas novas imagens, idéias e símbolos apesar dos desenhos, ainda(!), das indefectíveis correntes, etc.
Interessei-me, então, em conhecer a extensão e as características dos eventos de Consciência Negra nas escolas. Amigos educadores e militantes do Movimento Negro – na capital como no interior do estado – comentavam que, a cada ano, aumentava o numero de escolas onde eles eram realizados. Representavam, sem dúvida, uma expressão do avanço da luta contra o racismo. Eu desconfiei.
Essa pesquisa tornou-se, então, o “campo” do meu doutorado. Aprofundando a investigação eu poderia observar desdobramentos da consciência social sobre a questão racial na escola e na sociedade,analisar os desafios que são postos a essas novas significações e os caminhos e práticas que vão sendo criados. Tenho pensado que a presença de Zumbi dos Palmares nas escolas, “puxando” um tipo de engajamento que gera novas descobertas, enche de emocionalidade os ambientes onde se realiza e desencadeia questionamentos profundos sobre o racismo em quem participa, representa um impacto pedagógico extraordinário na Educação, e pode levar à produção de uma Cultura de Consciência Negra; mas traz também a sua “sombra”: oportuniza uma modalidade enviesada e abrupta de “superação” da questão racial: o pós-racismo.

Do 13 de Maio ao 20 de Novembro

Palmares e a saga de Zumbi foram tema de interesse desde muito: são referência para historiadores, poetas e escritores desde o século XVIII e foram muito discutidos nos Congressos Afro-Brasileiros de Recife (1934) e de Salvador (1937). Coube a Décio Freitas, advogado gaúcho que atuou em processos contra presos políticos da ditadura militar, o acesso, ao que consta inadvertido, a fontes primárias na torre do Tombo-Portugal. Isso lhe permitiu avançar conclusivamente sobre aquelas questões, ainda no início dos anos 70, conforme consta no seu livro Guerra nos Palmares – um clássico. 
Não casualmente é também de um grupo de militantes negros gaúchos – o Grupo Palmares – a primazia desde 1971, do pioneirismo na ênfase sobre o fato e a data. 

Tradicionalmente a escravidão (para muitos, ainda o referencial histórico maior quando se fala em negro no Brasil) e motivos folclóricos negros de origem em geral eram lembrados no 13 de Maio, dia da abolição, enaltecendo a princesa Isabel. A lealdade à princesa Isabel e as insatisfações geradas no meio negro por medidas governamentais no início da República, geraram fenômenos de variado tipo, provocando até mesmo conflitos da chamada Guarda Negra Ver: “Na Flor da Gente à Guarda Negra: Os Capoeiras na Política Imperial”. Líbano Soares, Carlos Eugênio. Artigo nos Estudos Afro-Asiáticos n° 24 contra forças policiais e contra adversários republicanos, no Rio de Janeiro. 
O culto dessa data expressava uma linha de pensamento e ação que proclamava a benignidade da escravidão brasileira e a larga mestiçagem, atribuídas a determinadas características do colonizador português (em oposição ao que acontecera nos territórios de colonização anglo-saxônica), como características peculiares à formação da sociedade brasileira, legando ao nosso país uma vantagem em relação ao sempre citado EUA – aqui não haveria problema racial!!! 

A concentração em Novembro do noticiário sobre eventos, artigos e reportagens na imprensa em geral, shows, festas e incontáveis debates, palestras, exposições, entrevistas, todos enfocando a cultura e/ou a consciência negra, informam que o referencial está mudando. Mas há, ainda, quem aproveite o simbolismo da data e realize eventos, só que agora críticos, nesse período do ano.
No 20 de Novembro, então, junto às muitas festas dos mais variados tipos, vai tomando espaço a ênfase sobre as lutas negras contra a escravidão e sobre a condição de sujeito histórico da população negra na atualidade; além da valorização dos referenciais históricos, simbólicos, estéticos de matrizes africanas. Esse processo amplo e complexo é que  chamando de produção de uma Cultura de Consciência Negra. Parece-me, então, um exemplo inquestionável de reviravolta contra-hegemônica produzida a partir da emergência/insurgência de um Movimento Social, que pressiona a sociedade com resignificações culturais e ideológicas. Essa contra-ideologia postula a necessidade de superação dos prejuízos materiais e simbólicos que continuariam, nos dias atuais, a determinar as desigualdades raciais.
Que outro lugar melhor para investigar a possibilidade de construção de novos/outros sentidos e significações da questão racial, que as escolas onde se travam tais discussões nas circunstâncias que veremos? 

Consciência Negra na Educação

Pode-se situar o Seminário O Negro e a Educação realizado em São Paulo-Dez/1986, cuja organização envolveu o Conselho de Participação Política e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Ford, como um rito de passagem para uma nova visão da temática das relações raciais na escola. Naquela oportunidade se mesclaram intervenções manifestamente engajadas na denúncia de desigualdades raciais na Educação. Fúlvia Rosemberg, por exemplo, remetia tais desigualdades a aspectos estruturais, externos à escola, como a segregação da população negra nos bairros mais pobres ou nas classes mais atrasadas das escolas daqueles bairros; outras, contudo, traziam uma visão teoricamente inovadora: com clareza apresentavam a concepção de que nos currículos, equipamentos e procedimentos didáticos se encontrariam fatores fundamentais de reprodução do racismo, potencializando os elevados índices de repetência e evasão escolar entre a população negra. Foram os casos, por exemplo, de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves: “Se a produção e a transmissão do saber na escola não forem mediados pela particularidade cultural (enquanto exigência totalizadora) da população negra, as práticas pedagógicas continuarão punindo as crianças negras que o sistema de ensino não conseguiu ainda excluir” (Oliveira Gonçalves. 1987; 29); e a de João Batista Borges Pereira: “A desestigmatização da imagem do negro, processo que se situa ambiguamente nos domínios da classe e da raça, já apresenta alguma dificuldade, pois depende de um projeto, em larga medida mais sistemático de crítica da escola sobre si mesma”. (Borges Pereira. 1987; 44). 
Essa intervenção em si mesma tem uma história que levaria a falar no fenômeno – acentuado nas últimas décadas – do escurecimento da categoria do magistério, da crítica cada vez mais ampla, disseminada e qualificada ao preconceito e à discriminação racial nos currículos, conteúdos e procedimentos didáticos, da criação de organizações do Movimento Negro e de publicações voltadas especificamente para as questões da Educação. Aqui cabe registrar o contexto institucional e político educacional, em que vão acontecer as iniciativas de educadores realizando os eventos de Consciência Negra nas escolas.


II
A “presença de Zumbi nas escolas” pode ser vista como decorrência do avanço da luta contra o racismo, mas pode ter muito mais a dizer se eu abdicar da condição de intérprete dos  doseducadores que realizam os eventos e me abrir para a percepção de que nas suas realizações e nos conflitos que geram, além de fatos sociais estão sendo produzidas novas significações sobre a questão racial no Brasil.
Vistos como avanço da luta contra o racismo os eventos de Consciência Negra estariam explicados e bem encaixados nos esquemas usuais dos estudos de relações raciais já que o mapeamento e as evidências que apresento adiante podem ser lidos como comprovação. No entanto, ao perceber que os arautos da Consciência Negra – professores, animadores culturais, pessoal de apoio, alunos – são tão diversos em suas formações pessoais e profissionais, de idades, em histórias e experiências de vida, como bem se pode ver; que (com duas exceções) não tinham tido oportunidade de contato regular com a temática, sequer, na maioria das vezes, com orientação bibliográfica; que seus contatos com o Movimento Negro não eram, com duas exceções, orgânicos, sendo mesmo, algumas vezes, conflitivos... E ainda assim produziam textos para representações teatrais (como, por exemplo, O navio negreiro, no C.E. Montese, em São Fidélis, cujo texto absolutamente original foi escrito por um professor de História; ou no C.E Caetano Belloni-SJM-RJ, em que uma aluna branca declarou se sentir a vontade representando uma escrava: “brancos também já foram escravos”; interessavam-se e induziam alunos a pesquisar a “cultura negra” e escreverem poemas e redações, a produzir desenhos, esculturas, pinturas (algumas como o enorme painel – 8m x 6m – exuberante em criatividade e refinado acabamento, dos alunos do Colégio Estadual Clóvis Monteiro-RJ-RJ, orientados pelo animador cultural); e organizarem exposições dessas artes, apresentações de cantos e danças (isso em todos os colégios), além das palestras, sessões de vídeos e debates, etc, etc. Percebi, então, que seria insuficiente conceber essa riquíssima variedade de visões e práticas daquela maneira, já, pode-se dizer, clássica: avanço da luta contra o racismo.
Decorrentes do avanço da luta contra o racismo, sim, mas que assumiam tons muito mais propositivos que de “resistência” ou mera denúncia. 

Zumbi: Presente! 
I
As respostas à solicitação da SEE-RJ comprovaram que houvera eventos em todas as regiões do estado e a maioria realizou seus eventos de variadas dimensões e características na própria unidade escolar. Mas chegaram fichas que indicavam como responsáveis professores de diferentes colégios. Esse fato, comum em Duque de Caxias, me fez pensar em algum tipo de orientação/articulação externa, talvez orientação da coordenadoria, ou influência de professores ativistas. São exemplos: a ficha do C.E. Chico Mendes, com professores de mais 3 colégios; da E.E. Sarah Farias Braz-Saracuruna, que fala num grupo de 13 profs organizadores e apresenta uma lista de mais 8 escolas da região, e ainda da E.E. Gustavo Armbrust, com mais 4 escolas. Fica claro que os eventos de grande porte realizados em praças públicas e em clubes foram fruto de parcerias. 
Houve colégios que não preencheram (ou pelo menos não chegaram) as fichas, mas enviaram os projetos, como o C. E. Padre Anchieta, no Parque Paulista em Duque de Caxias. E outros cujos ofícios não respondem exatamente à solicitação – o caso, por exemplo, do C.E. Profª Mariana Nunes Passos-Xerém, cuja diretora  aproveitou para reiterar reivindicações e expor criticamente as carências da escola e a impossibilidade de realizar projetos maiores, mas afirma que “a Consciência Negra será comemorada com atividades preparadas pelos próprios professores com suas turmas”; também do C.E. José Garcia de Freitas do noroeste fluminense:“não temos nenhum projeto de destaque”, mas “solicitamos a todos os professores trabalharem o tema de forma integrada dando a atenção especial que merece”.Contabilizando todos os casos como realizações consta na solicitação,pode-se falar em 80 escolas/colégios estaduais. Na rede estadual a distinção é a seguinte: Escolas – apenas ensino fundamental; Colégios – ensino fundamental e ensino médio. 
Importante referir que chegaram muitos ofícios negativa, alguns com naturalidade e até descaso, outros com algum tipo de viés crítico: a E.E. Viriato de Azevedo-SJM, por exemplo, alega envolvimento com o aniversário da unidade e uma feira cultural; e a E.E Etelvina Alves da Silva-Itaperuna, não apresenta projetos ou eventos, mas diz que “o tema foi abordado durante as aulas em forma de debate e bate-papo (sic)”. Isso confirma a isenção da SPE-Secretaria de Projetos Especiais da Secretaria Estadual de Educação – o que houve foi solicitação de informações e não algum tipo de incentivo para realização de eventos. 
Alguns comentários devem ser feitos em relação aos dados quantitativos. Vejo como necessário o acompanhamento por mais 2 anos – 2003 e 2004 – porque no contato direto com algumas unidades escolares me vi remetido imediatamente a outras que também realizaram eventos em 2002, mas não constavam nas informações chegadas à SPE-SEE. O caso do GP Mário Quintana-Campo Grande/RJ é exemplar: houve uma série de atividades articuladas entre professores de história e um animador cultural, que culminaram na mobilização geral das turmas noturnas para uma exposição de vídeo e debates sobre História e Consciência Negra, com suspensão das aulas. Acontece que o professor que – figura proeminente na organização – “normalmente” deveria responder a solicitação da SPE-SEE vagamente se lembrava dela, deve tê-la perdido, “não sabia a quem exatamente endereçar, o tempo foi passando, outras coisas...”. Por acaso, encontrei o professor que me deu tal explicação. São muitos os casos como esse. Ou outros em que a solicitação ficou (!?) num escaninho, ou sobre uma mesa e se perdeu...
Visitando-se as coordenadorias, observando-se o ritmo e a quantidade e diversidade de funções e demandas sobre os funcionários e as condições como muitas vezes se dá a sua ligação com os encarregados de levar as informações às unidades escolares pode-se pensar que incontável número de unidades ficou sem receber a solicitação. Em outras, o evento pode ter acontecido apenas num turno, ou através de um grupo restrito de professores que não tomaram conhecimento da solicitação de preenchimento da ficha; e há casos, ainda, em que as respostas extraviaram na secretaria da unidade escolar, ou depois de enviadas a SPE-SEE. 
Dado o volume de respostas e a insistência em bais informações, inclusive, do porque de, pela primeira vez,aquela “sua” atividade merecer atenção da SEE, foi organizado um Seminário no dia 27.11.02, no auditório da SEE, com a proposta de refletir sobre as características e as circunstâncias em que se davam os eventos sobre Consciência Negra.
Compareceram cerca de 70 pessoas, quase todas mulheres: professoras, orientadoras pedagógicas, diretoras de escolas e membros de coordenadorias. A expectativa maior era de mais informações: como poderiam obter mais subsídios sobre a temática.Queriam, também, falar: os relatos mostravam a consciência de que eram pioneiras e ousadas ao realizarem atividades com a temática. Por seu intermédio soube-se que, assim como houve coordenadorias que incentivaram (a de São Fidélis chegou a bancar parte dos custos de um evento de grande porte), houve também as que pouco se importaram e as que se mostraram contrariadas com (mais!!!) aquela atribuição “de distribuir e recolher as fichas”; a maioria das coordenadorias simplesmente deu seguimento à solicitação da SPE-SEE, “quem pegou as fichas, pegou, quem devolveu, devolveu.” Houve ainda relatos de educadores dando conta de que tiveram que se insurgir contra diretoras, orientadoras pedagógicas e colegas para a realização dos eventos: “foram discussões acaloradas para o planejamento, não podia contar com ajuda financeira, não podia fazer barulho, nem atrapalhar a rotina da escola. E foi um custo poder contar com a ajuda de funcionários de apoio e alunos, mesmo dos que queriam, tudo era dificultado”. 
A maioria das educadoras que compareceu ao seminário era assumidamente negra, mas não eram poucas as não assumidamente negras, e suas posturas e relatos das experiências e dificuldades apresentavam poucas diferenças em relação às emoções relatadas por outros organizadores e participantes – crianças, outros educadores, responsáveis por alunos etc.
II
Consegui visitar 18 escolas e colégios em Novembro e Dezembro de 2003. Em quase todas, realizavam-se novamente os eventos. Por diferentes razões não consegui realizar entrevistas em todas elas, como era meu objetivo (e para isso pensei ter preparado as visitas com cuidado sempre por telefonemas), com alunos, professores e outros funcionários que haviam se envolvido no evento. Aqui faltavam alunos, ali o pessoal de apoio (algumas vezes envergonhados) alegava muito trabalho, acolá eram os professores que alegavam falta de tempo e diferentes dias e horários na unidade escolar. Mesmo assim tenho mais de 16 horas de gravação em fitas de áudio. 
Foram muitas e significativas as diferenças entre os discursos dos principais responsáveis pelos eventos nas diversas escolas, e até na mesma escola. Da mesma forma em relação à diversidade de métodos, ritmos, características, ênfase na utilização de dados e literatura sobre a questão racial. Além disso, eu desisti de tentar prever (baseado no jeito de falar, ou na argumentação utilizada, etc) se “aquela” professora responsável pelo evento, com quem eu falara por telefone, era (ou se considerava e era vista como) negra, tal a quantidade de minhas intuições erradas.  
Experiências e informações alertavam, e pude constatar nas visitas, que era difícil precisar o perfil dos principais realizadores; otivações alegadasvariavam entre o ardor militante no engajamento “à causa anti-racista”, e “ajudar à conscientização dos alunos e de colegas sobre o verdadeiro valor do negro e da cultura negra”; e era difícil, também, adivinhar o que efetivamente ia ocorrer: aqui era um auditório lotado, com alunos preparados para o momento e interessados, liberados e/ou acompanhados pelos professores daqueles horários; ali era uma sala esvaziada pela falta ou dificuldade de organização e divulgação bem feita previamente, ou por contingências de funcionamento das unidades escolares, gerando desinteresse das turmas e professores, que não sabiam ao certo do que se tratava. 
A surpresa maior, porém, foi constatar tal riqueza e originalidade que quase poderia falar em um Zumbi em cada escola ou na cabeça de cada organizador(a).
Não tenho dúvidas que suas principais referências são o anti-racismo e o Movimento Negro. Uma educadora (professora de história e orientadora pedagógica) na E. E. Sarah Farias Braz-Saracuruna, me falou com orgulho do seu envolvimento com a militância negra e num Curso de Pós-Graduação Lato Sensu que fizera, na baixada fluminense; na mesma escola ouvi de outra educadora (de idade  avançada), que tempos atrás havia sido militante do Grupo de União e Consciência Negra e me mostrou uma revista da Campanha da Fraternidade, de 1988, em cuja foto de capa... lá está ela! A diretora da creche municipal Sonho Feliz-9ª CRE-Campo Grande, falou com orgulho do pai e seus conselhos sobre a consciência negra e que, desde cedo, na década de 80, freqüentou reuniões em organizações negras. O animador cultural do CE Clóvis Monteiro (pessoa central na articulação das atividades) foi enfático sobre a importância das teatralizações para “trabalhar” a questão das relações raciais e fez questão de mostrar-se bem informado sobre a experiência do Teatro Experimental do Negro e da figura e idéias de Abdias do Nascimento, e como isso o ajudava nas atividades com os adolescentes na escola. Um professor de Matemática do C. E. Caetano Belloni-S.J. de Meriti, declaradamente atento à recente discussão das cotas para negros no ensino universitário, produziu com seus alunos uma série de gráficos, como forma de apresentação da pesquisa realizada por eles entre alunos da escola, sobre as desigualdades raciais. No entanto, apenas uma professora, do CE Luiz Ferraz-Itaperuna, declarou-se engajada no Movimento Negro, que todos na escola sabiam disso e que ela e outras colegas (negras, ou não) faziam mesmo o seu trabalho de conscientização sobre o racismo durante o ano todo: Novembro era apenas a culminância. 
Ao mesmo tempo, as mensagens e conceitos veiculados nos projetos, na divulgação, nos relatórios, apontam um dado interessante: poucas vezes seguem a linguagem e dados mais comum nos livros didáticos e em outros subsídios (raramente) oferecidos por coordenadores e orientadores pedagógicos, ou disponíveis em publicações como a revista Nova Escola, por exemplo, de grande circulação na categoria do magistério.
Os títulos e a ênfase desses eventos falam, em sua maioria, de aspectos contemporâneos: "Quem sou eu?", "Mostra de Consciência Negra", "Nossa escola é negra", "Brasil mostra a tua cara", "Consciência sem preconceitos", "Consciência Negra", "Dramatizando a luta negra", "Coragem e Esperança"... Bem diferente do que é referido por Yvonne Maggie e Kátia Sento Sé Mello (1989), no texto O que se cala quando se fala do negro no Brasil. Em texto elaborado a partir de dados fornecidos pelo Projeto Abolição do CIEC-UFRJ, pesquisa que fez o levantamento de eventos realizados durante o ano de 1988, do centenário da abolição, as autoras identificam a predominância de temas culturais e remontando ao passado. 
Baseado na leitura dos projetos e relatórios e, principalmente nas visitas e entrevistas, concluo, que o fenômeno da realização desses eventos e das discussões desses temas nas escolas, expressam mais do que repetições e influências do Movimento Negro e da Luta Contra o Racismo. Parece-me que estas ideologias impactam, fornecem elementos para reflexões iniciais e assim estão sendo processadas. 
Os discursos dos principais articuladores e as características dos eventos são muitas vezes ousados e originais. Tomo os exemplos do CE Rotary-Itaperuna, onde uma aluna parecida com a então governadora Benedita da Silva, personificou-a nas roupas, penteado, postura e com respostas que surpreenderam, pela demonstração de conhecimentos e articulação dos temas, na entrevista que concedeu (era parte da programação) a um programa local de televisão; e do CIEP Theófilo de Souza Pinto-RJ-Capital, que lotou a Concha Acústica da UERJ com encenações, cantos, danças e proclamações alusivas à Consciência Negra. E há também os que são conceitual e estrategicamente inovadores: o CIEP 041 Vital Brasil realizou um festival de poesias “Poetar é vital”, e as apresentações dos poemas eram intercaladas por discussões sobre os temas que alguns enfocavam, por apresentações musicais e por apresentação de Danças Afro. 
Mais do que tudo isso, esses eventos emergem como manifestações de autonomia aberta dos educadores envolvidos (no sentido que este termo é usado por Castoriádis (1987: 242); eles/elas, em geral, cautelosos (as), questionam os conhecimentos que têm “recebido” sobre a “história do negro” e sobre a questão racial, na sua formação, nos livros didáticos, e mesmo da parte do Movimento Negro. A maioria rejeita veementemente o mito da democracia racial e busca entender melhor a situação racial debatendo com alunos, com colegas, ruminando muitas dúvidas, pedindo apoio Tive que me comprometer inúmeras vezes de sugerir leituras e enviar textos, de avisar e convidar para debates e eventos sobre o tema, e de comparecer à escola em outros momentos para proferir palestras, apresentar os resultados das investigações, etc.. 
Sejam os professores, as OPs, os animadores culturais, todos deixam claro que não há diretrizes a seguir no planejamento e realização dos eventos. As instâncias superiores não formulam propostas a respeito e raramente dão atenção. Mesmo no caso de um parlamentar negro da capital que foi convidado, não compareceu ninguém da Coordenadoria “para prestigiar”. A não ser sob o aspecto folclórico o tema não tem merecido atenção.
Vez ou outra, segundo depoimento de educadores, há recomendações de atividades enfocando o multiculturalismo. Mesmo essas, no entanto, são formuladas de maneira imprecisa, incompleta, quase sempre encerrando um fim em si mesmas, não “fazem ligações com os conteúdos de história, de língua portuguesa, de artes, por exemplo; nem com os problemas que acontecem no dia a dia”. O mais comum é o interesse pelas manifestações culturais como ilustração de atividades – apresentação de Capoeira ou Samba para encerramento de Feiras de Ciências, por exemplo, ou outros eventos "verdadeiramente" importantes. 
Nos brevíssimos relatórios diários de rotinas no cotidiano escolar não viregistro de ocorrências de preconceito e discriminação racial, como de questões referentes à indisciplinas, acidentes, faltas de pessoal, atividades com responsáveis, etc. Mas são comuns as reclamações de que s representar a escola (com exceção de atividades esportivas) solenidades e situações especiais dificilmente contemplam os mais escuros. Se alguém problematiza esses procedimentos habituais e questiona as omissões, indiferença ou inoperância perante as brincadeiras, apelidos e outros comportamentos discriminatórios, esses é quesão os “problemáticos”. 
Essas questões são vistas como delicadas, capazes de criar indisposições, mal-estar, constrangimentos. Há sempre o temor de que “quanto mais se fala, mais aparecem os problemas”.  Há os que querem enfrentar esses problemas, mas não sabem; há os que enfrentam “de qualquer maneira”, às vezes agravando ao invés de resolver; e há todo tipo de escamoteamento e mistificação. Há as educadoras que sofrem com a impotência ou com “a incapacidade de fazer a coisa certa”, e há aquelas para quem “estamos vendo ‘chifres em cabeça de cavalo’, porque não é tanto assim”. São muitas e variadas as alegações que “arautos da Consciência Negra” estão “cansadas de ouvir”, para que não se “enfrente esses problemas como deve ser”.

A naturalização de Zumbi na escola:
a “sombra” da Consciência Negra – o pós-racismo
I
O que me interessa aqui é refletir sobre o risco de se menosprezar essa “virada” – esse movimento de reversão contra-ideológica – num momento em que ela está longe de completa, não é consensual nem pacífica, na sociedade e na escola. Porque como tudo que existe, os esforços de produção da Cultura de Consciência Negra geram, também, sua “sombra”.
Os eventos não devem ser idealizados, nem naturalizados como se fossem previsíveis, algo comum. Ouvindo seus realizadores vê-se que eles têm histórias peculiares, demandam esforços de superação, existenciais, intelectuais, políticos, instituindo novos sujeitos e valores e impondo uma nova ética em muitas escolas. A tendência à sua naturalização constitui uma grosseira mistificação e menosprezo à complexidade de conflitos que ocorrem em unidades escolares trazendo prejuízos à formação da consciência social e para a vida de todos (as). 
É um truísmo falar no orgulho nacional em resolver problemas com o “jeitinho brasileiro”. Porque isso não seria aplicado à essas questões “sabidamente problemática?” Não cabe aqui comentar a respeito do desinteresse pela temática questão racial/Educação nas faculdades de Educação e de formação de professores. Se a exigência do “politicamente correto” impõe a abordagem da pluralidade cultural e ao multiculturalismo, é fácil adivinhar que, em geral, a questão racial fica sendo “aquele” sub-tema, talvez tocado em certos momentos, sem “histórico” ou textos adequados, sem maiores cuidados na preparação e, no máximo, com referências episódicas ao que ocorre no país. É comum, então, se alegar desconhecimento ou que não é oportuno por gerar constrangimentos, ou porque os professores não tiveram formação para isso. Vale toda sorte de subterfúgios para “escapar”. Quase sempre o que há é desimportância em relação ao tema para o exercício do magistério. Ver a respeito: Silva, Ana Célia da. Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. EdUFBA. Salvador-BA. 2001. Também Cavalleiro, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar. Contexto. SP. 2000. 


Não consegui conversar com professores que não faziam parte dos eventos. Mas é possível ler, nas entrelinhas das entrevistas com educadoras em diversas escolas, críticas veladas à não participação, à indiferença, descompromisso, e até contrariedade, de colegas. No CE Luiz Ferraz-Itaperuna, houve referências explícitas a essa questão. Ao mesmo tempo a diretora do CE Lions-Itaperuna, que me recebeu com a maior boa vontade, pode afirmar: “nossos professores são plenamente conscientes da importância dessas questões, de valorizar os alunos negros e a igualdade racial”.  
Se não se pode ir contra a lei, pode-se, no entanto, “deixá-la num canto”, fingir, tentar desconhecê-la, ou tocá-la, cumpri-la ao seu jeito. Tanto há esses comportamentos deliberados, maliciosos, como há os não explícitos, enrustidos, decorrentes de crenças muito arraigadas sobre a harmonia racial, temerosos de provocarem “instabilidades raciais”.
Se geralmente as temáticas da diversidade/ cultural e do multiculturalismo se tornaram o “bastião de legitimidade” dos/das profissionais de Educação que realizam os eventos de Consciência Negra, é comum educadores que alegam trabalhar as mesmas temáticas em classe rejeitarem participar desses eventos, que não lhes suscitam interesse e com os quais não guardam a menor afinidade. Certamente não estarão falando a mesma linguagem. Haveria, da parte dessas últimas, abordagens “atenuadas”, isentas das partes “difíceis”, controvertidas, “problemáticas”. 
Houve, ainda, reclamações de tendência à naturalização – quase se poderia dizer banalização – de educadores que não sabiam das atividades e de outros que de início foram contrários e se indispuseram “com os colegas que ficam inventando essas coisas”, mas quando tomaram conhecimento ou perceberam o êxito comentaram aridamente: “está vendo, isso mostra que não há problemas, há espaço para todas as idéias”. Ou seja, se não havia eventos era porque não havia problemas, e a ocorrência dos eventos agora é a melhor prova disso! Naturalizar e sofismar (mais ou menos deliberadamente) pode ser a maneira mais eficaz de não enfrentar a controvérsia sobre a existência do preconceito e da discriminação racial na escola, ou de enfrentá-la com a leveza do pós-racismo, a presunção de que, como num passe de mágica, é fácilsuperar o racismo. 
A diretora do CE Caetano Belloni – chamada para fazer o encerramento da entrevista coletiva com os alunos – fez um discurso veemente a favor do evento que seu colégio estava realizando “mais uma vez!”. Realmente, as aulas foram suspensas durante três dias e era intensa a participação e mobilização dos alunos do turno da noite. Ela, em verdade, mostrou-se contrariada e reagiu à sugestão pública (talvez inábil e inoportuna) do pesquisador sobre a necessidade de atualizar/qualificar os educadores naquelas temáticas. A sugestão foi feita após diversos depoimentos de alunos identificarem (com muito jeito, desculpando-se, resguardando os professores) lacunas, omissões, ausência de conteúdos e problematizações a respeito do “preconceito racial” e da “História do negro”. 


II
Ao mesmo tempo, que vem crescendo a ocorrência desses eventos em escolas Consultar a respeito o site www.ceert.org.br, sobre o prêmio “iniciativas de promoção da igualdade racial na Educação”., acumulam-se investigações trazendo à tona e esmiuçando modalidades até então naturalizadas – vistas como não problema, como existentes desde sempre e para sempre, sem história, sem relação com as idéias de cada época – de reprodução do racismo no cotidiano escolar. Nas visitas às escolas, além das entrelinhas de depoimentos cautelosos, pude observar que apenas uma parte dos educadores se envolvia nas atividades. Havendo, inclusive, os que manifestavam visível desconforto e até contrariedade. Embora variando de um para outro local, e descontando os que não têm posição, é possível empiricamente falar de duas tendências principais: educadores e programações que abordam a questão racial, falam em Consciência Negra, na “valorização do negro e da cultura negra” – o 20 de Novembro é o seu principal estandarte – e postulam a inclusão dessas temáticas via pluralidade cultural, multiculturalismo e outros eufemismos nos Programas Políticos-Pedagógicos Os PPPs devem ser produzidos em cada escola. Devem expressar a visão e os compromissos das comunidades escolares implementação suas atividades pedagógicas. ; e educadores e programações que negam, omitem ou se mostram indiferentes. Tenderiam a se tornar mais agudas tais divergências, às vezes mais, às vezes menos ostensivas e conflituosas?

Considerações finais

A naturalização de “Zumbi na escola”, pode servir à catarsis do “preconceito de não ter preconceito”. Será que valeria a paródia: querer não ser racista já é não ser, ou querer combater o racismo já é combater? Fica a interrogação, porque é comum encontrar-se nas escolas (e na sociedade em geral) quem pretenda tê-lo superado, pela simples admissão do problema e o envolvimento episódico num evento como os que tenho tratado. Este tipo de sentimento foi expresso ou ficou subentendido diversas vezes. 
Os casos, por exemplo, da diro-Bonsucesso (subúrbio do RJ),retora do CE Lions-Itaperuna e d, foram a esse respeito, emblemáticosque efetivamente se envolveram e assumiram responsabilidades e enfrentaram o desafio da luta contra o racismo, o mesmo discurso é utilizado, como se, em si mesmo e apenas ele, bastasse para
Seriam os/as arautos da Consciência Negra capazes de manter a sustentabilidade do processo de superação do preconceito e da discriminação racial na escola? Há uma luta, surda muitas vezes, entre os envolvidos – educadores, e demais membros da comunidade escolar – que alcançam mais e mais clareza dos significados de seus movimentos e produzem efetivamente uma nova Cultura de Consciência Negra e outros que contam com a pesada tradição brasileira de modernização conservadora, e se calam, se encolhem, esperando passar “essa onda”. Poucos são os que,crentes ou não na existência do racismo, reagem abertamente e defendem suas posições, o que seria, também, partilhar a construção da Cultura de Consciência Negra, do espaço e possibilidade de desvendamento e superação 
O pensamento e as práticas sociais e educacionais que se referenciam no mito da democracia racial, sob fogo cerrado dos combatentes antiracistas, encontram alento na insustentável leveza do pós-racismo –  que se livrar dele (não existevrar da discussão e das tensões – mà
Há, certamente,às suaspresunçõesaceitar formalmente (apenas formalmente) as argumentações e a tolerar sem mais polêmicas os eventos e debates. E os que se servem de habilidades discursivas e/ou comportamentais: “havendo ou não havendo, agora não haverá mais: todos estamos conscientes e pronto”!
Para esses, o Dia da Consciência Negra pode ser feriado e ter espaços nobres na mídia e em momentos especiais na Educação, contanto que, no cotidiano tudo permaneça “normal”. Foi olhando para outro aspecto dos prejuízos raciais, mas pensando nesse tipo de situação que poetou Solano Trindade: 
 “Da janela do meu apartamento vejo só barracos no morro,
onde moram as rainhas do carnaval.
Rainhas por três dias alegres.
Escravas o resto do ano”.
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