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RESUMO 

 

A presente pesquisa faz um breve percurso histórico pela época da escravidão, 

mostrando para os alunos de uma escola de classe média alta a violência que os 

africanos sofreram quando foram escravizados. Esse momento histórico, além da 

crueldade que o povo da África foi submetido, deixou consequências para várias 

gerações. Após a abolição da escravidão, não foram garantidos direitos para que os 

recém-libertos pudessem viver dignamente. Além de sofrerem com a discriminação, não 

tiveram acesso à educação, moradia, etc. 

Essa parte da história também é trabalhada com o grupo de crianças, em sua 

maioria brancas, moradoras de um bairro de elite de Brasília, para que possam refletir 

sobre o racismo e a exclusão social do negro naquela época e os reflexos que isso deixou 

na sociedade atual.  

 Por conta dessa triste história, a população negra tem lutado muito para conseguir 

ascensão social, mas ainda ocupam os menores cargos e recebem os menores salários. 

Essa situação se agrava ainda mais quando em seu ambiente de trabalho não tem seus 

direitos de trabalhador assegurados. Por isso, também foi discutido com a turma objeto de 

pesquisa a questão da exploração dos empregados domésticos, em sua maioria negros, 

que tem uma jornada de trabalho fora do que é previsto em lei, com características 

próximas ao que acontecia na época da senzala em que os patrões, muitas vezes, tinham 

uma boa relação com seus escravos, mas esses escravos dedicavam suas vidas aos 

seus patrões, ficando excluídos da sociedade.  

 Quando não se assegura direitos, se cria outros problemas sociais e estes 

problemas são, na maioria das vezes, vividos pela população negra. 

 

Palavras-chave: escravidão, abolição, exclusão dos negros, trabalhador doméstico, 

direitos no trabalho doméstico. 
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ABSTRACT 

 

This research makes a brief historical journey to the slavery era, showing students 

from an upper-middle class school the violence Africans suffered when they were 

enslaved. This historical moment, besides the cruelty the people of Africa were faced with, 

had an impact in later generations. After the abolition of slavery, there were not 

guaranteed rights for the newly freed to be able to live with dignity. Apart from suffering 

discrimination, they did not have access to education, housing, etc. 

Because of this sad history, the black community has long struggled to achieve 

upward mobility in the social ladder, however black individuals still occupy the lower 

positions and receive lower salaries. This situation is further aggravated when your 

working rights in your work environment are not guaranteed. Therefore, it was also 

discussed with the students as a research object the issue of exploitation of domestic 

workers, mostly black, who sometimes work longer hours than what is allowed by law, with 

similarities to what happened in slavery times when employers often had a good 

relationship with slaves who worked in their house. These slaves devoted their lives to 

their bosses, but were excluded from society. 

When no rights are ensured, other social problems are created, and these 

problems are, for the most part, experienced by the black population. 

 

Keywords: slavery, abolition, exclusion of blacks, domestic worker, domestic worker‟s 

rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A implantação da Lei Nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que introduz estudos 

relativos à história da África, nos mostra que os debates sobre a situação dos negros  no 

Brasil tem se intensificado de alguns anos para cá: 

 

 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil.  

 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-
Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 
História Brasileiras. (BRASIL, 2003). 

 

 

 

A Lei Nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 surgiu a partir da contínua pressão e 

mobilização por parte dos movimentos sociais: 

 

 

A referida lei não foi sancionada de um dia para o outro. Ao contrário, 
antes de ser sancionada, passou por diversos estágios, resultando dos 
movimentos negros da década de 1970 e do esforço de simpatizantes da 
causa negra na década de 1980, quando diversos pesquisadores alertaram 
para a evasão e para o déficit de alunos negros nas escolas, em razão, entre 
outras causas, da ausência de conteúdos afrocêntricos que valorizassem a 
cultura negra de forma abrangente e positiva. Na década de 1990, ocorrem 
movimentos intensos em todo Brasil a favor da afirmação da identidade 
negra, com destaque para a célebre Marcha Zumbi dos Palmares, que, 
segundo Lucimar Dias, reuniu cerca de 10 mil negros e negras, que foram a 
Brasília com um documento reivindicatório a ser entregue ao então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (DIAS, 2005). Diante de muitas lutas e de alguns 
resultados conquistados, a causa negra adquire mais força a partir dos anos 
2000, finalizando com a promulgação, em 2003, da referida lei. (Silva e 
Pereira, 2013) 

 
 

 
Essa nova abordagem nas escolas tem aberto mais possibilidades de conhecimento 

que até pouco tempo foi negado.  

 

Desse modo, era necessário que a iniciativa de se inserir numa 
sociedade excludente, discriminatória e estamental partisse do próprio 
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negro, que, nesse complexo social, buscava formas próprias de se afirmar e 
de sobreviver, de reconstruir sua identidade. Por esses e outros motivos, 
criou-se uma imagem estereotipada do negro, como sendo um indivíduo que 
pertenceria a uma “raça inferior”. (Silva e Pereira, 2013) 

 
 

 

É um ganho enorme para os educandos quando o currículo é elaborado de forma 

que valorize a pluralidade cultural identitária da sociedade brasileira, com fundamento no 

contexto social de seus estudantes e da comunidade no qual a escola está envolvida. 

No entanto, apesar de muitos movimentos não medirem esforços para que a cultura 

africana e os negros sejam valorizados e comecem a ter as mesmas condições que os 

brancos, esta realidade ainda se encontra distante. 

 

 

Os diversos acontecimentos concernentes à causa negra vinham se 
intensificando desde o final da década de 80 e início da década de 90, 
quando foram publicadas pesquisas demonstrando o quanto a população 
negra estaria em defasagem em relação ao contingente populacional branco, 
em vários indicadores: saúde, educação, mercado de trabalho, entre outros. 
As pesquisas serviram também para comprovar o quanto a discriminação 
estava presente em nossa sociedade. Ainda na década de 80, foi promulgada 
a Constituição Federal, documento no qual não apenas se reconhece a 
pluralidade cultural como parte integrante de nosso país, mas também se 
busca combater a discriminação racial e promover a valorização das 
identidades étnicas. (Silva e Pereira, 2013) 

 

 

 

 No ano de 2002, Munanga apresentou os seguintes dados: 

 

 Do total dos universitários brasileiros, 97,0 por cento são brancos, sobre 

2,0 por cento de negros e 1,0 por cento de descendentes de orientais. 

 Sobre 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, 70,0 

por cento deles são negros. 

 Sobre 53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63,0 por cento deles 

são negros. 

 

 O problema da exclusão social da população negra no Brasil continua ainda bem 

complexo. Desta maneira, os negros continuam ocupando os menores cargos, recebendo 

os menores salários e com condições de vida desigual em relação aos brancos, existindo 

ainda uma classe dominante composta por brancos e a classe dos negros sendo oprimida. 
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A má sorte dos “negros” não se deve apenas ao passado, à herança 

da escravidão, a essa desvantagem inicial, em cada momento do ciclo, se 

acumula uma desvantagem a mais. Ou seja, o sistema educacional 

discrimina, o sistema ocupacional discrimina, e o sistema de distribuição de 

rendimentos discrimina. Ao final, a renda total de um negro é produto não 

apenas de sua herança, mas das discriminações sofridas no sistema 

educacional, na competição no mercado de trabalho, na disputa no mercado 

interno às empresas por melhores salários. (Guimarães, 2002, p. 8). 

 

 

 Diante desta realidade, esta pesquisa visou investigar como as crianças oriundas da 

classe média alta, estudantes de uma escola particular majoritariamente branca, enxergam 

a questão da exclusão social dos negros atualmente. Talvez elas não consigam estabelecer 

a relação entre a escravidão e as poucas oportunidades que a população negra tem hoje em 

dia em função desse desastroso passado que gerou consequências para várias gerações. 

 Como objetivos específicos, a pesquisa buscou resgatar com a turma alguns 

acontecimentos históricos da escravidão, como a violência no qual os escravos foram 

submetidos, fazendo um percurso pela abolição dos escravos que não promoveu condições 

de igualdade entre negros e brancos, e uma importante questão entre as inúmeras 

consequências da escravidão: a dificuldade de ascensão social dos negros por, grande 

parte, exercer funções mal remuneradas ou até mesmo sem garantia plena de seus direitos 

de trabalhadores. São inúmeras as profissões que remuneram mal e exploram seus 

trabalhadores. , mas o trabalho teve um maior enfoque nos empregados domésticos.  

  

Segundo dados do Departamento Intersindical de estatística e estudos socioeconômicos 

DIEESE: 

 

 O trabalho doméstico no Brasil é, na maioria das vezes, exercido pela mulher negra.  

 Entre 2004 e 2011, a proporção de mulheres negras ocupadas nos serviços 

domésticos no país cresceu de 56,9% para 61,0%, ao passo que entre as mulheres 

não negras observou-se uma redução de 4,1% pontos percentuais, com a 

participação correspondendo a 39,0%, em 2011. 

  Em todas as regiões do país, a tendência de elevação do percentual de 

trabalhadoras domésticas negras esteve presente, exceto para a região Norte, onde 

passou de 79,6%, em 2004, para 79,3%, em 2011.  

 A região Sudeste registrou o maior aumento de mulheres negras ocupadas no 

trabalho doméstico no período, com o percentual correspondendo a 52,3%, em 2004, 

e atingindo 57,2%, em 2011 
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 Não será aprofundado aqui a questão da exploração dos trabalhadores que se dedicam 

integralmente ao trabalho e não têm seus direitos assegurados.. Mas a pesquisa aponta 

algumas questões importantes para serem refletidas. O fato das mulheres negras serem a 

maioria das empregadas domésticas e a exploração dessas empregadas ser visto de 

maneira natural é um grande problema, pois não assegura direitos básicos para boa parte 

das mulheres negras. 

 Como essa é uma realidade relativamente próxima das crianças, já que em suas casas 

tem empregados domésticos, faz-se necessário uma reflexão acerca de algumas questões 

que envolvem um grupo de pessoas que, quando não têm seus direitos assegurados, ficam 

excluídos da sociedade. Essa exclusão, por sua vez, acaba gerando outros problemas 

sociais.   

Tudo isso somado à inquietação de verificar como os estudantes de uma escola de 

classe média alta internalizam a questão da escravidão, a exclusão social dos negros após 

a abolição e o espaço que o negro ocupa, mesmo após muitas lutas sociais, é o que justifica 

o acontecimento deste projeto que teve uma abordagem qualitativa com um questionário em 

que os sujeitos são participantes. 

 

UM BREVE RESGATE SOBRE A ESCRAVIZAÇÃO AFRICANA, OS ESCRAVOS 

LIBERTOS APÓS A ABOLIÇÃO E O ESPAÇO QUE O NEGRO VEM OCUPANDO 

NA NOSSA SOCIEDADE. 

 
 
 

Como sabemos, o Brasil foi colonizado por Portugal que precisou de mão-de-obra 

para cultivar cana-de-açúcar, café e outros produtos. Para fazer essas e outras tarefas, os 

colonizadores mudaram o destino de uma nação quando trouxeram navios e mais navios de 

escravos da África: 

 
 
O Brasil colonial foi o Brasil da escravidão. Os escravos estavam em 

quase tudo na colônia: nas plantações, serviços domésticos, nas manufaturas 
de açúcar, nas construções das casas e das estradas, nos açougues, no 
comércio ambulante, nas lojas, na criação de gado, nas oficinas dos 
sapateiros, dos ferreiros, dos carpinteiros. (Mário Shimidt, 2008, p.191). 
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 Sob muita tortura, chicotadas e humilhação, os escravos eram obrigados a trabalhar 

em condições sub-humanas.  

 

 
A escravidão foi uma história de brutalidades. Um dos castigos mais 

comuns era o tronco. O escravo ficava amarrado nele, de costas, totalmente 
nu. Com um chicote de cinco pontas de couro molhadas, o bacalhau, o feitor 
(empregado que fiscalizava os escravos) surrava as costas e as nádegas até 
a carne rasgar e sangrar. Sobre a carne viva, passava um coquetel de sal, 
pimenta e urina. (Mário Shimidt, 2008, p. 199). 

 
 
 

Depois de muitos anos, após inúmeras lutas por parte dos escravos, fugas, 

revoluções, em uma sociedade que a economia começava a mudar e exigia outras formas 

de organização, os escravos começaram, aos poucos, a serem libertos. Em maio de 1888, 

foi assinada a lei que libertou quem ainda estava nessa condição. No entanto, as pessoas 

recém libertas não tinham estrutura para começarem suas vidas: 

 

 

Não foi oferecida nenhuma compensação aos brasileiros que tinham 
sido escravos, nem indenização em dinheiro, nem um pedaço de terra útil 
para viver. Nem mesmo escolas públicas foram construídas, no país em que 
três de quatro pessoas não sabiam ler. (Mário Shimidt, 2008, p. 438). 

 
 

 
Perante a lei, a escravidão havia acabado, mas os escravos libertos ficaram à margem da 

sociedade. Sofreram com exclusão e discriminação. Em seu seminário História e conceitos 

básicos sobre o racismo e seus derivados, Antonio Olimpio de Sant‟Ana cita um grande 

estudioso deste assunto chamado Ben Marais cuja obra é Racismo e Sociedade: 

 

 

Há uma relação muito próxima entre a escravidão a que foram 
submetidos os negros e a recusa às pessoas de cor negra... „O estigma em 
relação aos negros tem sido reforçado pelos interesses econômicos e 
sociais que levaram os povos negros à escravidão‟. Daí o negro ter se 
convertido em símbolo de sujeição e de inferioridade. E este conceito 
negativo sobre o negro foi forjado. (RUIZ, 1988, p. 100). 

 

 

Por volta da década de 1950, período pós Estado Novo (1937-1945), a democracia 

passou a ter um destaque no cenário político. Gustavo da Silva Kern afirma que: 

 

 

 o termo democracia ― associado a termos como povo e   
nação/nacionalidade ― tomou nova força nos discursos políticos. Sua 
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utilização se alinhava à defesa de uma ruptura em relação às práticas 
políticas observadas na história recente do país e do mundo.” (2012, p. 84). 

 
 
 

 O termo democracia acabou sendo ligado também às questões raciais no país. O 

autor continua afirmando que “No pós-guerra, o Brasil passaria a ser tomado como exemplo 

a ser seguido pelos demais países, em função de sua característica democracia racial: 

baseada na ideia de que, por aqui, predominariam relações raciais harmônicas.” (2012, p. 

84).  

Essa ideia foi difundida no Brasil de forma que a sociedade acreditou que não 

precisaria fazer nada por aqueles que foram entregues à própria sorte após a abolição. 

Acreditou-se por muito tempo que pelo próprio trabalho os negros alcançariam os mesmos 

patamares que os brancos. Hoje em dia é possível notar que isso foi um engano e os negros 

não tiveram as mesmas oportunidades.  

O Sistema PED (pesquisa de emprego e desemprego) aponta os seguintes dados: 

 

 A participação dos negros no total de ocupados cresceu em todas as regiões 

metropolitanas acompanhadas pelo Sistema PED, entre 2013 e 2014, situação que 

decorreu da geração dos postos de trabalho nos últimos anos. Entretanto, em 

relação ao rendimento, o alcance da equidade em relação aos não negros sinaliza a 

dimensão da discriminação racial.  

 A diferença salarial desse segmento revela a dimensão da discriminação vivida. Os 

negros estão mais presentes em ocupações mais precárias, caracterizadas pela 

ausência de proteção social e, por consequência, menores remunerações. 

 

A população negra tem convivido com a desigualdade, o racismo, ocupando os 

cargos inferiores, ganhando os menores salários, desprovidos de muitos direitos. 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa propôs percorrer um ambiente que não faz parte da realidade 

de grande parte da população carente: uma escola particular situada no Lago Norte, um 

bairro que concentra grande parte da elite de Brasília. Uma escola não muito diferente das 
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outras escolas particulares do Distrito Federal em que seus frequentadores são, em sua 

esmagadora maioria, de cor branca.  

A turma que foi o objeto de investigação é uma turma do 5º ano do Ensino 

Fundamental (séries iniciais) que compreende crianças de 10 e 11 anos. A turma tem quinze 

alunos e três crianças se consideram pardas. Todas as outras crianças se consideram 

brancas. 

A referida escola, difere-se em alguns aspectos pela sua abordagem mais ampla, a 

frequente troca de ideias com os alunos, tornando-os bem participativos nos projetos 

desenvolvidos, principalmente, quando são tratadas questões sociais e ambientais. A escola 

define-se como uma escola de Método Natural com base na Pedagogia da Interação 

Expressiva. 

Para que a turma objeto de investigação tivesse uma contextualização do trabalho 

que seria desenvolvido, num primeiro momento, foi passado o documentário “A rota dos 

escravos – a alma da resistência”, produzido pela UNESCO, que conta sobre a história da 

vinda dos escravos africanos para a América, as torturas que sofriam e as lutas que 

travaram para saírem dessa condição. O filme detalha os caminhos que os navegadores 

usaram no oceano para transportar os escravos que vinham da África. Também conta como 

os escravos foram levados até os navios, a influência que os europeus já tinham dentro da 

África, o que facilitou a compra e venda de pessoas para serem escravizadas. A história do 

comércio de seres humanos é contada por meio das vozes de escravos, mas também dos 

mestres e comerciantes. Cada um conta sua experiência: escravos falam sobre a maneira 

desumana que vieram para a América dentro dos navios negreiros. Os donos dos escravos 

contam para que precisavam daquelas pessoas recém escravizadas que iriam cuidar de 

planações de cana-de-açúcar, café e outros. O documentário faz uma trajetória pelas 

revoluções acontecidas, os movimentos em torno da abolição da escravidão e, por fim, a lei 

que libertou de vez todas as pessoas que ainda estavam submetidos à escravidão. 

Após assistirem ao documentário, cada aluno recebeu um texto com um trecho do 

livro “Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição.” De Ana Lugão 

Rios e Hebe Maria Mattos de Castro: 

 

 

"O preto era o mais sacrificado do mundo, a cor preta era 

escravejada (sic), ninguém gostava, tinha racismo, o preto não tinha valor 

pra nada. A coisa era triste mesmo, era triste lá uns tempos atrás. Depois 

que acabou o cativeiro ficou uns quarenta, cinquenta anos naquela 

escravidão ainda, que nem onça... já não havia mais coro... mas às vezes 
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ainda batiam em algum, até matavam mesmo. Mesmo depois da 

escravidão. 

                 Eu mesmo ainda fui muito sacrificado na minha vida de 

criança... eu tinha um sacrifício danado. Eu com idade de 14 anos estava 

capinando... trabalhando pros outros, passando mal, dormindo mal 

dormido, comendo mal comido... eu fui escravo do mundo. Eu fui escravo 

do mundo. Escravo do mundo... meu pai foi escravo de fazendeiro, eu fui 

escravo do mundo, sofri muito." (Seu Julião, RJ, 81 anos, 27/10/1985) 

 

 

Esse trecho foi retirado do livro livro Memórias do cativeiro: família, trabalho e 

cidadania no pós-abolição. O livro nasceu de um projeto de documentação e pesquisa. 

Memórias do Cativeiro deu origem ao acervo oral de mesmo título com entrevistas 

genealógicas de camponeses negros das antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, de 

Minas Gerais e do Espírito Santo. Há também depoimentos de descendentes de escravos, 

moradores em áreas rurais do Estado de São Paulo, do acervo do projeto Memória da 

Escravidão em Famílias Negras de São Paulo. 

Depois de lerem os textos, cada um da turma recebeu um questionário no papel com 

o texto “Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição.” De Ana Lugão 

Rios e Hebe Maria Mattos de Castro e mais quatro perguntas para responderem. As 

perguntas do questionário estão em anexo.  

Nesse momento, não foi feito nenhum debate em relação ao texto e ao 

documentário. O intuito foi colher informações sobre a visão que as crianças tinham em 

relação à escravidão e a vida dos negros após a libertação. O debate seria feito depois de 

assistirem ao último filme. 

Algumas crianças, quando foi perguntado o que aconteceu com os escravos 

libertados, disseram que eles teriam mais respeito e poderiam, finalmente, seguir a vida 

deles normalmente. No entanto, a maioria afirmou que os escravos começaram a sofrer 

preconceito racial e que ocuparam empregos pouco remunerados, mas que, pelo menos, 

agora estavam livres. 

Em relação à pergunta feita sobre os descendentes dos escravos libertos, foi 

percebido que três crianças não entenderam, por isso a resposta não estava bem 

relacionada à pergunta. Uma parte das crianças teve uma visão otimista, afirmando que 

após a abolição os filhos, netos e bisnetos de escravos teriam um novo lar, seriam mais 

livres. Outra parte acredita que viveram com menos sofrimento, menos educação, menos 

direitos que os brancos, não foram tratados com igualdade e sofreram racismo. 
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A terceira pergunta questionava o que a criança pensa a respeito da situação do 

negro no Brasil atualmente. Quase todos disseram que ainda existe preconceito e 

discriminação. Uma criança afirmou que não é comum ver negros em restaurantes mais 

chiques. Outra disse grande parte dos negros virou garçom ou doméstica. Uma criança teve 

um posicionamento mais positivo e escreveu que os negros ainda não tem os mesmos 

direitos, mas que isso está mudando. 

A última pergunta questionou quantos negros, aproximadamente, os alunos 

conheciam na escola, na família e em outros espaços. Todos deram um número exato, 

contando nos dedos quantas pessoas conheciam. Na escola, os números divergiram e 

alguns colocaram que conheciam aproximadamente quarenta pessoas negras (pretos e 

pardos) e incluíram professores e funcionários. Outros observaram apenas crianças e 

professoras e escreveram que conhecem entre três e dez pessoas negras na escola. 

 

 

A desumanização, que não se verifica, apenas, nos que têm sua 
humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que 
a roubam, é distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na 
história, mas não vocação histórica. Na verdade, se dmitíssemos que a 
desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que 
fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela 
humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos 
homens como pessoas, como “seres para si”, não teria significação. Esta 
somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto 
na história, não é porém, destino dado, mas resultado de uma “ordem” 
injusta que gera a violência dos opressores e esta, o ser menos. (Freire, 
1987, p. 16) 

 
 

 
A primeira etapa do trabalho foi finalizada nesse momento. 

Diante disso, a segunda etapa do projeto de intervenção, à luz do filme “Que horas 

ela volta” de Anna Muyllaert, propôs-se a analisar se as crianças conseguiam identificar a 

relação de dominação e até mesmo escravidão que existia, bem sutilmente, na trama do 

filme. 

Que horas ela volta conta a história de uma pernambucana de cor parda que saiu do 

nordeste e foi para São Paulo para trabalhar. Val deixou sua filha em Pernambuco e 

conseguiu um emprego como empregada doméstica na casa de uma família composta por 

um pai, uma mãe e um filho, todos brancos. Ela cuida do filho do casal, que se chama 

Fabinho, desde que era bem garoto. Durante dez anos Val se dedicou muito a essa família. 

Ela começava a trabalhar cedo quando tinha que fazer o café-da-manhã e saía à noite 

depois de retirar a mesa do jantar. Quando sua filha (Jéssica) cresceu, resolveu ir prestar 

vestibular em uma Universidade pública de São Paulo e ir morar com a mãe. No entanto, 
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Val mora no emprego e Jéssica fica na casa dos patrões com sua mãe durante algum 

tempo.  

Pelo curto tempo para passar o filme para a turma, a parte em que o dono da casa 

tenta seduzir Jéssica foi cortada, pois ela não o correspondeu e isso não alterou a trama do 

filme. Depois, as crianças responderam um questionário com quatro perguntas que estão 

em anexo. As crianças receberam o questionário impresso em uma folha para escreverem 

as respostas  individualmente. As perguntas foram lidas coletivamente para que as dúvidas 

pudessem ser sanadas antes de responderem.  

Após terem assistido ao documentário “A rota dos escravos – a alma da resistência”, 

que fez um trajeto pela história dos escravos vindos da África, e terem lido um trecho do 

livro “Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição” esperava-se que 

as crianças conseguissem identificar a relação de exploração da família da casa que a 

personagem Val trabalhava no filme “Que horas ela volta”. No entanto, é tratada de maneira 

bem sutil a relação de empregado e patrão, pois a família tem muito carinho por Val a ponto 

de dizer que a considera da família, mas, ao mesmo tempo, quase não tem vida própria por 

ter de cuidar dessa casa. O filme retrata uma realidade ainda muito comum no Brasil de 

famílias que tem uma boa relação com seus empregados, porém esses empregados não 

asseguram os direitos de um trabalhador.  

 

 

É que, para eles, pessoa humana são apenas eles. Os outros, estes 
são “coisas”. Para eles, há um só direito – o seu direito de viverem em paz, 
ante o direito de sobreviverem, que talvez nem sequer reconheçam, mas 
somente admitam aos oprimidos. E isto ainda, porque, afinal, é preciso que 
os oprimidos existam, para que eles existam e sejam “generosos”... (Freire, 
1987, p. 25) 

 

 

Generosidade sem o cumprimento dos deveres com o empregado não adianta. 

Tratar bem os empregados da casa, mas não dar-lhes o direito de trabalhar oito horas por 

dia, por exemplo, com direito a duas horas de almoço e poder ir para sua casa ao final da 

jornada de trabalho, faz com que toda a generosidade caia por terra.  

 

 
Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, 

não podem ter, roeste poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si 
mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será 
suficientemente forte para libertar a ambos. Por isto é que o poder dos 
opressores, quando se pretende amenizar ante a debilidade dos oprimidos, 
não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade, como 
jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm 
necessidade, para que a sua “generosidade” continue tendo oportunidade 
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de realizar-se, da permanência da injustiça. A “ordem” social injusta é a 
fonte geradora, permanente, desta “generosidade” que se nutre da morte, 
do desalento e da miséria. (Freire, 1987, p. 17). 

 

 

 

 
Quando foi perguntado para a turma se algum acontecimento do filme chamou a 

atenção por não concordarem que aquilo aconteça daquela maneira, a grande maioria 

respondeu que não aconteceu nada que eles não concordassem. Apenas duas crianças 

tiveram posicionamentos diferentes. Uma disse que não gostou da atitude da Bárbara (dona 

na casa e patroa de Val) porque ela não deixou a Jéssica ficar na piscina e, posteriormente, 

na casa. Outra criança achou que a Bárbara poderia ser menos grossa. Ainda teve quem 

achou a Jéssica arrogante por tomar o sorvete do Fabinho, filho dos donos da casa. 

Ao serem indagados se algum fato do filme causou indignação ou revolta, a metade 

da turma respondeu que não. Uma pequena parte não gostou das atitudes da dona da casa, 

a Bárbara, e outra não gostou das atitudes da Jéssica, chegando ao ponto de dizer que ela 

era bem teimosa. Apenas uma criança citou  Val, no entanto, reprovando sua atitude de ter 

entrado na piscina, pois era proibido. 

Apesar de a personagem principal do filme ser a empregada doméstica, ninguém se 

incomodou em nada em relação a tudo que Val passava no emprego: ter de acordar muito 

cedo, ficar até mais tarde trabalhando, morar na casa dos patrões e dedicar-se 

integralmente a eles, sem ser remunerada de acordo com o tanto que trabalhava.  

 

 

Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não 
peemos deixar de surpreender o seu nascimento num ato de violência que é 
inaugurado repetimos, pelos que têm poder. Esta violência, como um 
processo, passa de geração a geração de opressores, que se vão fazendo 
legatários dela e formando-se no seu clima geral. Este clima cria nos 
opressores uma consciência fortemente possessiva. Possessiva do mundo 
e dos homens. Fora da posse direta, concreta, material, do mundo e dos 
homens, os opressores não se podem entender a si mesmos. Não podem 
ser. Deles como consciências necrófilas, diria Fromm que, sem esta posse, 
"perderiam el contacto con el mundo”. Daí que tendam a transformar tudo o 
que os cerca em objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a 
criação dos homens, os homens mesmos, o tempo em que estão os 
homens, tudo se reduz a objeto de seu comando. (Freire, 1987, p. 25). 

 

 

 

 

A terceira pergunta não fugiu às respostas dadas na segunda. Quando foi pedido 

para que escolhessem um personagem do filme e para que mudassem a história da vida 

desse personagem apenas três crianças escolheram a Val, personagem principal do filme. 

Uma relatou que Val procuraria outro emprego e alugaria uma casa para morar. Outra 
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colocou que mudaria o trabalho dela e faria a vida dela um pouco melhor e a terceira 

gostaria que a família da Val morasse em São Paulo. As outras crianças mudariam a vida da 

Bárbara para que ela fosse legal, mas de uma maneira generalizada. Outras mudariam o 

Fabinho, filho da Bárbara, outras queriam que Jéssica fosse menos arrogante. 

A última pergunta tinha o propósito de investigar se as crianças percebiam alguma 

relação do filme com suas vidas particulares. Quando questionadas se elas identificavam 

algo que tinha alguma semelhança com o filme, a resposta foi unânime: não. 

A democracia racial deu margem à essa falta de percepção de muitos que acreditam 

que ser cordial com uma pessoa negra é socialmente aceitável, ainda que essa parte da 

sociedade continue servindo uma outra parte privilegiada. 

 Para dar início à discussão sobre as situações que o filme apresenta, primeiro, foi-se 

debatido com a turma a respeito do Documentário “A rota dos escravos – a alma da 

resistência”. A intervenção foi feita apenas oralmente e as crianças não fizeram nenhum 

registro escrito. Foi perguntado a elas se concordavam com a escravidão. Todos foram 

enfáticos ao responderem que não concordavam. Para não gerar dúvidas, a pergunta foi 

feita de uma outra maneira “Vocês não concordam com a escravidão ou não concordam 

com a maneira violenta com que os escravos foram tratados?” Todos colocaram que não 

concordam, de maneira nenhuma, com a escravidão, além da maneira violenta que os 

escravos foram tratados. Quando foi perguntado se algo causou revolta ou indignação no 

documentário, as crianças disseram que sim e citaram inúmeras situações de tortura, 

violência, etc. 

Em seguida, foi lido novamente para a turma o texto “Memórias do cativeiro: família, 

trabalho e cidadania no pós-abolição” e destacado a parte que diz “Eu fui escravo do 

mundo. Escravo do mundo... meu pai foi escravo de fazendeiro, eu fui escravo do mundo, 

sofri muito." Depois, algumas questões foram levantadas a partir deste texto. Foi perguntado  

o que achavam que significava essa frase e muitas se posicionaram dizendo que o autor da 

frase sofreu muito. Mesmo depois da abolição ele teve de trabalhar bastante para se 

sustentar. Também colocaram a respeito do racismo que os negros libertos sofreram e as 

dificuldades que tiveram para serem aceitos na sociedade. A turma, de maneira geral, se 

mostrou bastante compadecida, porém, quando assistiram a um filme que retrata uma 

situação de exploração de uma pessoa negra atual, não houve nenhum tipo de 

compadecimento. 

O próximo passo foi fazer algumas interpretações do filme “Que horas ela volta”. 

Primeiro foi questionado por que Jéssica chamava a mãe pelo próprio nome, ou seja, Val. 

As crianças disseram que ela não foi criada com a própria mãe. Depois, foi perguntada a 

opinião delas sobre o fato de a dona da casa considerar a empregada como se fosse da 
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família. De maneira geral, disseram que ela a considerava da família porque a Val 

trabalhava há muitos anos naquela casa e cuidou do filho da Bárbara. 

 

 

Dentro desta visão inautêntica de si e do mundo os oprimidos se 
sentem como se fossem uma quase “coisa" possuída pelo opressor. 
Enquanto, no seu afã de possuir, para este, como afirmamos, ser é ter àcu 
sta quase sempre dos que não têm, para os oprimidos, num momento da 
sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o 
opressor, mas é estar sob ele. É depender. Daí que os oprimidos sejam 

dependentes emocionais. (Freire, 1987, p. 29). 

 

 

 

 
 Como os dados mostram anteriormente, a população negra é a que ocupa os 

menores cargos e com os menores salários, ou seja, em sua maioria, estão na condição de 

oprimidos, logo os brancos estão na condição de opressores. Essa dependência dita por 

Paulo Freire, somada a questão da democracia racial advinda dos anos 50, torna essa 

relação oprimido e opressor mais dependente emocionalmente, dificultando o afastamento 

da relação trabalhador e empregador no qual entram direitos fundamentais para a vida dos 

empregados. Dessa maneira, é como se assumissem o mesmo quadro estabelecido antes 

da abolição da escravidão, com a diferença de que agora existe um pequeno salário que 

mascara esse quadro. 

Continuando o debate, começou-se, junto com a turma, a tentar construir a rotina da 

Val para que pudéssemos estimar mais ou menos quantas horas por dia ela trabalhava. 

Levou-se em consideração que no filme tem cenas que mostram que Val tem que servir o 

café e retirar a mesa do jantar. As crianças estimaram que ela trabalhava quinze horas por 

dia. Nesse momento, um aluno fez uma expressão de susto, outros apenas acharam muito 

tempo, mas não viram tanto problema até que foi lançada a pergunta “Isso não é uma 

maneira de escravizar?”. Afinal de contas, Val trabalhava quinze horas por dia, não tinha 

uma casa, morava no quarto de empregada da casa dos patrões, dedicava-se totalmente a 

uma família, a ponto de não conseguir criar sua própria filha, mas criou com muito amor e 

carinho o filho de seus patrões.  

Um grande silêncio tomou conta do ambiente naquele momento. Uma criança 

levantou o dedo e pediu para dar sua opinião: 

 

 

 

 

 



22 
 

“Acho que isso não é uma maneira de escravizar. A Val apenas 

trabalhava muitas horas e não era remunerada de acordo com o que ela 

trabalhava. Mas, sim, acho que é uma escravidão mesmo.” 

 (criança X) 

 

 

 

A princípio, a criança X não queria admitir que isso poderia ser caracterizado como 

uma forma de escravidão. No meio da frase, ela repensou e mudou de ideia.  

Outros pontos do filme foram levantados e discutidos como o fato da Val ser 

considerada parte da família de seus patrões e não poder entrar na piscina da casa. Como 

as crianças criaram antipatia pela Bárbara, colocaram a culpa nela e disseram que o Doutor 

Carlos era bonzinho, pois era paciente e tratava todos bem. Então, outros pontos foram 

levantados a respeito do Doutor Carlos: o fato dele pedir água para Val, mesmo que com 

toda a educação, sem necessidade, já que ele estava em pé em um cômodo próximo à 

cozinha, assim como o fato dele não ajudar em nenhuma tarefa doméstica e segurar Val 

durante várias horas por dia em seu trabalho, ainda que de maneira branda e educada, para 

que ela faça tudo, pois ele poderia, como dono da casa, estipular um horário de acordo com 

o que é direito de todos os trabalhadores, mas ele não fez. 

 

 

 

Até o momento em que os oprimidos não tornem consciência das 
razões de seu estado de Opressão “aceitam” fatalistamente a sua 
exploração. Mais ainda, provavelmente assumam posições passivas, 
alheadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da 
liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua “conivência” com 
o regime opressor. (Freire, 1987, p. 29). 

 

 

 

 

 

Depois destas elucidações, a reação da turma foi de espanto. Não souberam muito 

bem como lidar com essas informações, mantiveram-se com os olhos arregalados e 

estáticos durante um tempo. O objetivo da proposta de intervenção foi atingido. Apesar de 

num primeiro momento ter acontecido uma certa resistência para admitir a questão da 

escravidão que perdura nos dias atuais, as crianças conseguiram ampliar suas percepções 

a ponto de um aluno fazer duas perguntas intrigantes:  

 

“Isso é uma forma de racismo?” 
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“Se uma pessoa é mulher, sofre com o preconceito, se for mulher e negra, vai sofrer 

mais ainda?” 

(aluno Y) 

 

 

 

Foi explicado para o aluno Y que isso era sim uma forma de racismo, pois 

discriminava, ainda que de maneira velada, uma grande parte da população negra que, 

estavam “servindo” aos seus opressores e sem poder ter o mesmo direito de desfrutar das 

mesmas coisas que seus patrões podem. Isso atinge muito mais as mulheres que ainda 

lutam para equiparar-se aos homens em relação aos  direitos, mas ainda estão aquém em 

muitos deles e quando se trata de mulher e negra essa busca se intensifica ainda mais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 Os estudos relativos às condições do negro, à escravidão, à cultura africana e 

diversos outros assuntos têm ajudado a combater o racismo que, embora por um 

determinado tempo da história tenha-se acreditado que aqui no Brasil existia uma 

democracia racial, propaga desigualdade e exclusão para milhares de pessoas que não 

podem usufruir de direitos e oportunidades de maneira igual. 

 Se por um lado isso é bom, pois vai quebrando paradigmas e fazendo a sociedade 

aceitar que, em um passado não tão distante, foi cruel com os negros, por outro lado não 

pode cessar a busca em mostrar tudo o que essa crueldade desenfreada e contínua faz nos 

dias atuais com aqueles oriundos de famílias que já tiveram violados inúmeros direitos e, 

ainda sim, precisam lutar bravamente para terem uma vida digna. 

 A questão da escravidão contemporânea , muitas vezes velada, não será alvo de 

discussão aqui, pois é um tema abrangente que demanda um outro tipo de estudo, 

pensando, por exemplo, nas empregadas domésticas que recentemente tem conseguido 

alguns direitos trabalhistas que foram, durante anos, ocultados de milhares de trabalhadores 

dessa área que se dedicaram com afinco às famílias sem receber o equivalente ao que foi 

trabalhado. No entanto, é necessário olhar a história dos negros para entender porque 

chegaram nos dias atuais ocupando lugares e espaços diferentes dos brancos, sem os 

mesmos direitos. Sendo, como foi citado antes, por exemplo, a maior parte das empregadas 
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domésticas negras. Elas continuam servindo seus patrões como na época da Senzala no 

qual tinham uma relação próxima com a família, cuidavam dos filhos dos senhores e das 

senhoras da casa com dedicação e carinho. Hoje esse quadro não é tão diferente , mas, o 

mais estranho, é ser considerado por muitos algo normal, natural da nossa sociedade.  

 Ao fazer o percurso escravidão, abolição e exclusão, com as crianças do 5º ano, foi 

possível perceber que a turma estava familiarizada com o assunto escravidão e racismo, 

mas, a princípio, não identificavam as consequências trazidas para os dias atuais, a maneira 

como a sociedade reforça a exploração que torna mais difícil o combate ao racismo, 

querendo manter essa ideia de democracia racial.  

 Em relação à exclusão dos negros, a turma demonstrou enxergar o que é bem nítido. 

Por exemplo, entendem claramente o que é racismo e que isso não é aceitável na nossa 

sociedade, porém esse entendimento se limita à questão de que racismo é tratar alguém 

negro diferente, insultando-o, xingando-o ou batendo em função da cor de sua pele. No 

entanto, quando se vai mais a fundo nessa questão da exclusão, é perceptível que acham 

aceitável os negros passarem por diversas situações, já que não envolve uma violência 

física ou uma agressão verbal, ainda que, de repente, aquelas situações que o negro passe, 

acarrete mais problemas no futuro, como por exemplo, um adolescente negro e pobre largar 

a escola para ir trabalhar. 

Talvez se o trabalho tivesse ido mais a fundo nesse tema e teria conseguido mostrar 

muito mais coisas que acontecem com a vida daqueles que não tem seus direitos 

assegurados, pois não conseguem usufruir de condições básicas como educação, saúde, 

alimentação, esporte, lazer e cultura.  

 Mas, ao conseguir levantar com a turma uma reflexão à luz do filme “Que horas ela 

volta”, foi possível perceber que o objetivo do trabalho foi atingido, pois os alunos 

construíram uma percepção mais ampla em relação aos negros, viram como as 

consequências da escravidão, o racismo e a marginalização, atingem uma grande parte da 

sociedade, deixando-os à margem e excluídos. Viram também que exploração dos 

trabalhadores faz com que essa exclusão se agrave já que muitos trabalhadores de baixa 

renda são negros, portanto, acaba dificultando a ascensão social da população negra 

quando não são tratados decentemente na função que desempenham no trabalho. 
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APÊNDICES 
 

 

APENDICE I – Questionário entregue para as crianças responderem por meio de 

escrita sobre a pós-abolição. 

http://www.dieese.org.br/estudosetorial/2013/estPesq68empregoDomestico.pdf
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Trecho do livro “Memórias do cativeiro: 
família, trabalho e cidadania no pós-

abolição.”  
por Ana Lugão Rios e Hebe Maria Mattos de Castro 

 
 

 

"O preto era o mais sacrificado do mundo, a cor 

preta era escravejada (sic), ninguém gostava, tinha 

racismo, o preto não tinha valor pra nada. A coisa 

era triste mesmo, era triste lá uns tempos atrás. 

Depois que acabou o cativeiro ficou uns quarenta, 

cinquenta anos naquela escravidão ainda, que nem 

onça... já não havia mais coro... mas às vezes ainda 

batiam em algum, até matavam mesmo. Mesmo 

depois da escravidão. 

Eu mesmo ainda fui muito sacrificado na minha vida 

de criança... eu tinha um sacrifício danado. Eu com 

idade de 14 anos estava capinando... trabalhando 

pros outros, passando mal, dormindo mal dormido, 

comendo mal comido... eu fui escravo do mundo. Eu 

fui escravo do mundo. Escravo do mundo... meu pai 

foi escravo de fazendeiro, eu fui escravo do mundo, 

sofri muito." (Seu Julião, RJ, 81 anos, 27/10/1985) 
 

 
1) Após a abolição da escravidão, os negros ficaram 

excluídos da sociedade. Não tiveram os mesmos 

direitos que os brancos. Foi negado a eles o acesso  
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à educação e muitos outros direitos. O que você acha que 
aconteceu com os escravos libertos? Dê a sua opinião. 
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

 
2) O que você acha que aconteceu com os 
descendentes dos escravos libertos (filhos, netos, 
bisnetos)? 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
3) Escreva o que você pensa a respeito da situação do 
negro (pretos e pardos) no Brasil atualmente. Ele 
ocupa os mesmos espaços que os brancos? Ganha os 
mesmos salários? Têm a mesma escolaridade? 
  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
4) Quantos negros aproximadamente você conhece na  
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sua escola? Na sua casa? Na sua família? Em outros 
espaços? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

APÊNDICE II – Questionário distribuído para as crianças responderem após terem 

assistido ao filme Que horas ela volta. 

 

 

 
 

 
Filme “Que horas ela volta” 
dirigido por Anna Muylaert 

 
 

1. Algum acontecimento do filme Que horas ela volta?  

chamou a sua atenção por você não concordar que aquilo 

aconteça daquela maneira? Se a sua resposta for sim, 
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diga qual acontecimento. 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________ 

 

 

2. Algum fato que o filme narra te causou indignação ou 

revolta? 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

3. No filme “Que horas ela volta” cada personagem tem a 

sua história de vida. Ele fala um pouco sobre os 

personagens, alguns um pouco mais, outros um pouco 

menos, mas a história da vida inteira de cada um fica por 

 conta da imaginação do espectador. Se você pudesse  
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mudar a história de algum dos personagens, de quem 

você mudaria? Escolha um e descreva o que aconteceria 

com o personagem que você escolheu. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

 

 


