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RESUMO 

Este é um projeto de extensão interdisciplinar desenvolvido com professores de Letras, 

Filosofia e Design e aberto para todos os acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco. 

É um trabalho de confecção e veiculação de um jornal mural semestral na comunidade 

remanescente de quilombo Eva Maria de Jesus (Tia Eva) e na UCDB, em Campo Grande, 

MS, que tem como objetivos ressaltar a influência negro-africana na cultura brasileira e 

aumentar a autoestima dos moradores dessa Comunidade. Um dos aspectos de discussão 

do jornal é o multiculturalismo que, certamente, ganha importância nos ideais da construção 

de uma sociedade menos excludente e mais justa e na criação de mecanismos que auxiliem 

os afrodescendentes na construção e consolidação da autoestima, além da possibilidade de 

identificação positiva sobre as nossas origens. Os meios comunicativos constroem 

importante dimensão social do homem e formam-se canais de intercâmbio culturais entre 

ambos – homem e meios de comunicação –, fatores que favorecem a formação da cultura 

popular. Nesse sentido, o Jornal Mural, com sua linguagem fácil, dinâmica e acessível, 

desempenha fator de identificação para aquela comunidade. Ele é exposto em pontos 

estratégicos da comunidade e da UCDB e, dessa forma, ajuda-se a se preservar a história 

da trajetória e luta dos descendentes de Tia Eva. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral: 

 Ressaltar a influência negro-africana na cultura brasileira, identificando as 

categorias onde isto aconteceu.  

 

 

Objetivos específicos: 

 Resgatar a contribuição para o pensamento ocidental, seja no nível da 

filosofia, ciência política e comportamento políticos, pessoas de raça negra que tenham se 

notabilizado, seja no Brasil, seja em outros países.  

 Apresentar textual e visualmente às comunidades negras temáticas que 

contribuam à auto-estima. 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

 

A preparação para o jornal envolve o trabalho de aprimoramento do texto. Por isso, 

as atividades do Jornal Mural são em conjunto como projeto de Laboratório de Textos, de 

forma que cada acadêmico maneje técnicas de escrita e, em consequência, aprimore seu 

texto. 

Efetivamente para a produção das matérias jornalísticas as atividades seguem o 

seguinte esquema: 

 

1. Reunião de pauta 

 . Reúnem-se todos os membros envolvidos no projeto para discutir os 

assuntos que farão parte da edição do jornal e definir ações: 

Assuntos das matérias: 

Lugares a visitar: 

Pessoas a investigar: 

Entrevistas a agendar: 

Nomes de possíveis entrevistados 

Telefones:    Dia:     Hora: 

Haverá foto? Quais? 

Enfoque das matérias: 

 

2. Visitas à Comunidade Tia Eva 

  

3. Pesquisa de material bibliográfico 

    . Busca e catalogação de informações 

 

4. Redação das matérias 

 

5. Edição de texto 

 . Análise e tratamento das matérias 

 

6. Editoração do texto e fotos 

 . Diagramação das matérias 

 

7. Revisão de texto 

 . Revisão conforme os padrões gramaticais e jornalísticos das matérias 



 

 

8. Impressão 

 

9. Distribuição e colocação do Jornal Mural na Comunidade Tia Eva e na UCDB 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

O que é a Comunidade Negra Tia Eva? 

A comunidade São Benedito ou dos descendentes da Tia Eva é uma daqueles 

lugares onde a cultura popular é constantemente reelaborada de modo a atender aos novos 

desafios sem perder sua identidade negra e mestiça.  

Como muitos outros pioneiros, Tia Eva chegou na região de Campo Grande em 

1905, viajando em carro de boi. Eva era uma mulher forte que só alcançou a liberdade aos 

41 anos de idade.  

Eva Maria de Jesus, Tia Eva como era chamada, ergueu as paredes de uma 

igrejinha como agradecimento pela cura de uma chaga ao mesmo tempo que construiu uma 

comunidade. A igreja de São Benedito foi o resultado de uma promessa feita a São Benedito 

quando ainda estava em sua terra natal Mineiros, Goiás. A igreja de São Benedito foi 

inaugurada em 1919. A novena que antecede a Festa de São Benedito tem feito parte 

desde então de uma tradição até hoje não interrompida. Pode-se dizer que a festa nasceu e 

continua popular.  

Tia Eva morreu em 1926 e está sepultada em frente à capela. A perseverança de tia 

Eva, porém continuou em seus descendentes que só muito recentemente conseguiram 

inventariar e documentar a posse das terras onde vivem há quase um século. 

 

 

 

A ausência da História e da Filosofia Africana ou marcada pela atuação de 

afrodescendentes é uma das lacunas de grande importância nos sistemas educacionais 

brasileiros. Esta ausência tem quatro consequências sobre a população brasileira. Tomando 

o ambiente brasileiro como de exclusões étnicas, as quais se denomina de racismo, existe 

um processo onde são forjados verdadeiros credos sobre a inferioridade do negro, do 

africano e dos afrodescendentes, o que acaba se estendendo às demais manifestações 

negras presente na cultura popular.  

Desta forma a ausência de uma história e do pensamento africano, em primeiro 

lugar, retira a oportunidade dos afrodescendentes em construírem uma identidade positiva 

sobre as nossas origens, o que acaba por refletir-se na autoestima, principalmente dos 

jovens.  Segundo, a ausência abre espaço para hipóteses preconceituosas, desinformadas 

ou racistas sobre as nossas origens, criando assim terreno fértil para produção e difusão de 

ideias erradas e racistas sobre as origens da população negra. Alimenta um universo do 

africano e afrodescendente como ignorante, inculto, incivilizado. Os seres vindos da tribo 



 

 

dos homens nus. É o eixo central determinante dos conceitos inferiorizantes sobre os 

negros no país. Em terceiro lugar a ausência da história africana e a ampla presença da 

abordagem europeia induz à ideia de que ela não existe. Que ela não faz parte do 

conhecimento a ser transmitido.  

A quarta consequência direta está sobre o entendimento da história brasileira e da 

formação do povo brasileiro. A História do Brasil, após 1500, é uma consequência das 

histórias Indígenas, Africanas e Europeias. As tecnologias, costumes, culturas, propostas 

políticas trazidas pelos Africanos ficam difíceis de serem reconhecidas e integradas 

devidamente na história nacional pelo desconhecimento da base Africana. Muitas das 

realizações do povo africano no Brasil, ficam sub-dimensionadas ou não reconhecidas, dado 

o tamanho da ignorância reinante no país sobre as nossas origens africanas. Não é possível 

uma história brasileira justa e honesta sem o conhecimento da história Africana.  

Dada a povoação inicial do continente americano por povos e nações indígenas, 

seguida da colonização invasora europeia e acompanhada pelas imigrações forçadas de 

cativos africanos, a historia brasileira posterior a 1500 é dependente de uma tríplice herança 

étnica. A presença destas três frentes forja a cultura e a história nacional como receptoras 

destas experiências históricas passadas destes povos. No presente, os processos de 

educação e transmissão da cultura nacional deveriam estar assentados nos conhecimentos 

da historia indígena, africana e europeia. No entanto os processos coloniais e imperialistas 

europeus criaram sistemas de dominações e as visões sobre cultura e educação nacional 

foram submetidos às regras ideológicas do eurocentrismo. No que se refere aos 

afrodescendentes, este sistema de dominação parte da característica particular do nosso 

quadro de lutas de classes sociais, produzindo uma estrutura de etnocontroles excludentes.  

 São eliminadas do conhecimento considerado civilizado, ou seja, como parte da 

cultura civilizada, as informações africanas, reduzindo o africano a um estereótipo de 

selvagem e primitivo. Fabricam-se as origens da população afrodescendente, conhecida 

como negra e mestiça, referidas aos navios denominados de negreiros e nas supostas tribos 

de homens nus. Esse processo de exclusão da história africana da cultura nacional faz parte 

das políticas de desigualdades de classes produzidas pelo escravismo e pelo capitalismo 

racista. A educação e a formação dos educadores são realizadas sem as informações da 

base africana. As percepções sobre o passado africano são desinformadas e racistas, 

associadas às noções de raça, tanto no cotidiano da sociedade como na educação, 

produzindo um processo de representações desfavoráveis à percepção igualitária e cidadã 

dos afrodescendentes.  

No contexto da Guerra fria e descolonização afro-asiática, a luta pela independência 

em diversos países africanos, ganhou força a partir da segunda metade do século XX. 



 

 

Naquele momento, o apoio a esses grupos, por parte de Washington e Moscou, contava 

pontos na disputa ideológica entre as duas superpotências.  

Paralelamente a este processo, surgiram razões endógenas nas comunidades 

africanas que procuraram dar suporte a esta luta contra a dominação.  

O Pan-africanismo é um dos resultados de produção de um pensamento que 

pudesse dar suporte a esta luta. Propunha um reconhecimento dicotômico entre a maneira 

de ver e conceber o mundo dos europeus e dos africanos, vale dizer brancos e negros. Nas 

elaborações de dois dos maiores expoentes dessa corrente – Aimé Cesaire e Leopold Sedar 

Senghor – enquanto os habitantes da porção ao norte do Mediterrâneo teriam desenvolvido 

a visão racional da realidade, os subsaarianos tinham despontado no campo correlato à 

emoção. Daí, nas palavras do próprio Senghor para quem a “música negra é o sorriso do 

mundo” o motivo de os africanos e os seus descendentes da diáspora contarem com 

considerável sucesso nas artes em variados países do globo. Membro desse grupo, porém 

mais tarde dissidente, Frantz Fannon vem “denunciar” que as assertivas dos pan-

africanistas,  longe de significar um avanço um argumento contra o racismo e a submissão 

por critério conquanto a cor da pele, essas ideias ajudavam a perpetuar e até mesmo 

acentuar a distância entre os brancos e negros e justificar a discriminação.  

Isso por atribuir a primeiro grupo a primazia do pensamento, relegando os povos 

negros a capacidade cultural. Basta vermos numa análise mais próxima que na partilha do 

poder estadual e federal, a cobiça e debate costumam se dar sobre as pastas da fazenda, 

finanças, orçamento. Grosso modo, a cultura tanto quanto o esporte são vistos com certo 

menosprezo.   

Não bastasse essa hierarquização, no Brasil é fato que numerosas personalidades 

de pele negra, que por razões diferentes, conseguiram se projetar em campos 

costumeiramente entendidos como exclusivos de membros da raça branca, costumam ter 

sua imagem “europeizadas”, “branqueadas”. Essa constatação é grave se considerarmos 

que entre as comunidades negras um dos aspectos considerados centrais é o da 

autoestima. Ou seja, a dificuldade, sobretudo para crianças e adolescentes, em terem 

pessoas semelhantes a elas, que sirvam de exemplo, de “espelho”.  

No universo, portanto da organização política, denominada Movimento Social Negro, 

esse assunto é pedra de toque, entre as muitas bandeiras: criar mecanismos que auxiliem 

na construção e consolidação da autoestima dos afrodescendentes.  

O Brasil não tem uma tradição equivalente à europeia quando se trata de nomear 

filósofos de projeção internacional, mas conta com muitos intelectuais que vem ajudando a 

desvendar o que é esse país e quem são os seus habitantes. Vale citar, Sérgio Buarque de 

Holanda, Gylberto Freyre, Caio Prado Junior, Florestan Fernandes, Otávio Ianni, Milton 

Santos, Darcy Ribeiro, Celso Furtado etc.  



 

 

O que nem sempre é evidente é que com raras exceções essa e outras listas vão 

incluir autores que se preocupara primordialmente em analisar as relações raciais e a 

formação do  povo brasileiro. Indo  mais além, para muitos espanta  saber que um virtuose 

da literatura, como Machado de Assis, foi nascido de  pai branco e mão negra, em outras 

palavras, era um afrodescendente. Trajetória semelhante à do artista plástico Aleijadinho, 

saudado como um dos mais brilhantes do Brasil. 

 

Comunicação e identidade 

Os meios comunicativos atuais constroem uma nova dimensão social do homem. 

Formam-se canais de intercâmbio culturais entre ambos, fatores que favorecem a formação 

da cultura popular. Como afirma Mário Erbolato (1991, p. 16), “O intercâmbio de 

informações é essencial para a manutenção dos grupos humanos”. 

A informação assume o aspecto cultural que Jesús Martin-Barbero observa: 

 

Introduzir a análise do espaço cultural, todavia, não significa introduzir um 
tema a mais num espaço à parte, e sim focalizar o lugar onde se articula o 
sentido que os processos econômicos e políticos têm para uma sociedade. 
O que no caso dos meios massivos implicaria construir sua história a partir 
dos processos culturais enquanto articuladores das práticas de 
comunicação – hegemônicas e subalternas – com os movimentos sociais. 
(MARTIN-BARBERO, 1997, p. 229) 
 
 

Essa pesquisa procurará demonstrar que as pessoas têm a necessidade de 

incluírem se e verem-se notadas nos fenômenos sociais e que a divulgação de matérias 

jornalísticas sobre a cultura negra pode estabelecer valores e interesses comuns, tentando 

auto afirmarem se perante à sociedade. A notícia, de algum modo, permite à sociedade ver-

se como geradora de informações, formando se entre os elementos do grupo uma gama de 

interações sociais que preservam a autenticidade dos costumes e da cultura da sociedade 

sul-mato-grossense. 

Néstor García Canclini (1997, p. 139) coloca essa questão de Identidade (com letra 

maiúscula mesmo) de maneira muito clara: 

A Identidade é uma construção que se narra. Estabelecem-se 
acontecimentos fundadores, quase sempre relacionados à apropriação de 
um território por um povo ou à independência obtida através do 
enfrentamento dos estrangeiros. Vão se somando as façanhas em que os 
habitantes defendem esse território, ordenam seus conflitos e estabelecem 
os modos legítimos de convivência, a fim de se diferenciarem dos outros. 

 

Assim, a comunicação entre os indivíduos será tanto mais perfeita quanto maior for o 

grau de interação entre os sujeitos envolvidos no processo comunicacional.  Dizia McLuhan 

(1964, p. 231): “o jornal é uma forma confessional de grupo que induz à participação 

comunitária. Ele pode dar uma ‘coloração’ aos acontecimentos, utilizando-os ou deixando de 



 

 

utilizá-los. Mas é a exposição comunitária diária de múltiplos itens em justaposição que 

confere ao jornal a sua complexa dimensão de interesse humano”. E esclarece que “pela 

sua disposição em mosaico, o jornal é uma imagem em corte da sociedade”. 



 

 

RESULTADOS 

 

 

O projeto do Jornal Mural “Informativo São Benedito” acontece desde o ano de 

2003. Ao longo desses anos é crescente o apoio da comunidade ao projeto. 

A ausência da História e da Filosofia Africana ou marcada pela atuação de 

afrodescendentes é uma das lacunas de grande importância nos sistemas educacionais 

brasileiros. Esta ausência tem conseqüências sobre a população brasileira. Tomando o 

ambiente brasileiro como de exclusões étnicas, as quais se denomina de racismo, existe um 

processo onde são forjados verdadeiros credos sobre a inferioridade do negro, do africano e 

dos afrodescendentes, o que acaba se estendendo às demais manifestações negras 

presentes na cultura popular.  

Desta forma a ausência de uma história e do pensamento africano, em primeiro 

lugar, retira a oportunidade dos afrodescendentes em construírem uma identidade positiva 

sobre as nossas origens, o que acaba por refletir-se na auto-estima, principalmente dos 

jovens.  Segundo, a ausência abre espaço para hipóteses preconceituosas, desinformadas 

ou racistas sobre as nossas origens, criando assim terreno fértil para produção e difusão de 

idéias erradas e racistas sobre as origens da população negra. Em terceiro lugar a ausência 

da história africana e a ampla presença da abordagem européia induz à idEia de que ela 

não existe. Que ela não faz parte do conhecimento a ser transmitido.  

A história brasileira foi conduzida a um processo de miscigenação, que permitiu 

uma identidade mestiça de seu país. Fatores ideológicos e culturais que permite classificar 

“raças humanas”: ter por base a cor da pele (falácia incoerente, pois o que determina a cor 

de um ser humano é a melanina encontrada na pele); interesses de classes (hierarquia); 

raças com diferenças aptidões, não podem qualificar as diferenças dos grupos humanos. 

Raça é um conceito político que pretende demonstrar a superioridade de uns 

sob os outros. Alguns indivíduos esquecem das desigualdades raciais que existem no Brasil 

e a exclusão dos negros pela elite. Os negros têm menos chances no mercado de trabalho e 

menores salários. Ocupam a 108º posição no Índice de Desenvolvimento Humano, contra a 

49ª relativo aos brancos. Cerca de 70% dos pobres do Brasil são negros. O salário médio de 

um negro é inferior a de um pardo e, posteriormente, a um branco. O analfabetismo é maior 

entre os negros e estão mais propensos a mortes violentas. Há maior número de crianças 

negras no trabalho e elevado grau de mortalidade infantil. Não se pode mais esconder as 

diferenças raciais no Brasil. 

A imprensa, no caso o jornal mural, um poderoso meio de divulgação da 

informação, assume importante função de interação entre público e notícia. Ajuda a suscitar 

interesses políticos e sociais, contribui para as comunicações interpessoais, possibilita que o 



 

 

homem firme seus conceitos morais e éticos, forme sua opinião, convicções e propósitos. 

Por essas razões se enfatiza a importância do jornal mural “Informativo São Benedito” na 

educação e conscientização da Comunidade Negra Tia Eva. 
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