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1. RESUMO
Este estudo, partindo da constatação de que o preconceito racial ainda persiste em
nossa sociedade e, também, considerando a importância do papel da escola na
construção de valores mais humanitários, tem por objetivo construir e divulgar
narrativas de personalidades negras da cidade de Volta Redonda/RJ, as quais se
destacaram na segunda metade do século XX. Parte ainda do pressuposto de que
tais personalidades se consolidaram tendo de enfrentar e vencer preconceitos.
2. INTRODUÇÃO
Frantz Fanon (1983), um psiquiatra nascido na Ilha da Martinica, em 1925, um dos
primeiros e mais destacados estudiosos das questões étnico-raciais, afirma que só
queria ser um homem e nada além disso, entretanto, sua negrura o atormentava,
porque, na época em que viveu, diziam que os pretos eram selvagens, estúpidos e
analfabetos, mas, ele sabia que essas afirmações eram falsas. Dizia que era preciso
ter coragem para dizer que: “É o racista que cria o inferiorizado”. (1983, p. 90)
De acordo com Kabengele Munanga (1986), o negro foi, durante muito tempo, tido
como inferior, mas, no seu país de origem, os negros tinham seu lugar na
sociedade. O movimento da Negritude, estudado por esse pesquisador, tinha
exatamente o objetivo de resgatar a valorização da cultura negra, divulgando a
necessidade da conscientização de que todos deveriam se orgulhar de suas
tradições e de seus ancestrais.
Com foco nesse assunto, este projeto propõe o conhecimento de personalidades
negras, da cidade de volta Redonda / RJ, a fim de elas serem divulgadas nas
escolas públicas do município, trabalhando a desconstrução do preconceito e,
assim, ao mesmo tempo, atenderam à demanda de carência de material didático,
nas salas de aula. Esta carência de material foi previamente diagnosticada, por meio
de questionário aplicado a cerca de 50 professores de Língua Portuguesa, do
Ensino Público, das escolas estaduais da cidade em questão. Quase todos os
docentes entrevistados manifestaram o desejo de trabalharem de forma mais
“concreta” as questões étnico-raciais, conforme obrigatoriedade da Lei, mas
gostariam de ter mais material para realizarem tais atividades. Sendo assim, o
objetivo deste estudo é registrar a narrativa de personalidades negras, homens e
mulheres, que se destacaram na cidade de Volta Redonda/RJ usando-as como
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exemplo para elaborar uma mentalidade sociocultural mais respeitosa, por parte dos
alunos, propondo a eles um enriquecimento pessoal e ético. Em suma, este projeto
se justifica por ter a intencionalidade de ser um instrumento de apoio pedagógico
para alunos e professores.
Para Paulo Freire (1986), esse notável educador brasileiro, um dos objetivos
principais da educação é libertar o homem do jugo da ignorância, facultando-lhe um
uso mais criativo de suas potencialidades. Com esta pesquisa, desejamos ampliar o
olhar sobre os valores e as capacidades dos seres humanos, na cidade de Volta
Redonda/RJ, independente de cor, raça, credo ou nacionalidade.
3. OBJETIVOS
a) Contribuir para a (re)construção dos valores sócio-culturais de descendência
africana.
b) Conhecer personalidades negras, de homens e mulheres, que foram e são
atores ativos da cidade de Volta Redonda/RJ.
4. METODOLOGIA
A partir da teoria de estudiosos do assunto, fizemos as entrevistas e,
posteriormente, elas foram (estão) sendo lidas, para, criticamente, vermos até
que ponto elas refletem os pontos de vista dos estudos feitos. Ou seja, nós
fomos (estamos) fazendo um cotejamento entre os dizeres dos entrevistados e
as conclusões dos pesquisadores.
5. DESENVOLVIMENTO
a) Estudo crítico-teórico de pesquisadores ligados à temática étnico-racial.
b) Identificação, por meio de entrevistas, de personalidades negras da cidade
de Volta Redonda.
c) Coleta de dados, por meio de entrevistas.
d) Transcrição e interpretação crítica das entrevistas.
e) Elaboração das narrativas.
f) Organização do material didático-pedagógico.
g) RESULTADOS PRELIMINARES:
a) Estudo crítico de estudiosos de questões étnico-raciais.
b) Levantamento dos nomes de personalidades negras de Volta Redonda /
RJ.
c) Entrevistas (parciais) de personalidades negras da cidade de Volta
Redonda / RJ, onde pudemos constatar que, de fato, os homens negros e

as mulheres negras precisaram de ser corajosos, para superam as muitas
discriminações sofridas e levarem adiante seus projetos.
d) Continuamos com as entrevistas, as transcrições, dando início à
elaboração das narrativas.
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