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"O fato de sermos todos não brancos não significa necessariamente que todos somos 

negros. Existem pessoas não brancas e continuarão a existir ainda por muito tempo. Se 

alguém aspira ser branco, mas sua pigmentação o impede, então esse alguém é um não 

branco. Qualquer pessoa que chame um homem branco de "Baas" ("Senhor",   na   língua   

africâner. Tratamento que os brancos exigem dos negros. N.T.), qualquer um que sirva na 

força policial ou nas Forças de Segurança é, ipso facto, um não branco. Os negros – os 

negros verdadeiros – são os que conseguem manter a cabeça erguida em desafio, em vez 

de entregar voluntariamente sua alma ao branco". 

 

Bantu Steve Biko 



RESUMO 

 

Atualmente, tem-se tornado cada vez mais evidente a importância das discussões sobre a 

temática racial no que tange às diferentes esferas sociais, sobretudo as educacionais, fato 

esse, embasado pela Lei Nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da inserção da 

"História e Cultura Afro-Brasileira", no currículo oficial da rede de ensino. Essa lei veio 

como complemento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96) e 

traz à tona a importância da história e tradições de origem negra e do estudo das relações 

raciais para a formação humana dos jovens e crianças brasileiras. Assim, e tomando por 

referência a escola como recorte espacial e compreendendo-a como lócus de produção, 

reprodução e desenvolvimento das relações sociais e culturais, ambiente esse que é 

carregado de subjetividade nas relações humanas, sendo espaço de vivência, resultado da 

coletividade dos grupos que os compõem, extrapolando os limites do ensinar/aprender e 

que é essencial para o aprimoramento intelectual, moral, social e cultural. Assim, ao 

explorarmos as particularidades dos ambientes escolares, foi possível buscar a 

compreensão e as contribuições desses espaços para o desenvolvimento das relações 

sociais que são historicamente constituídas. Por meio do estudo de caso, essa pesquisa foi 

direcionada a uma escola da Rede Estadual de Ensino de Goiás na cidade de Goiânia, que é 

a capital do estado de Goiás e possui uma população aproximada de 1,3 milhão de 

habitantes, onde, 49% correspondem a pretos e pardos (ambos classificados como negros 

pelo IBGE), 48% são brancos e 3% correspondem a amarelos e indígenas. A escola campo 

está situada na Região Noroeste da cidade, região essa que agrega 13% da população 

municipal e que apresenta os piores indicadores de infraestrutura social do município, além 

dos maiores índices de violência e uma história marcada pela segregação sócio-espacial. 

As reflexões que motivaram essa investigação, estão relacionadas às medidas que vem 

sendo adotadas na cidade de Goiânia para a aplicação da Lei Nº 10.639/03, levando a 

pensar se e como as escolas têm executado projetos específicos que abordam  a temática. 

Se as escolas e os professores estão preparados para abordar em sala de aula e fora dela 

assuntos referentes às relações raciais. E quais as iniciativas adotadas pela Secretaria 

Estadual de Educação que possibilitam a aplicação da lei. Dessa forma, essa pesquisa 

analisou em Goiânia qual a percepção docente em relação ao trabalho com a temática 

racial a partir desses questionamentos e apresentou proposta que pode contribuir para que a 

atuação docente proporcione uma educação para as relações raciais na escola. 

 

Palavras-chave: educação e relações raciais, Lei 10639/03, ensino de História e 

Geografia, interdisciplinaridade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Lately, it has been each time more evident the importance of lectures regarding racial 

topics when it comes to different social fields, mostly educational ones, fact based on 

Brazilian Law 10,639/03, which establishes the obligatoriness of the insertion of “História 

e Cultura Afro-Brasileira” (Afro-Brazilian History and Culture) in the official national 

educational curriculum. This law came as a complement of Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9.394/96 (Law of National Education Instructions and Base – 

Law 9,394/96) and brings up the importance of the history and traditions of African origins 

and the study of racial relations to human formation of Brazilian youngsters and children. 

Therefore, having the school as geographic cutout reference, and understanding the 

aforementioned as locus of production, reproduction, and development of social and 

cultural relations; whereas this environment is loaded of subjectivity in human relations, 

being a place of co-living, and result of the collectivity of its composing groups, exceeding 

the boundaries of teaching/learning; and that it is essential to the intellectual, moral, social, 

and cultural improvement. Thus, by exploring the particularities of school environment, it 

was possible to reach comprehension and contributions of such spaces to the development 

of social relations that are historically constituted. Through case study, this research was 

directed to a public school, member of Rede Estadual de Ensino de Goiás, at the city of 

Goiânia, which is the capital of the State of Goiás and has an approximate population of 

1.3 million inhabitants, of which 49% are of black people and pardos
2
 (both considered 

negroes
3
 by IBGE, the Brazilian institute of Geography and Statistics), 48% are white 

(Caucasians) and 3% are yellow
4
 and indigenous. The school is located at the Northwest 

region of the city, which aggregates 13% of the municipal’s population and that presents 

the worst indicators of social infrastructure, besides the biggest violence ratio and a history 

marked by socio-spatial segregation. The reflections that motivated this investigation are 

related to the measures that have been adopted at the city of Goiânia to enforce the Law 

10,639/03, having us think if and how schools have executed specific projects that embrace 

this theme; if schools and teachers are prepared to approach, in the classroom and outside, 

topics related to racial issues; and which initiatives are being adopted by Secretaria 

Estadual de Educação (the State Educational Agenda) that allows the law enforcement. 

Hence, this research analyzed, in Goiânia, based on the inquiries, what is the perception of 

teachers regarding tasks with the racial question, and presented a proposal that may 

contribute to the teaching proceeding and that it may provide an education to the racial 

matters at the school. 

 

Key-words: education and racial relations, Brazilian Law 10,639/03, History and 

Geography teaching, inter-discipline 

 
 

                                            
2
 There is no specific translation to the word, as it refers to Brazilian culture and its blend with African 

culture. 
3
 Although it is more common to use “African American” or “black people”, the designation negro was used 

by Martin Luther King in his “I Have a Dream” famous speech.  
4
 Even though the terminology is used commonly, it is considered offensive to use “yellow” to refer to race. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa em questão, trata das relações raciais na educação, com enfoque para a 

Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e 

afro-brasileira na educação básica. A mesma será apresentada contemplando algumas 

discussões que são a especificidade de uma pesquisa em um mestrado profissional na área 

de ensino, no que se refere aos tipos de contribuições que uma pesquisa nesse contexto 

devem proporcionar; uma problematização a respeito do que motivou o desenvolvimento e 

estabelecimento dos objetivos da pesquisa; e os procedimentos metodológicos que 

direcionaram os encaminhamentos desse estudo investigativo e do produto educacional. 

 A escolha do tema está vinculada a diversas experiências que trago enquanto 

pesquisador no que se refere à trajetória política, enquanto militante do movimento negro; 

trajetória acadêmica, dedicando aos estudos e pesquisas vinculados a questão racial; e 

trajetória profissional na busca por uma prática pedagógica que contemple a diversidade na 

ação educativa. 

 Fazer das questões raciais
5
 objeto de investigação, pelo qual nutro também uma 

paixão incondicional, possui uma relação histórica em minha vida, embora tenha nascido 

negro, de pele escura e de cabelos crespos, apenas me tornei negro, no momento em que 

pude reconhecer a minha identidade negra, por meio da compreensão dos papeis e espaços 

que nós negros ocupamos na sociedade, bem como das violências que somos submetidos 

em virtude do racismo. Isso se deu por meio de diversos espaços formais (a universidade e 

o contato com a pesquisa racial) e não formais (os movimentos sociais, as trocas com 

pares, a ação social e o aconchego do quilombo ressignificado). 

                                            
5
 Optamos por utilizar o termo "raça" em detrimento do uso do termo "etnia", compreendendo-o como um 

conceito sociológico, determinante para a compreensão das questões que se referem às populações negras no 

Brasil, sobretudo o preconceito, a discriminação e a exclusão relacionadas a condição de ser negro. Embora 

muitas de nossas referências citadas faça uso do conceito "étnico-racial", que é o mais comumente 

encontrado em produções acadêmicas e pode abranger a negros indígenas, ciganos e descendente de outros 

grupos migrantes, em nossas falas substituímos  esse conceito pelo termo "racial", levando em consideração 

as especificidades que envolvem a história e vida dos negros no Brasil, marcadas sobretudo pelo contexto do 

racismo. Para um maior aprofundamento sobre a questão sugerimos a leitura do texto "Como trabalhar com 

'raça' em sociologia" de autoria de Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, publicado pela Revista Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003. 
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 Tais experiências fizeram da discussão racial uma constante em meus interesses, 

enquanto foco da prática pedagógica e da pesquisa em educação. Acredito assim, no 

protagonismo negro no que se refere à produção científica sobre os negros. Ao tratar dessa 

temática falo de mim e de mais de 90 milhões de brasileiros, falo do "jogo de espelhos" na 

busca por uma ruptura com a supremacia intelectual branca, violentamente constituída e 

que historicamente se encarregou de silenciar a nós negros e de invisibilizar nossa história 

e produção intelectual.  Falo sobretudo, de representatividade na busca por espaços de ação 

política e pelo combate às desigualdades e estereótipos raciais.  

Durante as aulas do Mestrado em Ensino na Educação Básica do Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, uma das 

questões muito debatidas, por meio da problematização trazida pelos professores, 

relaciona-se às contribuições das pesquisas que nos mestrandos aqui desenvolvemos para 

os nossos locais de origem, ou seja, as escolas onde trabalhamos. Compreendo essa 

preocupação como um esforço para que as pesquisas tragam resultados pragmáticos, no 

que se refere a  melhoria das nossas práticas educativas ou resolução de problemas que 

enfrentamos em nossos ambientes de trabalho. Meu recorte não relaciona-se diretamente à 

escola onde leciono, mas sim ao bairro onde resido, periférico, com uma origem ligada à 

luta e a resistência (fato marcante na história dos povos segregados nesse país, em especial 

as populações negras) de seus moradores pelo direito à moradia, pois surgiu enquanto uma 

ocupação e que foi base para a constituição de uma nova região administrativa em Goiânia, 

a Região Noroeste. Tive a oportunidade de lecionar em várias escolas de outros bairros 

dessa mesma Região, pude constatar que são naquelas salas de aula que os negros estão em 

maior número, pude conhecer de perto a realidade precária em que muitos vivem, e 

identificar o tamanho do desconhecimento em relação às questões raciais por parte desses 

estudantes, fato esse também expresso na percepção dos alunos não-negros. A ignorância 

sobre o assunto, só tende a contribuir para a perpetuação do racismo e de seus resultantes. 

Nesse sentido, surgiu a inquietação por investigar como o trabalho com a questão racial se 

dá nesse espaço onde as marcas históricas do racismo são tão perceptíveis na vivência e 

nas experiências das pessoas. Considero assim, que as: 

 

Pedagogias de combate ao racismo e as discriminações elaboradas com o 

objetivo de educação das relações étnico/raciais positivas têm como 
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objetivo fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a 

consciência negra. Entre os negros, poderão oferecer conhecimentos e 

segurança para orgulharem-se da sua origem africana; para os brancos, 

poderão permitir que identifiquem as influências, a contribuição, a 

participação e a importância da história e da cultura dos negros no seu 

jeito de ser, viver, de se relacionar com as outras pessoas, notadamente as 

negras (Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 2004, p.07). 

 

 De modo a buscar caminhos para contribuir para o alcance desses objetivos, esse 

trabalho foi realizado a partir de pesquisa com professores de uma escola pública da rede 

estadual de ensino de Goiás situada na Região Noroeste de Goiânia. 

 Assim, realizamos uma investigação a respeito da aplicação da Lei 10.639/03 na 

cidade de  Goiânia, que é a capital do estado de Goiás e possui uma população aproximada 

de 1,3 milhão de habitantes. Desses habitantes, segundo dados estatísticos de 2012 da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEPLAM), 49% correspondem a 

pretos e pardos (ambos classificados como negros pelo IBGE), 48% são brancos e 3% 

correspondem a amarelos e indígenas. O território do Município de Goiânia possui 

atualmente em sua organização, sete regiões administrativas, são elas Campinas-Centro, 

Leste, Oeste, Sudoeste, Sul, Noroeste e Norte, contudo, a amostra dessa pesquisa esteve 

circunscrita a um colégio estadual de um bairro da Região Noroeste
6
 da cidade, região essa 

que agrega 13% da população municipal (SEPLAM, 2012). É também uma Região que 

apresenta carências em relação à  infraestrutura social, elevados índices de violência 

urbana e que de acordo com Souza (1995, apud Oliveira, 2013, p.163) foi "formada por 

bairros de ocupação/'invasão' e de intervenção governamental que abrigam grande parte 

dos retirantes que migraram da zona rural. A principal característica da região Noroeste de 

Goiânia é a grande pobreza que sempre a dominou". Diversos de seus bairros possuem 

histórias marcadas por processos de segregação sócio-espacial. Territórios esse, que 

segundo Moyses  (2001, p. 177): 

 

                                            
6
 Para saber mais sobre o processo de ocupação da Região Noroeste de Goiânia leia "MOYSÉS, Aristides. A 

produção de territórios segregados na Região Noroeste de Goiânia: uma leitura sócio-política. II Encontro 

'Democracia, Igualdade e Qualidade de Vida O desafio para as cidades do século XXI': 2001; Belém-PA, v. 

19, 2001" e "SILVA, Anderson Ferreira da. Goiânia à Noroeste: da ocupação ao novo centro urbano. 

Dissertação (Mestrado) - UNB. Brasília, 2014". 
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foram produzidos de forma deliberada e pensada pelo governo estadual. 

Como consequência, segregou-se sócio espacialmente um contingente 

elevado de pessoas, durante as duas últimas décadas, em condições 

extremamente precárias. Isto leva-me a pensar que o planejamento 

urbano voltado para atender as demandas das populações pobres e 

assentadas, sobretudo na Região Noroeste de Goiânia, reveste-se desse 

caráter paradoxal, ou seja, planeja-se a ocupação de espaços às avessas do 

recomendado pelo bom senso. 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram elaboradas reflexões e questionamentos 

que procuramos responder por meio dessa investigação, relacionadas às medidas que são 

adotadas para a aplicação da Lei Nº 10.639/03, pensando-se  como as escolas públicas têm 

executado ações específicas que abordam  a temática? Se as escolas e os professores da 

educação básica estão preparados para abordar em sala de aula e fora dela assuntos 

referentes às relações raciais? Quais são a visão e a atuação dos professores sobre essa 

temática? Se os professores se sentem bem formados e aptos a trabalhar com temas ligados 

às relações raciais? E se os professores consideram que a secretaria promove formação 

continuada de forma adequada sobre esse tema? Dessa forma, essa pesquisa mostrou-se 

como uma proposta de diagnóstico dentro da cidade de Goiânia no que se refere a  

aplicação da lei que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura dos povos 

negros, o que pode servir como subsídio para elaboração e execução de políticas públicas 

educacionais e ações específicas dentro das escolas visando as demandas estabelecidas 

pela Lei 10.639/03.  

Objetivamos diagnosticar e analisar a percepção de sujeitos do processo educativo a 

respeito das formas que se dão a educação voltada para as relações raciais, nesse caso, os 

professores. Delimitando a análise para as práticas pedagógicas, as políticas públicas, as 

políticas de formação de professores e os resultados de um trabalho voltado para o ensino 

de história e cultura negra
7
 em um colégio público da Região Noroeste de Goiânia-GO. 

Além disso buscamos o desenvolvimento de um material de estudo de apoio (guia) que 

versa sobre o trabalho com a questão racial, objeto desse estudo, para os campos da 

                                            
7
 Optamos em diversos momentos pelo uso do termo "negra" em substituição dos termos "africana" e "afro-

brasileira", por considerarmos que esse termo apresenta maior amplitude abarcando além dos dois termos 

citados, questões que possam envolver outras populações que são fruto da diáspora africana, como exemplo 

as afro-americanas, cujo o estudo de sua história pode contribuir para o entendimento das lutas por direitos 

civis dos negros no Brasil. Para um maior aprofundamento sobre essa questão, ler "Cultura negra e educação" 

de autoria de Nilma Lino Gomes, publicado na Revista Brasileira de Educação, Maio/Jun/Jul/Ago 2003 Nº 

23. 
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História e Geografia buscando uma interseção com os demais componentes curriculares da 

educação básica por meio de uma postura interdisciplinar, que possa trazer contribuições 

para os professores lançarem um olhar sobre a temática em muitas de suas práticas 

cotidianas de modo a articular saberes que promovam uma educação para as relações 

raciais dentro das escolas. 

A metodologia adotada para essa pesquisa foi o estudo de caso, onde realizamos 

uma análise a partir da realidade específica de uma escola pública da rede estadual de 

ensino de Goiás. Buscando a compreensão dos efeitos de uma Lei e as contribuições de 

ações vinculadas à mesma para a formação de indivíduos, estudantes de uma escola de 

educação básica em um bairro da periferia pobre da capital do Estado de Goiás.  

O estudo de caso corresponde a um método de abordagem qualitativa. Trata da 

análise pontual, auxiliando na compreensão de fenômenos que são individuais. Um estudo 

nessa perspectiva deve ocorrer de forma contextualizada à realidade em que o objeto de 

investigação está inserido.  De acordo com Yin (2005) "Um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto 

de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos" (p.32). Tendo em vista esses fatores, consideramos a metodologia 

mais adequada para o desenvolvimento da proposta que se seguiu, que consistiu na 

compreensão de uma problemática vinculada a um fenômeno contemporâneo que é a 

educação para as relações raciais a partir da realidade de uma escola pública dentro de um 

contexto socioeconômico específico. 

Para o desencadeamento da pesquisa, fez-se necessário um aprofundamento teórico, 

onde realizamos inicialmente um levantamento e revisão bibliográfica de estudos e obras 

que tratam do tema. Essa etapa durou até a data final da entrega da dissertação de 

mestrado. 

 Por meio da aplicação de questionários aos docentes e análise das respostas obtidas, 

a pesquisa empírica consistiu em identificar na escola campo, a percepção dos professores 

a respeito das iniciativas que  tem sido adotadas pela Secretaria de Educação visando a 

aplicação do que é estabelecido pela Lei 10.639/03.  Iniciativas essas, vinculadas a 

formação continuada e capacitação de professores, além da produção e distribuição de 

materiais didáticos referentes ao tema em questão, bem como as práticas pedagógicas 
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adotadas por esses professores e seus olhares sobre as questões raciais com especificidade 

para a Lei em questão na educação brasileira. Etapa essa que ocorreu simultaneamente com 

a revisão bibliográfica. 

Ao longo das etapas mencionadas, desenvolvemos a sistematização dos dados e 

informações coletadas, que resultaram na elaboração da dissertação de mestrado e produto 

educacional que consistiu na produção de um material bibliográfico teórico (guia) 

intitulado "Educação para as relações raciais no ensino de História e Geografia: um diálogo 

com outras disciplinas curriculares", a ser disponibilizado impresso para a escola campo e 

online para outras instituições que tenham interesse e que visa contribuir para que os 

professores possam refletir a respeito da questão racial no corpo das disciplinas que 

ministram e a respeito das práticas interdisciplinares voltadas para a educação para as 

relações raciais. O material está voltado para o ensino de História e Geografia, levando em 

consideração as possíveis relações com outras disciplinas curriculares da educação básica 

em uma perspectiva interdisciplinar. 

Compõe os sujeitos da pesquisa, professores da educação básica, que atuam na 

segunda fase do ensino fundamental e ensino médio, no turno matutino de uma escola 

pública estadual de um bairro da Região Noroeste de Goiânia, região essa, que agrega o 

maior percentual de população negra no município. Os participantes responderam a 

questionários que foram pensados de modo que as perguntas pudessem contemplar a busca 

por informações prestadas pelos indivíduos, expondo suas percepções sobre o racismo, as 

relações raciais e o ensino de história e cultura de negra na sociedade e no cotidiano da 

escola e da comunidade local. Assim, as respostas aos questionários auxiliaram na 

compreensão das relações raciais nas experiências práticas do cotidiano escolar da escola 

campo. As informações e dados coletados, a partir de sua sistematização, serviram também 

de subsídio para uma avaliação das formas e resultados da aplicação da Lei 10.639/03 que 

estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas 

escolas de educação básica. 

A dissertação de mestrado está estruturada em três capítulos, onde no primeiro 

capítulo apresentamos uma discussão a respeito da temática racial no contexto de uma 

educação para e na diversidade, abordando processos que justificam esse debate nos 

espaços educacionais, pensando também as possíveis contribuições da escola na promoção 

de uma educação para as relações raciais e antirracismo. No segundo capítulo discorremos 
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a respeito de políticas de formação docente e dos marcos legais que têm orientado o 

desenvolvimento dessas políticas. Apresentamos o campo de investigação e os 

procedimentos de coleta de dados. E discutimos o papel docente a partir da análise das 

percepções dos docentes da escola pesquisada a respeito de uma educação para as relações 

raciais no que tange a importância do tema, suas práticas pedagógicas, a formação inicial e 

continuada e o olhar sobre o contexto social em que estão inseridos. Já no Terceiro capítulo 

apresentamos o produto educacional, abordando a temática racial no ensino de História e 

Geografia e o trabalho interdisciplinar por meio do diálogo com as demais disciplinas 

curriculares da educação básica, apontando caminhos para que os professores possam 

lançar olhares para essa temática em suas práticas pedagógicas cotidianas no interior das 

escolas. 

No processo de coleta, tratamento e exposição dos dados, foram mantidos o sigilo e 

privacidade dos sujeitos participantes, onde dados pessoais dos mesmos não apareceram 

nos resultados da pesquisa e nos materiais que foram publicizados. Salientamos que todos 

os sujeitos envolvidos, participaram da pesquisa de forma voluntária. 

 Após a defesa de mestrado e devidas correções nos materiais apresentados, a escola 

participante e secretaria de educação envolvidas receberão os materiais produzidos, que 

foram cópias da dissertação de mestrado e do produto educacional, de modo que esses 

possam subsidiar e contribuir para uma efetiva aplicação da Lei 10.639/03 nas escolas da 

rede de ensino. Os mesmos também serão disponibilizados para compor o acervo das 

bibliotecas Central do Campus Samambaia/UFG e do CEPAE/UFG. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 1 

A INSERÇÃO DA TEMÁTICA DIVERSIDADE RACIAL NA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR 

  

 Nesse capítulo, apresentamos uma discussão que contribui para a introdução do 

assunto que é  foco dessa pesquisa, a questão racial na educação. O primeiro tópico, versa 

a respeito da  inserção das discussões vinculadas a temas relacionados à diversidade nos 

ambientes escolares. Inicialmente fazendo elucidações a respeito das formas de exclusão e 

violências sociais que atingem de forma específica grupos ou coletivos sociais 

considerados diversos, como negros, mulheres, indígenas, homossexuais e pessoas com 

algum tipo de deficiência. A partir daí, pensando a responsabilidade do Estado e da 

sociedade na busca pela promoção do bem-estar social a todos, é que discutimos como a 

questão da diversidade possa ser incorporada aos debates e espaços educacionais, 

destacando a incumbência da instituição escola dentro desse contexto. A partir desses 

aportes, discorremos a respeito de algumas indagações ligadas ao preparo dessas 

instituições e  sobretudo dos professores para o trato com os temas ligados a diversidade, 

de modo que promovam uma educação que seja verdadeiramente inclusiva. 

 Já no segundo tópico do capítulo passamos a abordar com maior especificidade a 

questão da diversidade racial e as relações sociais que são produzidas referentes à categoria 

raça. Tratamos de pontos relacionados as desigualdades raciais existentes no Brasil, país 

que possui 51% de população negra mas que vivencia de forma mais contundente a 

exclusão social, fator esse que denota a importância de se problematizar as questões raciais 

em diferentes espaços públicos. Apresentamos uma discussão a respeito das políticas de 

ações afirmativas com recorte racial e suas contribuições para a mitigação das 

desigualdades raciais existentes no Brasil. Nesse processo, mais uma vez apresentamos a 

tarefa da escola, enquanto lócus de produção e reprodução social, na promoção de uma 

educação para as relações raciais, na construção do antirracismo e da igualdade racial, 

tomando por referência a Lei 10.639/03. Por fim, versamos a respeito das inquietações em 

relação aos desafios para o estabelecimento dessa forma de educação e que motivou a 

investigação sobre a aplicação da Lei em questão em uma escola pública de Goiânia.
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1.1 - O TEMA DIVERSIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 Tendo em vista a especificidade do tema, consideramos importante fazer 

elucidações a respeito do eixo diversidade
8
 na educação para que possamos compreender 

melhor a importância da temática em questão e como ela passou a fazer parte das políticas 

públicas, dos processos investigativos e educativos. Sobre essa questão, Sacristán (2002) 

relata que: 

 

a diversidade, assim como a desigualdade, são manifestações normais dos 

seres humanos, dos fatos sociais, das culturas e das respostas dos 

indivíduos frente à educação nas salas de aula. A diversidade poderá 

aparecer mais ou menos acentuada, mas é tão normal quanto a própria 

vida, e devemos acostumar-nos a viver com ela e a trabalhar a partir dela. 

A heterogeneidade existe nas escolas, dentro delas e também nas salas de 

aula porque existe na vida social externa. A educação também é causa de 

diferenças ou da acentuação de algumas delas (p. 15). 

 

 Nas últimas décadas, tem despontado novas categorias sociais vinculadas a grupos 

que vivenciam situações de exclusão e discriminação, que têm como base critérios que não 

são puramente econômicos. Essas novas categorias alcançam cada vez mais espaço 

enquanto objetos de investigação de ciências como Sociologia, Antropologia, História, 

Geografia e Pedagogia, com o intuito de se compreender os fenômenos produtores de 

exclusão e das desigualdades no que se refere por exemplo a questões ligadas a raça, 

gênero e sexualidade. Questões essas que passam a adquirir visibilidade inicialmente por 

meio das lutas dos movimentos sociais, como a questão da emancipação feminina na 

Europa ainda no século XVIII, a luta pelos direitos civis dos negros nos EUA e o 

movimento de libertação gay a partir da década de 1960. 

 No campo científico, ao longo dos séculos XIX e XX, as ciências sociais, em uma 

vertente marxista, procuraram denunciar e explicar a exclusão social por um viés 

                                            
8
 Para Sacristán (2002) o conceito de diversidade "está relacionado com as aspirações dos povos e das 

pessoas à liberdade para exercer sua autodeterminação. Está ligado ainda à aspiração de democracia e à 

necessidade de administrar coletivamente realidades sociais que são plurais e de respeitar as liberdades 

básicas". 
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socioeconômico, analisando as desigualdades sociais e educacionais a partir das questões 

de classes. Dentro dessa perspectiva: 

 

Reconhece-se neste campo as desigualdades sociais, na medida em que 

elas são as fundantes da própria diferença e/ou diversidades. Mas o 

estatuto teórico dado a etnia, a raça, ao gênero nesta matriz conceitual são 

considerados como epifenômenos do embate, poeira ideológica que se 

despregam da luta (ABRAMOWICZ, et. al. 2012, p.92). 

 

 Desse modo, considera-se que essas especificidades fragmentam a luta de classes, 

assim, são negligenciados fenômenos como o racismo, machismo, homofobia e xenofobia 

que são produtores de discriminação, violência, desigualdade e exclusão social. No que se 

refere à realidade brasileira, possuímos hoje, uma significativa quantidade de dados 

disponibilizados por diversas pesquisas
9
 que demonstram que determinados grupos ou 

coletivos sociais como pobres, negros, indígenas, mulheres e homossexuais vivem em 

condição de maior vulnerabilidade social. Dados esses que tem orientado o 

desenvolvimento de pesquisas científicas e a elaboração de políticas públicas que tratam da 

especificidade desses grupos a fim de se alcançar a igualdade social. 

 Nesse sentido, as questões ligadas à diversidade têm alcançado maior notoriedade 

nos espaços educacionais. Algumas das questões que têm motivado a inserção dessas 

discussões nos meios de elaboração e aplicação de política públicas, estão relacionadas à 

maior visibilidade das lutas dos movimentos sociais ligados às minorias em diferentes 

espaços. 

 Na escola é levado em consideração que a diversidade está presente, contudo a 

inserção e permanência de diferentes grupos sociais nos ambientes escolares não se dá de 

forma democrática. Pois como afirma Candau (2008, p.01) "a relação entre questões 

relativas a justiça, redistribuição, superação das desigualdades e democratização de 

                                            
9
 Algumas dessas pesquisas são o Censo Demográfico de 2010,  a PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios de 2012 e a SIS - Síntese de Indicadores Sociais de 2014 realizadas pelo IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística; o Censo Escolar da Educação Básica de 2015, elaborado pelo INEP - 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; o relatório "Relato das Desigualdades: Gênero 

e Raça", produzido pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; o Relatório Sobre Violência 

Homofóbica no Brasil de 2015, elaborado pela SDH - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República; e o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil: 2009-2010 produzido pela UFRJ - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob coordenação do prof. Dr. Marcelo Paixão. 
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oportunidades e as referidas ao reconhecimento de diferentes grupos culturais se faz cada 

vez mais estreita". Problemas sociais relacionados ao racismo, machismo, homofobia, 

xenofobia e intolerância religiosa se materializam nas escolas, comprometendo o 

desempenho escolar e a aprendizagem, gerando a exclusão, seja pela não permanência na 

escola ou pelo não aprendizado de crianças e adolescentes. Gomes (2012a) ressalta que: 

 

Imigração, gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, língua, 

espaços/territórios são os principais fatores e temáticas que 

desencadearam um processo de mobilização e discussão sobre a 

diversidade, sendo que em vários contextos eles estão interrelacionados 

ou interseccionados (p.687). 

 

 Mediante essas questões, o desafio consiste em "como podemos propor uma 

educação que não esteja presa a forma-homem dominante: homem-branco-adulto-

heterossexual-cristão? Que é o modelo hegemônico" (ABRAMOWICZ, et. al. 2012 p.95), 

se a escola, seu currículo e forma de organização são condicionados pelas formas como a 

sociedade se estrutura, reproduzindo assim os valores que estão postos socialmente, 

manifestando em si o poder e a supremacia de grupos sociais e culturas dominantes, em 

detrimento de outros que são negligenciados ou subalternizados, situações essas que há 

algumas décadas são questionadas e discutidas. Como ressalta Neres & Figueira (2010): 

 

O movimento em prol de uma educação que atenda à diversidade não é 

novo no bojo das propostas educacionais brasileiras. Este movimento 

pauta-se na defesa pela educação para todos e ganha força nos anos de 

1990, no Brasil, por força da crescente exclusão presente na sociedade. 

Assim, uma educação que atenda à diversidade é vista como uma forma 

de minimizar a exclusão de grupos sem acesso a oportunidades 

educacionais de qualidade. A educação é concebida como uma forma de 

inclusão desses grupos (p.28). 

 

 A partir daí, podemos identificar a incursão da temática nos debates públicos, 

sobretudo nos educacionais, haja vista a responsabilidade do Estado brasileiro, pautada na 

Constituição Federal, em promover igualdade e bem estar social. Dessa forma, 
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compreendendo a educação como um importante instrumento no processo de equalização 

social, questão que ganha destaque nesses debates. Pois, como relata Heimbach (2010): 

 

Na sociedade em geral, nos meios acadêmicos, debates sobre questões de 

inclusão, diversidade e educação são constantes, uma vez que o país 

apresenta desigualdades sociais, decorrentes de um processo histórico 

excludente. Observa-se que determinados segmentos, por serem 

identificados por suas origens raciais, étnicas, de gênero, entre outros, 

têm sido recorrentemente discriminados no processo educacional (p.45). 

  

 É importante destacarmos aqui, o papel dos movimentos sociais nos processos de 

denúncias das desigualdades que atingem várias minorias sociais e na inserção das 

demandas desses coletivos sociais nos debates públicos sobretudo para a busca e 

desenvolvimento de políticas públicas de equidade social. Desse modo, ocorreram nas 

últimas décadas, diversas conquistas sociais no que tange a diversidade, que em grande 

parte foram resultados das lutas lideradas pelos movimentos sociais na busca pela 

democratização do país. Como aponta Sposito (2000): 

 

o conceito de democracia foi sendo enriquecido nas últimas décadas 

mediante a incorporação de novos conteúdos extraídos sobretudo das 

lutas dos movimentos sociais e das novas configurações que tecem a ideia 

de espaço público e sociedade civil (p.75). 

  

 O Brasil é oficialmente um Estado de organização democrática, a Constituição 

Federal estabelece em seus artigos 5º os direitos individuais e coletivos, onde "todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, 

a segurança e a propriedade". Contudo, as sociedades são carregadas de preconceitos 

(machismo, racismo, homofobia, etc.) que acabam resultando em limitações ao acesso a 

oportunidades dentro da sociedade, ou até mesmo a exclusão social. Assim, como afirma 

Gomes (2012a): 
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A diversidade, entendida como construção histórica, social, cultural e 

política das diferenças
10

, realiza-se em meio às relações de poder e ao 

crescimento das desigualdades (...). Não se pode negar, nesse debate, os 

efeitos da desigualdade socioeconômica sobre toda a sociedade e, em 

especial, sobre os coletivos sociais considerados diversos. Portanto, a 

análise sobre a trama desigualdades e diversidade deverá ser realizada 

levando em consideração a sua interrelação com alguns fatores, tais 

como: os desafios da articulação entre políticas de igualdade e políticas 

de identidade ou de reconhecimento da diferença no contexto nacional e 

internacional, a necessária reinvenção do Estado rumo à emancipação 

social, o acirramento da pobreza e a desigual distribuição de renda da 

população, os atuais avanços e desafios dos setores populares e dos 

movimentos sociais em relação ao acesso à educação, à moradia, ao 

trabalho, à saúde e aos bens culturais, bem como os impactos da relação 

entre igualdade, desigualdades e diversidade nas políticas públicas 

(p.687). 

 

 As desigualdades econômicas, no que se refere a segmentos populacionais 

vinculados por exemplo a raça, existem e precisam ser pensadas, problematizadas e 

combatidas. Podemos citar uma situação que atinge de forma mais significativa os 

estudantes negros na educação básica, a esse caso, Arroyo (2007, p.798) afirma que "a 

grande maioria dos milhares de alunos reprovados por suposta incapacidade cognitiva foi e 

continua sendo de crianças e adolescentes populares, pobres e negros". Fato esse que 

reflete em indicadores relacionados ao fracasso escolar. Sobre isso, Louzano (2013) ao 

estabelecer análise dos dados da Pnad - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 

2011, realizada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, observou: 

 

que, enquanto, 7% dos brancos têm mais de dois anos de atraso escolar, 

entre os negros esse indicador chega a 14%. Ou seja, o processo de 

exclusão ocorre depois da entrada no sistema educacional. Portanto, 

                                            
10

 Para distinguir os termos "desigualdade" e "diferença", apresentamos os apontamentos de Barros (2005) 

onde o autor relata que "o contraste entre igualdade e desigualdade refere-se quase sempre não a um aspecto 

«essencial», mas a uma «circunstância» associada a uma forma de tratamento (mesmo que esta circunstância 

aparentemente se eternize no interior de determinados sistemas políticos ou situações sociais específicas). 

Tratam-se dois ou mais indivíduos com igualdade ou desigualdade relativamente a algum aspecto ou direito, 

conforme sejam concedidos mais privilégios ou restrições a um e a outro (isto pode ocorrer 

independentemente de serem eles iguais ou diferentes no que se refere ao sexo, à etnia ou à profissão). Se é 

verdade que as mulheres podem receber um tratamento desigual em relação aos homens no que concerne às 

oportunidades de trabalho (e aqui estaremos falando na desigualdade entre os sexos), é também possível 

tratar desigualmente dois homens que em nada difiram em relação a alguns dos seus aspectos essenciais 

(idade, sexo, profissão, etc.). Ou seja, desigualdade e diferença não são noções necessariamente 

interdependentes, embora possam conservar relações bem definidas no interior de determinados sistemas 

sociais e políticos" (p.345-346). 
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podemos argumentar que o processo de escolarização de algumas 

crianças brasileiras é mais tortuoso que o de outras (p.112).  

 

 Essa pesquisadora, ao analisar os dados dos questionários socioeconômicos da 

Provinha Brasil de 2011, constatou também que "entre os alunos pretos, 43% já haviam 

tido alguma experiência de fracasso escolar (contra 50% em 2001), enquanto que 27% dos 

alunos brancos passaram pela mesma situação (contra 30% em 2001)"(LOUZANO, 2013, 

p.119) .  A visibilidade e a representatividade de determinados grupos e coletivos no seio 

da sociedade, são quase sempre objetos de embates políticos e de poder, o que demonstra a 

importância da ação social desses grupos na busca por espaços, respeito, valorização e 

dignidade. Gomes (2012a) reforça essa ideia ao afirmar que: 

 

São também os movimentos sociais, principalmente os de caráter 

identitário (indígenas, negros, quilombolas, feministas, LGBT, povos do 

campo, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, entre 

outros), que, a partir dos anos de 1980, no Brasil, contribuem para a 

entrada do olhar afirmativo da diversidade na cena social. Eles 

reivindicam que a educação considere, nos seus níveis, etapas e 

modalidades, a relação entre desigualdades e diversidade. Indagam o 

caráter perverso do capitalismo de acirrar não só as desigualdades no 

plano econômico, mas também de tratar de forma desigual e 

inferiorizante os coletivos sociais considerados diversos no decorrer da 

história (p.688). 

 

 Diversos movimentos sociais, trabalham na busca pelo desenvolvimento e 

realização de formas de educação que contemplem o respeito à diversidade e a busca pelo 

fim das desigualdades. Nesse sentido, ao se referir aos movimentos feministas Sposito 

(2000) aponta que esses: 

 

criticaram o tipo de interação entre os sexos, as concepções e práticas 

socializadoras na sala de aula, buscando superar a desigualdade entre os 

gêneros. (...) as demandas dos movimentos feministas, em alguns países, 

passaram a questionar o cerne da atividade pedagógica e a influenciar a 

natureza da proposta educativa oferecida pela escola (p.75). 
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 Ou seja, os movimentos sociais exercem uma ação contracultural com o 

questionamento e a contestação da cultura e currículo escolar que reproduzem os valores 

dominantes da sociedade. Desse modo, Gomes (2012a) ressalta que: 

 

devido às pressões sociais, o entendimento da diversidade como 

construção social constituinte dos processos históricos, culturais, 

políticos, econômicos e educacionais e não mais vista como um 

"problema" começa a ter mais espaço na sociedade, nos fóruns políticos, 

nas teorias sociais e educacionais (p.688). 

 

 Resta saber se os professores encontram-se preparados ou têm recebido suporte 

para aprender a lidar com as temáticas vinculadas à diversidade em seu cotidiano de 

trabalho. Nos parece, que a atual formação docente, ainda não prepara adequadamente os 

professores para o trato dessas questões nos ambientes escolares. É preciso que nos 

currículos oficiais dos cursos de formação de professores seja dada adequada atenção à 

diversidade, haja vista a importância do professor enquanto sujeito na mediação do 

processo educativo formal, pois como afirma Heimbach (2010): 

 

A educação, por sua natureza produtora de conhecimento, torna-se o 

canal viável para os temas ligados à diversidade e aos direitos 

fundamentais da dignidade humana, promovendo a cidadania, o respeito 

às diferenças que levam a repensar os processos pedagógicos que 

envolvem os diferentes atores que interagem no ambiente escolar. Nesse 

sentido, é de fundamental importância a formação dos profissionais da 

educação, em especial o professor, visto ser ele o agente direto na 

mediação do processo de uma educação inclusiva. Necessita, portanto, de 

subsídios teóricos e práticos que envolvam, entre outros, dados sobre a 

educação das diversas populações, tais como: jovens e adultos, idosos, 

povos do campo, comunidades indígenas e quilombolas (p.45). 

 

 É preciso também repensar o que orienta a prática docente em uma educação para e 

na diversidade e buscar mecanismos para entendermos as inquietações que são 

motivadoras de uma prática crítica e reflexiva por parte desses professores. Assim, 

compreendemos que os embates sociais e conquistas resultantes das lutas dos movimentos 

sociais precisa estar presente nos currículos de cursos de formação inicial de professores e 
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nas ações que visam proporcionar espaços de formação continuada. Pois como elucida 

Neres & Figueira (2010): 

 

A partir do reconhecimento da diversidade, os educadores devem 

identificar o papel da escola e o que se deve ensinar; o grau de 

importância e significado do que se vai ensinar e, por fim, definidos os 

objetivos, rever os tempos, espaços e as formas de ensinar (p.30). 

 

 É importante que os docentes aprendam a lidar com essas novas discussões que 

passam a permear os espaços educacionais, para que possam compreender e trabalhar com 

a diversidade. Desse modo, exercendo uma prática pedagógica que contribua para o 

desenvolvimento do respeito à diversidade, para a não reprodução de estereótipos de 

preconceito e contribuindo para a superação da exclusão que se dá no interior das escolas e 

das desigualdades sociais. Sobre isso, Neres & Figueira (2010), ainda acrescentam que: 

 

Construir uma pedagogia que se organiza a partir da diversidade dos 

alunos é, sem dúvida, um desafio a ser superado pelos educadores, que no 

seu conjunto, a partir das necessidades e características dos diferentes 

grupos, podem projetar formas específicas e diversificadas visando 

democratizar conhecimentos socialmente disponíveis e só então efetivar a 

educação, de fato, para todos (p.30). 

 

 Superar as desigualdades instaladas no interior das escolas ainda requer um longo 

caminho, que não depende apenas de fatores intrínsecos à escola (pedagógicos), mas 

também de fatores externos (sociais)  que se relacionam.  

 Não devemos também, tratar da diversidade, sobretudo no campo educacional, de 

forma genérica ou generalizante, conduzindo o debate com a compreensão de que a 

questão, seja apenas incluir, é preciso problematizar as diferenças a fim de se buscar meios 

para que a diferença deixe de ser condição de desigualdade e exclusão. Abramowicz 

(2012) contribui com esse apontamento relatando que: 
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A narrativa da nação diversa, de um povo diverso, gera materiais 

didáticos no campo da educação e não sabemos mais se falamos de raça 

ou de cultura ou de desigualdade social, ou de diferença. Assim ficamos 

em um campo nebuloso onde se obscurecem as diferenças, e também as 

desigualdades. De maneira que esta espécie de outro onde foram 

colocados e excluídos os diferentes, os racializados, colocados no lugar 

da doença e/ou do desvio e tratados como inexistentes, incivilizados, 

bárbaros, estranhos são de alguma maneira recapturados por uma rede 

denominada diversidade, e incorporados, ou melhor, incluídos, de forma 

que a diferença que anunciam não faça nenhuma diferença (p.93). 

  

 Desse modo, é preciso que tanto nos currículos escolares, como nas políticas e 

práticas de formação de professores, de produção e distribuição de materiais didáticos, 

sejam levadas em consideração as especificidades que se referem aos diversos grupos, pois 

as demandas sociais de negros, mulheres, indígenas, homossexuais, pessoas com 

necessidades especiais e migrantes não são as mesmas. Merecendo cada uma delas, 

adequada atenção. 

1.2 - ESCOLA: LUGAR DE AÇÕES AFIRMATIVAS NA DIREÇÃO DE UMA 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

 A partir do exposto, entraremos no foco dessa pesquisa, onde tratamos de um tema 

ligado a diversidade, que é a questão racial, com enfoque nas populações negras no Brasil.   

 Dados estatísticos oficiais, apontam que o Brasil é um país que agrega a quinta 

maior população mundial, com aproximadamente 198 milhões de habitantes, população 

essa que tem sua origem ligada a uma diversificada composição étnica, sendo formada pela 

confluência de diferentes povos nativos e outros oriundos de diferentes lugares do mundo. 

Dessa forma o Brasil agrega uma rica diversidade de fenótipos e de expressões culturais. 

Fato esse, sustentado por Fernandes (2005) ao relatar que: 

 

Muitos antropólogos, historiadores e cientistas sociais, a exemplo de 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo e, 

mais recentemente, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Roberto da 

Matta, Alfredo Bosi e Renato Ortiz, já se preocuparam em definir e 

compreender a cultura brasileira em suas múltiplas dimensões. Todos, a 

par de suas diferentes posições político-ideológicas, são unânimes em 
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concordar que a característica marcante de nossa cultura é a riqueza de 

sua diversidade, resultado de nosso processo histórico-social e das 

dimensões continentais de nossa territorialidade (p.379). 

 

 Mas o que é pouco apresentado é que na verdade, segmentos que compõem essa 

variedade não desfrutam igualmente de direitos e oportunidades, nesse contexto, 

determinados elementos da cultura são supervalorizados em detrimento de outros. Este fato 

é resultado de um processo sócio-histórico de práticas desiguais vigentes em nossa sociedade, 

que provocam a marginalização e segregação de determinados grupos (dentre eles negros e 

indígenas). Dessa forma, vemos a configuração de estruturas sociais marcadas pela 

estigmatização de parte de seus integrantes, bem como de suas práticas sociais e culturais, fato 

este destacado por Rolnik (1989): 

 

O estigma foi formulado a partir de um discurso etnocêntrico e de uma prática 

repressiva (...) Assim se institui uma espécie de apartheid velado, que, se, por 

um lado, confina a comunidade a posição estigmatizada de marginal, por outro 

lado não reconhece a existência de seu território, espaço-quilombo singular 

(p.16). 

 

 É o que acontece com as tradições culturais de origem negra, o que está diretamente 

ligado à história desses povos. As populações negras no Brasil são marcadas por processos 

de exploração, exclusão social e negação de suas tradições culturais, que se deu a partir de 

práticas discriminatórias que perpetuaram mesmo após o fim da escravidão. As 

desigualdades raciais existentes no Brasil, têm suas origens vinculadas a processos 

históricos, sobretudo a aqueles relacionados a escravização negra e indígena, sustentadas 

por valores eurocêntricos, que fomentaram o desenvolvendo de estruturas segregacionista e 

de subalternização de segmentos da sociedade brasileira. 

 No país, as complexas relações sociais territorialmente estabelecidas e que 

constituem hierarquias, promovem o estabelecimento de condições onde setores 

hegemônicos da sociedade encontram-se em posições privilegiadas e outros são 

socialmente segregados. 
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 Destacamos aqui, as populações negras, que enfrentaram quase 400 anos de 

escravidão e ainda na atualidade  vivencia as piores condições de vida no que se refere a 

mercado de trabalho, acesso a renda, educação, saúde, saneamento, habitação, etc.
11

. Sobre 

isso, a Síntese dos Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira de 2015 elaborada pelo IBGE, destaca que, no ano de 2004, "o percentual de 

brancos em trabalhos informais era 47,0%, enquanto entre os pretos ou pardos o percentual 

era 62,7%" (p.71), e que em dez anos (2014), houve uma gradual redução desses 

percentuais, chegando a um total de 11,7% e 14,3%, respectivamente para brancos e pretos 

e pardos. Contudo, revela que parcela significativa da população preta e parda, ainda 

encontra-se no trabalho informal (48,4%).  

 Esse documento, ainda retrata que, no que se refere à renda, levando em 

consideração sua distribuição por meio do critério de cor e raça da população, 

historicamente, a desigualdade econômica afeta de forma mais significativa as pessoas que 

se identificam como pretas e pardas, onde essas, corresponde a 76,0% entre os 10% da 

população com menores rendimentos e 17,4% entre o 1% da população com maiores 

rendimentos no ano de 2014. Salientamos que houve um crescimento da proporção de 

pretos ou pardos nas camadas com maiores rendimentos em dez anos, onde, no ano de 

2004 representavam 12,4%. Porém, ainda se mantém uma grande diferença em relação à 

população que se declara branca, que correspondia em 2004 a 26,5% e em 2014 a 22.8%  

dentre os 10% da população com menores rendimentos e no grupo que corresponde a 1% 

da população com maiores rendimentos, representavam 85,7% e 79,6% em 2004 e 2014 

respectivamente, conforme apresenta o gráfico 1, que está publicado no documento em 

questão: 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Consultar mais informações nas referências presentes na nota de rodapé nº 8 do capítulo 1, situada na 

página 21. 
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Gráfico 1: Disponível na Síntese dos Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira - 2015 - IBGE, p. 90. 

 

 

Oficialmente, o Brasil é tido como um Estado de organização democrática, porém, 

esse conceito negligencia a presença das desigualdades socioeconômicas que afetam de 

forma mais significativa populações, sobretudo negras no país e que promovem em grande 

parte uma marginalização dessas populações em relação ao acesso a equipamentos sociais.  

 A marginalização sofrida pelas populações negras e por suas culturas é resultado da 

condição social imposta aos negros no Brasil ao longo da história, e que é fruto de uma falsa 

"democracia racial"
12

, que veda os olhos da sociedade brasileira, obrigando os negros a adotarem 

mecanismos de resistência e sobrevivência. Nesse sentido, Nascimento (1974, apud. RATTS, 

2007, p.39) aponta que: 

 

                                            
12

 A expressão "democracia racial", de acordo com Guimarães (2001) "foi usada nos anos 1950 por ativistas 

negros, políticos e intelectuais para designar um ideal de convivência inter-racial e um compromisso político 

de inclusão do negro na modernidade brasileira do pós-guerra — compromisso rompido a partir do regime 

militar instalado em 1964. A denúncia da democracia racial como mito dá-se, portanto, no contexto das 

críticas à democracia política como farsa, e nos anos 1980 torna-se a principal arma ideológica dos negros 

para ampliar sua participação na sociedade brasileira" (p.147). 
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Ser negro é enfrentar uma história de quase quinhentos anos de resistência à 

dor, ao sofrimento físico e moral, à sensação de não existir, a prática de ainda 

não pertencer a uma sociedade na qual consagrou tudo o que possuía, 

oferecendo ainda hoje o resto de si mesmo. Ser negro não pode ser resumido a 

um "estado de espírito", a "alma branca ou negra", a aspectos de 

comportamento que determinados brancos elegem como sendo de negro e 

assim adotá-los como seus (p.76). 

 

Dessa forma no estabelecimento de diversos espaços e núcleos sociais acabam por 

configurar em maior ou menor grau a segregação racial, seja ela física ou ideológica, e que 

dentro desses espaços, desenvolvem-se relações sociais e culturais carregadas de especificidades, 

dando significado aos vínculos por parte daqueles que frequentam os espaços em questão, 

desenvolvendo dessa forma verdadeiros sentimentos de (não) pertencimento ao lugar ou 

lugares
13

.  

Assim, ao falarmos das populações negras no Brasil, não nos referimos apenas a 

segregação sócio-espacial, mas sim ao estabelecimento das particularidades que denotam as 

características e historicidade de grupos no âmbito da sociedade brasileira, na luta por direitos, 

principalmente no que se refere ao exercício da cidadania, objetivando a manutenção de suas 

crenças e tradições, em um meio marcado por desigualdades e preconceitos sociais e raciais.  

Os povos africanos deram uma enorme contribuição na formação do território e do povo 

brasileiro, tanto no processo de configuração territorial como na construção da cultura e 

identidades brasileiras. O fenótipo negro está presente na população, sendo o Brasil o país com 

maior população negra fora do continente africano, contribuindo para a construção da história e 

da cultura do país, todavia  possuindo tamanha importância, parte desse legado histórico-cultural 

foi e  ainda é,  estigmatizado por culturas dominantes.  

 Assim, torna-se perceptível a importância da discussão da temática racial no que 

tange às diferentes esferas sociais, sobretudo as educacionais. Tendo como base a Lei Nº 

10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", no currículo oficial da rede de ensino, e que no seu artigo primeiro aponta que: 

                                            
13

 De acordo com Carney (2007) "os lugares são marcados por uma história específica, mas mudam 

continuamente e têm um crescente significado para aqueles que os habitam (...) o relacionamento de pessoa e 

lugar é recíproco – uma simbiose pessoa-lugar (...) lugar não é apenas onde algo está situado; o próprio lugar 

incorpora significado, que depende da história pessoal que uma pessoa traz para ele. É através dessas 

interações pessoa-lugar que desenvolvemos uma profunda associação psicológica com um lugar específico, 

seja ele lar, rua, cidade, zona rural, estado, região ou nação" (p. 127-128). 
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O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

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. 

 

 Essa lei veio como complemento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Nº 9.394/96) e traz a  tona a importância da história e tradições culturais dos povos 

negros para a formação humana dos jovens e crianças brasileiros. Assim, Rocha (2006) 

destaca que: 

 

Não há como negar a importância da Lei 10.639/03 para a luta do movimento 

social negro brasileiro.  Em que pesem as dificuldades e possíveis desvios na 

sua implementação, sem sombra de dúvida, a Lei se configura como uma 

conquista para o negro brasileiro e avança na direção da construção cotidiana 

de novas relações sociais (p.96). 

 

 Essa Lei, em grande parte, resulta das lutas históricas dos movimentos negros no 

Brasil, sobretudo na busca por políticas de ações afirmativas, essas, correspondem a 

estratégia que visam minimizar os impactos de diferentes formas de exclusão que sujeitos 

ou grupos ligados comumente a minorias sociais são submetidos. As ações afirmativas 

podem se dar de diferentes formas, como em "ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou 

uma estratégia mista; programas governamentais ou privados; leis e orientações a partir de 

decisões jurídicas ou agências de fomento e regulação" (MOEHLECKE, 2002, p.199).  

 No que se refere à população negra, as ações afirmativas fazem-se necessárias para 

combater o processo de exclusão dos negros na sociedade brasileira, pois a "a 'raça' ainda 

atua como um marcador aparentemente inerradicável de diferença social" (BRAH, 2006, 

p.331). É nesse contexto que se insere a Lei 10.639/03, como caminho para uma 

representatividade positiva dos negros, de sua história e cultura no campo educacional. 

 No Brasil, várias ações vinculadas a políticas de ações afirmativas voltadas ao 

atendimento das demandas das populações negras são debatidas e implantadas, algumas 

delas adquirem maior repercussão em diferentes espaços como a mídia, universidades e 
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escolas, que são as políticas de cotas raciais, inicialmente implantadas em universidades e 

mais recentemente no serviço público. 

 Vale ressaltar que a política de cotas não correspondem a uma exclusividade dos 

negros na sociedade brasileira, a adoção de cotas fez-se necessária para que a 

representatividade de outros segmentos sociais fosse respeitada no seio da sociedade, como 

é o caso das cotas para deficientes e pessoas com deficiência em cargos de empresas, 

regulada pela Lei 8213/91, também as cotas para garantir a representação feminina na 

política, denominada de cota de gênero e instituída pela Lei 9.504/97, que estabeleceu um 

percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. 

 Nesse sentido, as cotas raciais nas universidades surgiram com o intuito de se 

reduzir as desigualdades no que se refere ao acesso ao ensino superior (sobretudo público) 

no Brasil, por parte da população negra. Segundo dados do Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 2014 elaborado pelo  PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, em 1997, no Brasil, apenas 2,2 por cento dos estudantes pretos e pardos 

entre 18 e 24 anos estavam em universidades. De acordo com os dados contidos na Síntese 

dos Indicadores Sociais de 2015 elaborada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2004, 16,7%  do total de estudantes pretos ou pardos na faixa etária entre 18 

e 24 anos, cursavam o ensino superior, em 2014 esse percentual subiu para 45,5%. Isso 

representa um significativo crescimento, resultado, em grande parte, relacionado às 

políticas de ação afirmativa e de democratização do acesso à educação básica e superior. 

Entretanto, Esse percentual é abaixo do alcançado por jovens estudantes brancos na mesma 

faixa etária, que nos mesmos anos (2004 e 2014) representavam respectivamente  47,2% e 

71,4% no ensino superior. 

 Os sistemas de cotas raciais em universidades públicas têm início no Brasil, pelo 

estado do Rio de Janeiro, no ano de 2001, por meio da aprovação da Lei estadual nº 

3.708/01 onde em seu artigo primeiro é estabelecida "a cota mínima de até 40% (quarenta 

por cento) para a população negra e parda no preenchimento das vagas relativas aos cursos 

de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense - UENF". A partir daí, outras instituições públicas de ensino 

superior no Brasil, tanto estaduais quanto federais, foram gradualmente adotando o sistema 

de cotas. 
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 Um dos marcos mais significativos, no que se refere a política de ações afirmativas 

para o acesso ao ensino superior, foi a aprovação da Lei federal nº 12.711/12, denominada 

Lei de Cotas, estabelecendo que universidades, institutos e centros federais reservem 50% 

de suas vagas na graduação para candidatos cotistas de baixa renda e oriundos de escolas 

públicas, distribuídas de modo a resguardar a proporcionalidade dessas vagas ao percentual 

índios, negros e pardos de cada estado. De acordo com notícia publicada no site G1 no dia 

27 de abril de 2012, até a data de promulgação da Lei de Cotas, das então 59 universidades 

federais existentes, 25 já possuíam sistemas de cotas, ou seja, 42,3% das instituições. 

 Consideramos relevante para essa discussão, mencionar o fato de que a USP - 

Universidade de São Paulo, melhor universidade brasileira de acordo com o RUF - 

Ranking Universitário Folha de 2015 e também melhor universidade da América Latina de 

acordo com o ranking da THE -Times Higher Education também de 2015, ainda não 

institucionalizou para toda a universidade sistema de cotas raciais. A questão do baixo 

ingresso de estudantes negros na USP, não é uma constatação recente. Em 2001 uma 

comissão instituída na USP, denominada CPPN - Comissão de Políticas Públicas para a 

População Negra realizou o Censo Racial da USP, identificando que apenas 1,30% dos 

alunos de graduação da instituição eram negros, 8,34%, pardos, 9,84%, amarelos, 0,48%, 

indígenas, 79,54%, brancos e que 0,50% dos estudantes não definiram sua cor. Contudo, a 

questão das cotas raciais tem começado a fazer parte dos debates dentro da Universidade 

de São Paulo e alguns de seus departamentos têm começado a instituir. Segundo notícia 

publicada pelo Jornal do Campus (vinculado ao curso de Jornalismo da USP) em 15 de 

junho de 2016, oito vagas do curso de Jornalismo e duas do curso de Editoração da ECA - 

Escola de Comunicações e Artes da USP poderão ser destinadas para estudantes negros, 

pardos ou indígenas já em 2017, a decisão aguarda aprovação da diretoria de graduação da 

ECA. Também a FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP aprovou em 30 de 

junho de 2016 a reserva de 30% das vagas para ingresso já em 2017, destinadas para 

alunos oriundos de escola pública, onde metade dessas serão para pessoas autodeclaradas 

pretas, pardas ou indígenas, segundo notícia publicada pela professora da FAU/USP, Drª 

Raquel Rolnik nesse mesmo dia em seu blog pessoal. Ambos os departamentos farão a 

seleção de cotistas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).  

 Outra questão referente às ações afirmativas nas universidades que tem começado a 

despontar é a questão das cotas raciais na pós-graduação. A primeira instituição pública de 
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ensino superior a instituir cotas para pretos, pardos e indígenas em todos os cursos de 

mestrado e doutorado foi a UFG - Universidade Federal de Goiás, por meio da 

RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 07/2015, aprovada pelo Conselho Universitário no dia 24 

de abril de 2015. Vale ressaltar que a UFG já possuía sistema de cotas raciais na 

graduação, mesmo antes da aprovação da Lei Federal de Cotas de 2012. Por meio do 

programa denominado "UFGInclui" que foi estabelecido na instituição a partir da 

aprovação da RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 029/2008 e garantia a reserva de vagas para 

estudantes oriundos de escolas públicas, indígenas, negros e quilombolas além de medidas 

para permanência desses estudantes. 

 No dia 12 de maio de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União, a 

PORTARIA - MEC Nº 13 DE 11/05/2016, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão de 

políticas de ações afirmativas nos cursos de pós-graduação stricto sensu das Instituições 

Federais de Ensino Superior, onde, de acordo com o artigo 1º desse documento: 

 

As Instituições Federais de Ensino Superior, no âmbito de sua autonomia 

e observados os princípios de mérito inerentes ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação, terão o prazo de noventa dias para 

apresentar propostas sobre inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas 

e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação 

(Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), como Políticas de Ações 

Afirmativas. 

 

 As políticas de ações afirmativas voltadas para o atendimento das populações 

negras no Brasil não estão restritas ao campo educacional, outro marco legal importante no 

campo dessas políticas, foi a promulgação da Lei federal Nº 12.990/14 que garante aos 

negros a reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das 

fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas 

pela União. 

 Um dos desafios desse segmento de políticas públicas, vincula-se, em grande parte, 

à dificuldade de se estabelecer e definir quem é negro no Brasil. Segundo o antropólogo e 

professor da USP Kabengele Munanga (2004), em entrevista concedida e publicada pela 
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Revista Estudos Avançados do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 

Paulo:  

 

Parece simples definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que 

desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma 

definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram o 

ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a 

questão da identidade do negro é um processo doloroso. Os conceitos de 

negro e de branco têm um fundamento etno-semântico, político e 

ideológico, mas não um conteúdo biológico. Politicamente, os que atuam 

nos movimentos negros organizados qualificam como negra qualquer 

pessoa que tenha essa aparência (p.52). 

 

 Nesse sentido, ser negro no Brasil está mais relacionado a aspectos fenotípicos e 

identitários do que genéticos. O próprio método adotado pelo IBGE, a autodeclaração, para 

o desenvolvimento do Censo Demográfico, é passível de questionamentos e críticas. Essa 

imprecisão em relação aos critérios que definem quem é negro no Brasil, corrobora para a 

ocorrência de um grave problema, que são as fraudes nos sistemas de cotas, onde pessoas 

brancas têm conseguido vagas em universidades e em concursos públicos servindo-se do 

sistema de cotas. Diversas fraudes nas cotas têm sido denunciadas, sobretudo por 

militantes dos movimentos negros nas universidades e que já resultaram em expulsão e 

prisão de alunos e têm ganhado repercussão na mídia nacional
14

. 

 Consideramos também, que as políticas de cotas raciais nas universidades públicas 

podem refletir de forma bastante significativa nas escolas de educação básica. As cotas 

oportunizam a estudantes que eram excluídos do acesso ao ensino superior, vislumbrar 

possibilidades de ascensão social por meio da educação. Exclusão essa, marcada por um 

                                            
14

 A exemplo temos as seguintes notícias: 
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03/coletivo-denuncia-fraudes-no-sistema-de-cotas-para-medicina-na>. Acesso em: 20/06/2016. 

G1. Estudante de medicina é condenada a prisão por fraude em cotas na BA. Disponível em:< 
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http://nelcisgomes.jusbrasil.com.br/noticias/114087700/aluno-expulso-da-uerj-por-fraudar-cotas-mantem-

creditos-na-justica>. Acesso em: 20/06/2016. 
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sistema de seleção (vestibular) meritocrático que sempre favoreceu aos estudantes que 

tiveram maiores oportunidades ao longo de suas trajetórias de vida e escolares. Nesse 

sentido, cabe à escola, no contexto da educação para as relações raciais, discutir e 

problematizar a questão das cotas raciais de modo a conscientizar os estudantes a respeito 

da importância dessas políticas, destacando que elas são um direito constitucional e estão a 

serviço da promoção da igualdade e justiça social. 

 Desse modo, compreendendo a Lei 10.639/03 como uma política de ação 

afirmativa, analisamos aqui a sua importância nos ambientes escolares enquanto um 

instrumento que pode contribuir para uma gradual redução das desigualdades raciais no 

Brasil. De acordo com Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana, enquanto um marco histórico, essa Lei: 

 

simboliza, simultaneamente, um ponto de chegada das lutas antirracistas 

no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da 

educação brasileira. Ciente desses desafios, o Conselho Nacional de 

Educação, já em 2004, dedicou-se ao tema e, em diálogo com 

reivindicações históricas dos movimentos sociais, em especial do 

movimento negro, elaborou parecer e exarou resolução, homologada pelo 

Ministério da Educação, no sentido de orientar os sistemas de ensino e as 

instituições dedicadas à educação, para que dediquem cuidadosa atenção 

à incorporação da diversidade étnicorracial da sociedade brasileira nas 

práticas escolares (BRASIL, 2009, p.9) 

 

 A resolução em questão é a Resolução CNE/CP n.º 1, de 10 de março de 2004, que 

instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que precisam ser levadas 

em consideração pelas instituições de educação dos diversos níveis em seus processos 

didático-pedagógicos, dando um destaque especial para as instituições que promovem 

formação inicial e continuada de professores da educação básica. No artigo 2º desse 

documento, é destacado que essas diretrizes: 

 

constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o 

planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, 
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promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da 

sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-

sociais positivas, rumo à construção de nação democrática (p.01). 

 

 Já o parecer mencionado na citação do Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana é o Parecer CNE/CP n.º 3, 

aprovado em 10 de março de 2004 e que: 

 

procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à 

demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações 

afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e 

valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política 

curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas 

oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 

discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, 

propõe à divulgação e produção de conhecimentos, a formação de 

atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu 

pertencimento étnico-racial (Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 

2004, p.02). 

 

 A inserção e adequado aprofundamento dessa temática nos ambientes educacionais 

possui um grande significado no que diz respeito ao combate e superação do racismo e a 

busca pela promoção da igualdade racial, pois ainda de acordo com esse documento: 

 

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, 

com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de 

professores. Com esta medida, reconhece-se que, além de garantir vagas 

para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a 

história e cultura de seu povo, buscando reparar danos, que se repetem há 

cinco séculos, à sua identidade e a seus direitos (Parecer CNE/CP n.º 3, 

de 10 de março de 2004, p.08). 

 

 Desse modo, a Lei 10.639/03 e esses demais documentos oficiais desencadeados 

em virtude de sua promulgação têm o intuito de legitimar o princípio constitucional da 

isonomia, que se refere à igualdade material que possibilita o estabelecimento da 
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discriminação devida ou positiva, as chamadas ações afirmativas, que correspondem a 

tratar indivíduos ou grupos de forma desigual visando à igualdade (ROTHENBURG, 

2010). Com base no exposto, Rocha (2006) também aponta que: 

 

Diversas análises e depoimentos, tanto de representantes do Estado, quanto de 

lideranças do movimento social negro, destacam a Lei 10.639/03 como uma 

política de ação afirmativa. De maneira geral, entende-se por políticas 

afirmativas um conjunto de políticas de caráter público ou privado, 

temporárias, que visam reparar um dano material junto a determinado grupo 

social, historicamente desfavorecido e injustiçado, uma ferramenta utilizada 

para combater os efeitos da discriminação racial, religiosa, etc (p.98). 

 

 Desse modo, tomando por referência a escola como recorte espacial e 

compreendendo-a como lócus de produção, reprodução e desenvolvimento das relações 

sociais, culturais e raciais, é possível a adoção da categoria geográfica lugar para uma 

abordagem teórico-metodológica desse espaço específico, pois como aponta Mello (2001): 

 

o lugar fechado, íntimo e humanizado manifesta-se na lida do dia-a-dia e em 

sua condição de ‘estabilidade e confinamento’... Desse modo, as experiências 

nos locais de moradia, trabalho, divertimento, compras, estudo e fluxos 

transformam os espaços em lugares (p. 91-92). 

 

Os ambientes escolares são carregados de subjetividade  nas relações humanas, pois 

são espaços de vivência, resultado da coletividade dos grupos que compõem, extrapolando 

os limites do ensinar/aprender  que são essenciais para o aprimoramento intelectual, moral, 

social e cultural. Nesse sentido Ribeiro (1993, p.238) ressalta que "o lugar define-se a partir de 

relações sociais entre os seres que estão interagindo, que podem ganhar qualquer qualificativo, 

como relações culturais, de trabalho, políticas, amorosas, entre outras". A essa questão, Carlos 

(1996) traz os seguintes apontamentos; 

 

É no lugar que se desenvolve a vida em todas as suas dimensões. Também 

significa pensar a história particular de cada lugar se desenvolvendo ou melhor 

se realizando em função de uma cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são 

próprios, construídos ao longo da história e o que vem de fora, isto é o que se 
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vai construindo e se impondo como consequência do processo de constituição 

do mundial (p.17). 

 

Assim, ao explorarmos as particularidades dos ambientes escolares, abriremos caminhos 

para uma possível compreensão das relações sociais, sobretudo as raciais, que se constituem 

nesses espaços e as  possíveis contribuições desses para a desconstrução de valores hegemônicos 

que foram historicamente constituídos e que fomentam a discriminação e exclusão social de 

negros. Reforçando o papel da escola nesse processo, Gadotti (1992) afirma que: 

 

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa 

humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras 

culturas além da sua. Por isso, a escola tem que ser local, como ponto de 

partida, mas tem que ser internacional e intercultural, como ponto de 

chegada. Autonomia da escola não significa isolamento, fechamento 

numa cultura particular. Escola autônoma significa escola curiosa, 

ousada, buscando dialogar com todas as culturas e concepções de mundo. 

Pluralismo não significa ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos 

culturais. Pluralismo significa sobretudo diálogo com todas as culturas a 

partir de uma cultura que se abre às demais (p. 04). 

 

As questões ligadas à educação para as relações raciais no Brasil, têm ganhado 

notoriedade, sobretudo após a promulgação da Lei 10.639/03 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras na educação 

básica. Essa corresponde a uma demanda histórica, haja vista que esses conteúdos foram 

durante mais de um século negligenciados pelos currículos oficiais. Dada a configuração 

étnica do povo brasileiro, onde segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 51% da população é composta por negros (pretos e pardos), é preciso reforçar 

os já existentes e construir novos mecanismos para o resgate da história e valorização da 

cultura de uma população cujas matrizes étnicas base deram origem a mais da metade da 

população nacional, com isso reconhecer, respeitar e valorizar as identidades daqueles que 

dela descendem. 

 Há algumas décadas, estudos realizados no Brasil têm apontado a importância para 

a inclusão da diversidade no que se refere à questão racial nos currículos escolares para o 

processo de democratização da escola e da aprendizagem. Como relata Fernandes (2005): 
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Pesquisas já realizadas pela Fundação Carlos Chagas (1987) têm 

demonstrado o quanto nossa escola ainda não aprendeu a conviver com a 

diversidade cultural e a lidar com crianças e adolescentes dos setores 

subalternos da sociedade. Os dados revelam que a criança negra apresenta 

índices de evasão e repetência maiores do que os apresentados pelas 

brancas. A razão disso tudo, segundo a pesquisa, era devido aos seguintes 

fatores: conteúdo eurocêntrico do currículo escolar e dos livros didáticos 

e programas educativos, aliados ao comportamento diferenciado do corpo 

docente das escolas diante de crianças negras e brancas (p.381). 

 

  Mediante  isso, nos cabe refletir a respeito dos desafios para a realização de uma 

educação para e na diversidade que leve em consideração as questões raciais, haja vista 

que a percepção do problema não é algo recente e a mobilização em torno do tema tem 

adquirido significativa força sobretudo nas duas últimas décadas. 

 Atualmente, significativos avanços em diferentes setores, dentre eles o educacional, 

têm ocorrido, no que se refere ao reconhecimento das contribuições dos diferentes grupos 

raciais que deram origem ao povo brasileiro, mas que parte deles permaneceram 

marginalizada durante séculos no imaginário social, cultural e escolar em nosso país. A 

promulgação  da Lei 10639/03 constitui um desses avanços.  

 A aprovação da lei 10.639 em 2003, representou um marco para a construção de 

uma educação antirracista, sendo um importante instrumento a serviço da luta pela 

igualdade racial.  

 A educação exerce papel fundamental para a busca pela igualdade racial, mas para 

que isso se realize, é necessário que seja desenvolvido um trabalho que integre os mais 

variados entes responsáveis pela educação, como estado, instituições de formação de 

professores, família e sociedade de modo geral. Nesse momento, damos destaque para os 

diversos componentes curriculares do ensino básico. A Lei 10.630/03 ressalta que os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira devem ser trabalhados 

preferencialmente nas disciplinas de História, Artes e Literatura, contudo não isenta os 

demais componentes do currículo básico de corroborarem com os estudos ligados a 

educação para as relações raciais. 
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 A aplicação de uma Lei dificilmente ocorre de forma imediata, são necessários 

diversos processos para a sua efetivação. No caso da Lei 10.639/03, embora várias 

iniciativas sejam tomadas por parte das diversas esferas do poder público para sua 

implantação, muitas questões que se vinculam às escolas precisam ser revistas, repensadas 

e reorganizadas. É preciso que currículos escolares e livros didáticos que dão pouca ou 

nenhuma atenção a esses temas, ou os apresentam de forma estigmatizada. Com relação às 

políticas de formação inicial e continuada de professores que ainda não contemplam de 

forma adequada as perspectivas tratadas nessa Lei precisam ser redimensionadas. Assim, 

buscando abordagens que contribuam de fato para uma educação para as relações raciais, 

no que se refere ao combate ao racismo e a valorização da história e cultura negra. Para 

que desse modo seja possível criar condições em que as escolas e seus profissionais 

possam trabalhar com a temática racial. 

A Lei 10.639/03 completa em 2016, 13 anos de promulgação e é um elemento 

constituinte e de grande relevância para as políticas de ações afirmativas, contudo, mesmo 

mais de uma década após sua promulgação os seus efeitos nos ambientes escolares 

parecem bastante tímidos, muitos também, são os desafios a serem superados para que a 

aplicação da Lei seja efetiva e que assim possamos reconhecer nas escolas, a existência de 

uma educação para as relações raciais e antirracismo. Os professores, ainda não são 

devidamente formados para o trabalho com essas questões, seja na formação inicial ou 

continuada, existe nas escolas uma enorme carência de materiais didáticos que tratem dos 

temas, além de problemas vinculados a representação dos negros nos livros didáticos. 

Tomando por referência essas discussões é que consideramos a relevância de se 

buscar compreender como tem se dado e o que falta para que implantação da Lei 10.639/03 

se efetive nas escolas, por meio do estudo de caso, desenvolvendo uma análise sobre como 

essas questões se materializam dentro das especificidades de uma escola, buscamos 

subsídios para que assim pudéssemos pensar e elaborar alternativas que possam contribuir 

para o estabelecimento de uma educação para as relações raciais por meio da valorização 

da história e cultura negra. 



 

 
 

CAPITULO 2 

A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES RACIAIS EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA DE GOIÁS: DA FORMAÇÃO DOCENTE ÀS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS QUE SE MATERIALIZAM NA ESCOLA 

 

Nesse capítulo, ao longo do primeiro tópico apresentamos um panorama geral a 

respeito das políticas de formação de professores voltadas para as questões raciais, 

destacando a importância da inclusão dessa temática já na formação inicial de professores, 

independente da área específica de formação, de modo a preparar esses docentes para o 

exercício de uma prática pedagógica que contribua para a valorização da história e da 

cultura negra e para o combate ao racismo. Discorremos assim sobre alguns dos marcos 

legais como a Resolução 01/2004 e o Parecer 03/2004 do CNE - Conselho Nacional de 

Educação que apresentam objetivos e diretrizes para a formação docente no que tange à 

educação para as relações raciais. Essa discussão constituiu-se enquanto base para a 

interpretação dos resultados práticos que se materializam na escola investigada. 

No segundo tópico do capítulo, apresentamos os procedimentos de coleta de dados. 

A princípio retratamos a caracterização da escola campo, com o intuito de evidenciar o 

contexto escolar em que a pesquisa foi desenvolvida. Depois apresentamos as estratégias 

adotadas para a participação dos sujeitos da pesquisa e para a coleta de dados, bem como 

uma breve descrição dos professores participantes. Discorremos a respeito das dificuldades 

enfrentadas nessa etapa da pesquisa, sobretudo no que se referiu a baixa adesão dos 

professores em se disponibilizar a participar respondendo aos questionários. Também 

tecemos algumas reflexões a respeito do que pode ocasionar essa resistência dos 

professores em se envolver em práticas de pesquisa na escola, haja vista que a baixa adesão 

é um problema comumente relatado por pesquisadores em educação. 

No terceiro e último tópico, que corresponde à análise dos questionários aplicados 

aos docentes, tínhamos uma proposta inicial de estabelecer uma relação entre as disciplinas 

das diferentes áreas e o trabalho com as questões raciais, contudo, em virtude da baixa 

adesão de professores em se disponibilizarem a responder os questionários da pesquisa, foi 

inviabilizado um aprofundamento nas percepções dos docentes buscando a especificidade 
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de cada área do ensino a respeito do trabalho com a temática racial. Assim, a análise dos 

dados coletados se deu de forma mais geral, onde, embora em alguns momentos seja 

evidenciada a especificidade das áreas de formação dos professores colaboradores da 

pesquisa, a interpretação buscou compreender o olhar docente sobre os temas em questão 

nas práticas pedagógicas do cotidiano escolar. Dessa forma, a análise abordou a percepção 

dos docentes sobre a relevância da temática racial na educação, sobre suas práticas 

educativas vinculadas e as relações com a questão racial, seus olhares a respeito da questão 

da formação inicial e continuada que receberam,  o preparo para o trabalho com a questão 

racial e também suas impressões  sobre o contexto social e racial em que a escola e os 

estudantes estão inseridos. E concluímos argumentando acerca da importância dos estudos 

sobre relações raciais, para a formação crítica de estudantes negros e não-negros. 

  

2.1 - AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO 

PARA  AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

A promulgação da Lei 10.639/03 tem dado direcionamento a elaboração, 

desenvolvimento e aplicação de políticas pública que vislumbram a concretização do 

princípio constitucional da isonomia, especialmente ao que tange a lógica da igualdade 

racial. Vemos assim, o desenvolvimento de projetos federais, estaduais e municipais 

principalmente ligados aos órgãos educacionais e que objetivam proporcionar uma 

formação para os professores, que contemplem os objetivos da referida lei. 

Contudo, um grande problema perceptível é que essa formação ocorre em sua 

maioria em cursos de formação continuada, de extensão e pós-graduação, não atingindo de 

maneira efetiva a maior parte dos docentes. É importante que a temática seja abordada na 

formação inicial, nos cursos de licenciatura, para que os discentes tornem-se professores 

aptos a trabalhar com essa temática ao concluírem as suas graduações tornando assim, mais 

efetiva a aplicação da legislação vigente e a busca pela construção da igualdade racial em 

nosso país. 
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A Lei 10 639/03 surge como uma resposta a uma demanda social histórica por 

políticas que contribuam para a construção de uma igualdade racial. Nesse sentido, Santos 

(2011) afirma que: 

 

A Lei reposiciona o negro e as relações raciais na educação – 

transformando em denúncia e problematização o que é silenciado (como, 

p. ex., o racismo no cotidiano escolar), chamando a atenção para como 

conhecimentos aparentemente "neutros" contribuem para a reprodução de 

estereótipos e estigmas raciais e para o racismo. A Lei 10639 nos coloca 

o desafio de construir uma educação para a igualdade racial, uma 

formação humana que promova valores não racistas (p.5). 

 

Contudo, mesmo mais de uma década após a sua promulgação seus efeitos na 

sociedade e em especial na educação aparecem ainda timidamente ou de forma ineficiente, 

tendo em vista a não universalização das políticas educacionais que auxiliam na 

consolidação da aplicação dessa Lei. A esse respeito, Santos também afirma que: 

 

não há lei cuja aplicação seja automaticamente definida. Toda aplicação 

de lei é resultante de disputas entre interpretações. Isto permite, a um só 

tempo, que na aplicação da Lei 10.639 possam ser retomados aspectos 

inerentes à ampla agenda educativa do Movimento Negro ou, por outro 

lado, que haja uma simplificação da mesma, reproduzindo processos 

educativos que não cumprem a função de combater valores que sustentam 

o racismo. Os principais aplicadores da 10.639 são os membros da 

comunidade escolar (bem como os agentes da produção de políticas 

educacionais), que se tornam então interlocutores do Movimento Negro 

Brasileiro a partir do momento em que este se coloca como um ator social 

que disputa e intervém na construção da Educação (2011, p.06). 

 

Tais apontamentos nos demonstram que é preciso repensar diversos aspectos 

referentes à formação de professores, tendo em vista que a temática racial é negligenciada 

em boa parte dos cursos de licenciatura, assim, muitos de nossos professores saem das suas 

graduações sem o mínimo de preparo necessário para tratar a temática no ambiente escolar, 

que é, de acordo com Santos (p.7 2011) "composto majoritariamente por atores que não 

foram preparados para constituir uma educação anti-racista". Desse modo, não possibilita o 

desenvolvimento de um trabalho relevante e com uma abordagem crítica que contribua de 
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fato para a superação do racismo e para a busca da igualdade racial, ou simplesmente 

corroborando para que parte da comunidade escolar não se preocupe com essas discussões, 

por não compreenderem suas implicações sociais seja no âmbito escolar ou fora dele. 

 

De modo geral, a bibliografia sobre educação e relações  étnico-raciais 

aponta que  os/as  docentes  encontram-se  despreparados/as  e/ou  

inseguros/as  para  enfrentar situações relacionadas ao pertencimento 

étnico-racial dos/as  estudantes (SILVA, 2009, p.18) 

 

Evidenciamos aqui, a importância de se avaliar a necessidade da inserção de 

disciplinas que abordem a temática das relações raciais nos currículos oficiais dos cursos 

de licenciatura, tendo em vista a capacitação dos professores para trabalharem em sala de 

aula com os temas ligados a  Lei nº 10 639/03. Lei essa que estabelece a obrigatoriedade 

dos estudos "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo oficial da rede de ensino.  

Questão essa que pode contribuir para a divulgação e produção de conhecimentos e 

construção de uma consciência crítica dos professores quanto à pluralidade racial, 

tornando-os capazes de agir com competência, contribuindo para garantir a todos, respeito 

aos direitos legais, visando à consolidação plena da democracia brasileira.  

Desse modo, formar professores que levem em consideração o processo de ensino, 

o reconhecimento e a valorização da identidade, história e cultura de origem negra, além da 

garantia de reconhecimento, igualdade de valorização das raízes africanas e superação do 

racismo. 

 

a Lei é um regulador da construção do currículo, ela também é currículo, 

mas é uma "prescrição" – e, não necessariamente, é aplicada ou, tem sua 

aplicação mediada por interpretações dos atores envolvidos. Existir a Lei 

não garante uma educação anti-racista. Isto é uma construção, no campo 

das "práticas" curriculares concretas (SANTOS, 2011, p.8). 

 

De norte a sul do Brasil, em órgãos públicos e instituições de ensino (sobretudo 

superior) desenvolvem-se debates sobre as políticas públicas para promoção da igualdade 

racial, vislumbrando o estabelecimento de um Estado democrático de direitos, oferecendo 
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isonomicamente a todo e qualquer cidadão: educação (inclusive superior), saúde, justiça 

social, entre outros aspectos. Sabendo também que a democracia racial brasileira constitui 

um mito difundido no imaginário nacional, precisamos ter consciência de que as marcas 

deixadas por três séculos de regime escravista no Brasil ainda precisam ser sanadas 

verdadeiramente, assim como as carências sociais e a carga de preconceito e discriminação 

iniciados nesse período e que perpetuaram até os dias de hoje. 

Outro marco importante foi a publicação da resolução do Conselho Nacional de 

Educação, Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 (DOU nº 118, 22/6/2004, 

Seção 1, p. 11), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a 

serem praticadas pelas instituições, em todos os níveis e ensino, em especial, por 

instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. 

Esse documento prescreve que "As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos 

de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes" (Resolução CNE /CP nº 1, de 17 de junho de 2004, p.01). 

Essa resolução também imputa responsabilidade aos entes federativos no que tange 

a garantia da efetivação do que prevê essas diretrizes, estabelecendo que: "Caberá aos 

conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios desenvolver as 

Diretrizes Curriculares Nacionais instituídas por esta Resolução, dentro do regime de 

colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas" (Resolução 

CNE /CP nº 1, de 17 de junho de 2004, p.01). 

A Resolução CNE /CP nº 1, de 17 de junho de 2004, foi instituída em acordo com o 

que está previsto no parecer do Conselho Nacional de Educação, Parecer CNE/CP n.º 3, de 

10 de março de 2004, levando em consideração, no que tange a formação de professoras, a 

prescrição de que as instituições de ensino superior devam incluir nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações 

raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afro-

brasileiros, onde se faz necessária a:  
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Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da matriz 

curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação Infantil, os 

anos iniciais e finais da Educação Fundamental, Educação Média, 

Educação de Jovens e Adultos, como de processos de formação 

continuada de professores, inclusive de docentes no ensino superior 

(Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 2004, p.14). 

 

Tais iniciativas buscam como resultado uma formação que dê condições para que 

os professores possam compreender a importância das questões raciais na sociedade, 

sobretudo nas escolas. Mas, além disso, para que estejam preparados para lidar de forma 

positiva com essas questões, mobilizando saberes e recursos para o desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas que possam contribuir para uma educação para as relações raciais e 

antirracismo, de modo que o Brasil consiga proporcionar a todas as pessoas uma educação 

formal ministrada por professores preparados "para lidar com as tensas relações produzidas 

pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações 

entre diferentes grupos étnico raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de 

europeus, de asiáticos, e povos indígenas" (Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 2004, 

p.02). 

Desse modo, busca-se a consolidação de um corpo docente na educação básica que 

seja "capazes de direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes 

pertencimentos étnico-racial, no sentido do respeito e da correção de posturas, atitudes, 

palavras preconceituosas" (Parecer CNE/CP n.º 3, de 10 de março de 2004, p.08).  

Nesse sentido a educação das relações raciais tem por objetivo a divulgação e 

produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 

cidadãos quanto à pluralidade racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 

objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 

identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Para que se realize esse parecer deixa claro as responsabilidades das instituições, 

sistemas de ensino e de seus integrantes dentro desse processo, destacando que: 

 

Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação 

pedagógica dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base 

neste parecer, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, 



 

50 
 

projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares. 

Caberá, aos administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras 

prover as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de 

outros materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco 

tratadas, tanto na formação inicial como continuada de professores, sejam 

abordadas de maneira resumida, incompleta, com erros (Parecer CNE/CP 

n.º 3, de 10 de março de 2004, p.08-09). 

 

Tendo como base essas discussões, é que nos propusemos a investigar como essas 

questões se materializam no interior da escola 13 anos após a promulgação da Lei 

10.639/03. Tomamos por referência, as percepções de professores de uma grande escola 

pública da rede estadual de ensino de Goiás, em relação a todo esse processo, levando em 

consideração seus fundamentais papeis nos processos educativos, e suas possíveis 

contribuições  para uma formação para o exercício da cidadania.  

 

2.2 - PROFESSORES: SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA E COLETA DE 

DADOS 

 

 A proposta consistiu em trabalhar diretamente com alguns dos principais sujeitos 

do processo educativo, os professores, buscando compreender suas percepções sobre a 

temática racial e suas práticas pedagógicas, buscando identificar os direcionamentos 

tomados no sentido de uma educação para as relações raciais. 

 A amostra esteve circunscrita a um colégio da rede estadual de ensino de Goiás, 

situado na Região Noroeste de Goiânia
15

, que possui uma área de aproximadamente 5,5 

mil metros quadrados, instalações em razoável estado de conservação, no que se refere a 

estrutura geral do prédio. Esta edificação dispõe de instalações físicas para os serviços 

essenciais administrativos, pedagógicos, uma sala de laboratório informática, uma sala de 

laboratório de ciências, uma biblioteca, uma sala de vídeo, uma sala dos professores, há um 

banheiro masculino para uso  de alunos e um banheiro feminino para uso das alunas, dois 

                                            
15

 Os dados para a caracterização da escola, foram disponibilizados pela diretoria da escola, por meio do 

acesso ao PPP - Projeto Político Pedagógico da instituição. 
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banheiros para uso dos professores, masculino e feminino, dezesseis (16) salas de aulas, 

secretaria, coordenação, cozinha(pequena), espaço para recreação(aberto e pequeno). 

 O colégio possui uma boa estrutura, sendo composto por 16 salas de aula, 54,64m
2
; 

coordenação 9,97m
2
 com 1 computador e 1 impressora; biblioteca 52,20 m

2 
 com acervo 

aproximadamente 4.500 livros literários e didáticos; secretaria 26,90 m
2
 com 4 

computadores e 4 impressoras; diretoria 7,97 m
2
 com 1 computador, 1 máquina Xerox 

copiadora; sala dos professores 53,13 m
2
; sala de vídeo 53,50 m

2
 com 1 TV 42  01 

aparelho de DVD; laboratório de ciências 54,10m
2
 com 1 microscópio, 1 torso, kit de 

reagente e química; laboratório de informática 90,04 m
2
 com 23 computadores e 1 

impressora; pátio descoberto 103,05m2; pátio coberto 75,55m
2
; 1 banheiro masculino para 

os alunos com 4 vasos sanitários; 1 banheiro feminino com 4 vasos sanitários; 1 banheiro 

masculino e 1 feminino para os funcionários, ambos com 1 vaso sanitário; cozinha 42,18 

m
2
 com 2 fogões, 2 freezer, 2 geladeiras, 3 fornos elétricos e 1 forno micro-ondas. As aulas 

de Educação Física são ministradas no ginásio de esportes 1664 m
2
, o mesmo pertence a 

comunidade, sendo interligado com a Unidade Escolar através de  um portão. 

 No corrente ano, o colégio atende aos níveis de ensino Fundamental 2 e Médio, 

exercendo suas atividades em três turnos. No período matutino Funcionam o Ensino 

Fundamental 2 e Médio, atendendo a um total de 600 alunos, no período vespertino as 

atividades estão concentradas no Ensino Fundamental 2, atendendo a um total de 407 

alunos, já no período noturno funciona o ensino médio, atendendo a um total de 409 

alunos. A escola conta com 46 professores formados nas diferentes áreas que compõe as 

disciplinas curriculares obrigatórias e 34 servidores administrativos. 

 O colégio atende uma clientela formada basicamente por famílias assalariadas do 

próprio bairro e da circunvizinhança, de nível sócio/econômico/cultural de baixa renda. 

Levando em conta o baixo poder aquisitivo familiar, estes ingressam bem cedo no mercado 

de trabalho. Não conciliando trabalho/estudo, muitos optam pelo trabalho, causando assim 

um número acentuado de evasão e desistência. 

 Optamos por realizar a coleta de dados no turno matutino, por ser o que possui uma 

maior abrangência de séries, desse modo, contando também com um maior quadro de 

professores. Visando maior adesão dos professores a participação na pesquisa, em uma 

reunião de planejamento pedagógico que englobava a maior parte dos docentes que atuam 
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no turno matutino, apresentamos a pesquisa, seus objetivos e a possibilidade de 

participação voluntária nas respostas aos questionários a um quadro de aproximadamente 

dezesseis professores presentes.  

 A princípio, doze dos professores, com formação em diferentes áreas, se 

disponibilizaram em participar da pesquisa, desse modo, distribuímos os questionários para 

que fossem respondidos e posteriormente devolvidos ao pesquisador, optamos por fazer 

dessa forma, de modo a viabilizar que o questionário fosse preenchido no momento que 

fosse mais oportuno para cada professor, evitando constrangimentos devido à pouca 

disponibilidade de tempo haja vista as pautas que haviam para a reunião pedagógica 

daquele dia. Nesse primeiro contato, os professores se mostraram aparentemente 

interessados em participar da pesquisa. Contudo, nos dias seguintes tivemos a devolutiva 

de apenas um questionário, decidimos novamente conversar coletivamente com os 

professores em um momento de intervalo de aulas, alguns alegaram ter perdido o 

questionário, mais uma vez distribuí dez questionários aos professores que ali estavam. 

Combinamos que nos dias seguintes eu recolheria os questionários, contudo, dessa vez não 

houve a devolutiva de nenhum deles. Percebemos que entregar os questionários para que 

os professores os respondessem em casa não correspondeu a uma boa estratégia, então em 

uma  outra visita a escola, pedimos autorização à coordenação pedagógica para passar nas 

salas de aula para perguntar aos professores sobre sua disponibilidade em responder aos 

questionários naquele momento e enquanto isso ministraríamos uma pequena palestra aos 

estudantes com o tema "racismo". Dessa forma, conseguimos que mais quatro  professores 

respondessem ao questionário. Depois dessa experiência decidimos por não mais insistir na 

participação dos professores na coleta de dados, pois identificamos que isso já estaria 

gerando um  certo incômodo aos professores, pois os mesmos não queriam fazê-lo. 

 Esse fato nos levou a refletir a respeito das dificuldades de se trabalhar com essa 

temática na escola, sobre o que leva à resistência em relação ao envolvimento, diálogo, 

pesquisa ou debate em torno do tema.  

 Pretendíamos coletar pelo menos um questionário respondidos por professores de 

cada áreas, desde as que aparecem como prioritárias no corpo da Lei 10.639/03 (História, 

Português e Artes), como nas demais áreas (Geografia, Matemática, Física, Química, 

Língua Estrangeira, Biologia, Educação Física e Ensino Religioso). Porém, apenas cinco 

professores se dispuseram em responder os questionários, sendo uma professora 
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autodeclarada parda, com trinta anos de idade, que ministra Português e possui graduação 

em Letras (2011) e pós-graduação em Psicopedagogia (2013); uma professora 

autodeclarada branca, com trinta e cinco anos de idade que atua na área de Educação 

Especial que possui graduação em Pedagogia e Letras e pós-graduação em Administração 

Educacional (2002) e Psicopedagogia (2007); dois professores de Matemática, um deles 

(professor 1) autodeclarado pardo, com trinta e sete anos de idade, que possui graduação 

(2004) e mestrado (2013) em Matemática e o outro (professor 2) autodeclarado branco, 

com cinquenta e sete anos de idade, que possui graduação em Matemática (1999) e pós-

graduação em Matemática no Ensino Médio e Planejamento Educacional; e um professor 

de  Física autodeclarado preto, com quarenta e dois anos de idade, que possui graduação 

em Física (2004) e pós-graduação em Psicanálise em Educação e Inteligência Multifocal 

(2011). Vale ressaltar que no período de coleta de dados a escola encontrava-se sem 

professor de Geografia e que a professora de História afirmou não possuir interesse em 

participar da pesquisa, portanto não se prontificou em responder ao questionário. 

 A recusa da professora de história em colaborar com a pesquisa foi algo que nos 

chamou muito a atenção, haja vista a expectativa em torno de suas contribuições em 

relação aos dados da pesquisa teve a oportunidade de abordá-la em três momentos, onde 

explicamos o que era a pesquisa e procuramos deixar clara a importância de sua 

participação, assim, a professora aceitou receber o questionário e entregá-lo 

posteriormente. Na semana seguinte, durante uma nova visita de campo a escola, ao 

procurar a professora, ela informou que não havia respondido o questionário e que não 

sabia onde o tinha deixado, na ocasião foi entregue uma nova cópia do questionário. Ao 

retornar a escola em um terceiro momento, mais uma vez não tivemos o retorno do 

questionário e a professora relatou que não queria participar da pesquisa, pois se sentia 

desmotivada tanto em relação à discussão da temática quanto em participar da pesquisa 

propriamente dita. 

 O baixo retorno de questionários foi algo também constatado por Gomes (2012b) 

ao desenvolver a pesquisa "Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na 

escola na perspectiva de Lei 10.639/2003" que foi o primeiro estudo de abrangência 

nacional que objetivou identificar os dilemas, desafios e limites do processo de 

implementação do ensino de História da África e das Culturas Afro-Brasileiras nas escolas 

públicas e privadas da educação básica brasileira.  
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 Compreendemos assim, que a resistência em relação a discussão dessa temática por 

parte dos profissionais da educação é de grande abrangência. A baixa adesão em coleta de 

dados com professores têm sido problema recorrente relatado por pesquisadores que 

desenvolvem seus estudos nas áreas da educação. Tal fato nos levou ao estabelecimento de 

diversas hipóteses que dão abertura a reflexões sobre a questão. Nesse sentido, é possível 

pensar se a dicotomia na relação teoria e prática no processo de formação de professores 

influencia nessa resistência? Se a formação inicial e continuada sem a vivência de práticas 

de pesquisa científica ou de maneira pouco incipiente formam professores que não sabem 

lidar com pesquisas em seus ambientes de trabalho? Se a prática pedagógica desvinculada 

da pesquisa, seja por não saber como fazê-la, ou pelas condições de trabalho que não 

oportunizam espaços para que ela seja desenvolvida pelos professores nas escolas de 

educação básica, anula ou reduz a curiosidade epistêmica no que se refere ao interesse dos 

professores em práticas investigativas? Se o desafio para o envolvimento dos professores 

em pesquisas é ainda maior quando se trata de temas polêmicos como raça, gênero, 

sexualidade e religiosidade? 

 Os professores constantemente apresentam suas queixas a respeito das 

problemáticas vivenciadas em suas experiências cotidianas nas escolas. Entre as queixas 

mais recorrentes estão questões como a desvalorização da profissão, o desprestigio social, 

a falta de recursos e infraestrutura escolar, a não aprendizagem ou desinteresse por parte 

dos alunos, a violência escolar e as políticas educacionais impostas pelo Estado sem a 

participação docente em sua elaboração, são comumente relatados. Ou seja, os professores 

possuem certa clareza das questões que imprimem desafios às suas práticas profissionais, 

contudo ainda é pouco expressiva a movimentação em torno de práticas de pesquisa na 

escola que busquem uma análise e reflexão dos problemas educacionais à luz da teoria, de 

modo a ressignificar a prática. 

 Para buscarmos caminhos para a resolução desse problema, carecemos de estudos 

investigativos que perpassem por diversas dimensões da educação, em todos os campos 

científicos que vinculam-se a educação escolar, para que possamos compreender melhor a 

complexidade dessa questão, e assim problematizar, discutir e buscar estratégias para o 

estabelecimento de políticas públicas de formação de professores para o ensino básico de 

forma mais eficaz no que tange a educação e a complexidade do trabalho docente. Tais 

apontamentos nos trazem alguns indicativos referentes às dificuldades na obtenção dos 
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dados dessa pesquisa, que é intrínseca à escola, à prática docente e vinculada a um tema 

polêmico e de difícil trato por parte dos professores que é a questão racial. 

 

2.3 - ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DOS DOCENTES  

  

 Nos questionários aplicados e que encontram-se em anexo, foram apresentadas aos 

professores sete perguntas para que eles discorressem a respeito de alguns pontos 

pertinentes ao papel e trabalho com a temática racial na escola. Para a análise, agrupamos 

as questões em quatro eixos temáticos conforme a tabela a seguir: 

EIXOS QUESTÕES ABORDADAS 

1º A percepção da 

relevância da 

temática étnico-

racial. 

1 - Você considere relevante os estudos referentes a história 

e culturas africanas e afro-brasileiras, estabelecido pela Lei 

10.639/03 na educação básica? Por que? 

4 - Você considera que o estudo da  história e culturas 

africanas e afro-brasileiras pode contribuir para uma 

educação antirracista e para a compreensão das 

desigualdades raciais existentes na sociedade? 

2º As práticas 

educativas 

vinculadas a 

questão racial. 

2 - Você acredita que é possível estabelecer relações entre 

a(s) disciplina(s) que você leciona e o ensino de história e 

culturas africanas e afro-brasileiras? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

3 - Em sua opinião, quais são os principais desafios para se 

trabalhar com questões ligadas a história e culturas africanas 

e afro-brasileiras no cotidiano escolar? 

3º A questão da 

formação inicial e 

continuada e o 

5 - Você considera que a sua formação inicial e/ou 

continuada te preparou para lidar com temas referentes a 

história e culturas africanas e afro-brasileiras no ambiente 
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preparo para o 

trabalho com a 

questão racial. 

escolar? Por quê? 

6 - Você considera que as iniciativas dos órgãos públicos 

responsáveis pela educação (Ministério da Educação, 

Secretaria de Estado da Educação) têm dado suporte e 

contribuído para o trabalho com a temática em questão nas 

escolas? Justifique: 

4º Análise contexto 

social e racial em 

que a escola está 

inserida. 

7 - Você identifica um quantitativo significativo de pessoas 

negras na composição dos alunos do colégio campo e dos 

moradores do bairro de localização da escola e da Região 

Noroeste de Goiânia? Caso a resposta seja afirmativa, como 

você percebe a condição socioeconômica dessas pessoas no 

que se refere a renda, educação (acesso, escolaridade e 

rendimento escolar) exclusão social, segregação e violência 

urbana? 

 

 No primeiro eixo de análise, que consistiu em identificar a percepção da relevância 

da temática racial por parte dos professores, unanimemente nas respostas, demonstram 

considerar importante os estudos das temáticas vinculadas a Lei 10.639/03. E a maioria 

deles se posicionou afirmativamente a respeito de uma educação para as relações raciais na 

superação do racismo e das desigualdades raciais. 

 A professora de português fez a seguinte argumentação, respondendo para a 

questão 1 que "Sim. É de uma importância que os jovens resgatem a sua história e 

valorizem a cultura de um povo que contribuiu para origem, formação da população 

brasileira". Para a questão 4 ela também respondeu que "Sim. Pois através deste ensino 

podemos quebrar paradigmas e fazer com que os educandos compreendam as 

desigualdades raciais existentes em nossa sociedade". 

 A professora que trabalha com Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

respondeu o seguinte para a questão 1, "Considero de grande relevância para que os alunos 

possam saber sobre a cultura na qual é nossa origem e consequentemente saber valorizar 

sua identidade cultural". Na questão 4 ela respondeu, "Acredito que sim. Uma das formas 
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de trabalhar os preconceitos é falando sobre eles, conscientizando através de exemplos, 

diálogos..."  

 Os posicionamentos das duas primeiras professoras apresentadas seguem uma 

mesma tendência, relatando a importância desses estudos para a constituição, respeito e 

valorização das identidades culturais e para a construção de uma nova consciência mediada 

pela compreensão das relações raciais no Brasil. Reconhecer isso, pode ser o ponto de 

partida para o desenvolvimento de uma educação verdadeiramente inclusiva, que 

reconheça a diversidade dos sujeitos que dela fazem parte, dando a esses, visibilidade e 

representatividade e empoderamento. 

 O professor de Matemática (1) respondeu para a questão 1, "Sim, Acredito que 

estes estudos contribuem para a formação de nossos alunos e tende a diminuir o 

preconceito racial". Na questão 4, foi respondido por ele que "Sim. Através da história 

você consegue entender o presente, ou seja, trabalhar e conhecer que o Brasil é uma 

mistura de raças e culturas". 

 O professor identifica a importância da temática, destacando o processo de 

miscigenação do povo brasileiro, contudo, não problematiza sobre essa questão, no que se 

refere ao fato de a mistura racial não promover a diluição das desigualdades raciais e das 

formas de exclusão que ocorrem em decorrência do racismo, ou seja, os marcadores raciais 

(fenótipo e identidade) delimitam as razões que fomentam a produção e reprodução de 

formas de violência física e simbólica. 

 A exemplo dessa questão, temos termo "mulato", entendido no imaginário social 

como categoria racial hibrida, resultante da miscigenação entre negros e brancos e da qual 

Telles (2003) aponta que: 

 

A miscigenação não cria pessoas de raças mistas, como demonstra o caso 

dos Estados Unidos onde as pessoas de mistura racial são simplesmente 

negras. Na ideologia brasileira, os mulatos são valorizados no imaginário 

nacional como sendo o brasileiro típico, embora sejam também 

frequentemente marginalizados e na realidade estejam mais próximos da 

condição dos negros do que da dos brancos na estrutura de classes do 

Brasil. A racialização ocorre em graus de tonalidades, sendo que o 

significado associado às diferentes cores de pele corresponde aos 

diferentes níveis de discriminação (p.135). 
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 Essa última questão refere-se ao caráter pigmentocrático do racismo, onde as 

pessoas negras (pretas ou pardas) são passíveis de serem vítimas do racismo, porém as 

pessoas de pele mais escura são as que possuem maiores possibilidades de serem 

vitimizadas, assim quanto mais clara é a pele da pessoa, mais próxima ela está da condição 

de ser branco, essa questão é denominada "colorismo", conceito abordado pela primeira 

vez pela escritora e ativista negra estadunidense Alice Walker, "no ensaio 'If the present 

looks like the past, what does the future look like?' (Se o presente parece com o passado, o 

que o futuro parece?), que foi publicado no livro 'In search of our mothers' garden' (Em 

busca dos jardins de nossas mães) em 1983" (ROMANATO, 2014, p.03). 

 O outro professor de Matemática (2), que se auto declarou branco, ao responder a 

questão 1 relatou apenas, "Sim. É importante para que as pessoas sejam informadas". E 

optou por não se posicionar em relação a questão 4. 

 Apesar de relatar que a temática é importante, o professor apresentou um 

posicionamento que indica um certo desconhecimento a respeito da questão racial na 

educação, pois, mesmo considerando importante, não explicita de forma clara essa 

importância. 

 Por último apresentamos o posicionamento do professor de Física, que para a 

questão 1 respondeu, "Sim. Porque conhecer a história, a cultura africana e afro-brasileira é 

imprescindível para o conhecimento da atual sociedade brasileira e seus comportamentos 

como consequência das ações do passado". Em relação a questão 4, relatou, "Acredito, pois 

vejo a Educação como a principal aliada para a mudança de comportamento de uma 

sociedade". 

 Esse professor interessantemente, estabeleceu em sua resposta uma relação entre as 

características atuais da sociedade brasileira e os processos históricos de produção dessa 

sociedade, demonstrando uma percepção em relação aos problemas raciais da atualidade e 

as contribuições dos conhecimentos sobre a história e cultura africana e afro-brasileira para 

a compreensão desses problemas, bem como para a resolução dos mesmos, por meio do 

que ele denominou de "mudança de comportamento". Esse posicionamento destaca o dever 

da educação dentro desse processo, não como responsável pela equalização social, mas por 
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sua função transformadora, por meio da difusão de conhecimentos e ideias e pelo seu 

potencial para a construção da criticidade. 

 De modo geral, é perceptível na fala dos professores, o entendimento de que a 

discussão da temática racial pode de alguma forma contribuir para o processo formativo 

dos estudantes, sobretudo no que se refere a compreensão e valorização da diversidade 

cultural e composição racial do Brasil. Gomes (2001) contribui com essa interpretação ao 

afirmar que: 

 

Educação, cidadania, etnia e raça mantém entre si uma relação complexa. 

Será inclusiva? Essa questão aponta para aspectos mais profundos que 

envolvem o cotidiano, a prática e as vivências da população negra e 

branca do nosso país. Aponta, ainda, para os vínculos entre a Educação, 

vista como um processo de desenvolvimento humano, e a educação 

escolar, entendida como espaço sociocultural e instituição responsável 

pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura (p.83). 

 

 Tais apontamentos, salientam a importância de práticas pedagógicas que 

contemplem de maneira positiva os temas vinculados as relações raciais e a história e 

cultura negra. Sobretudo, de modo a não contribuir para o reforçamento de valores 

enraizados que podem favorecer o esvaziamento do debate racial, como a ideia de que a 

miscigenação para a desconstrução do conceito sociológico de raça, como foi apresentado 

pelo professor de matemática (1) ao usar o termo "mistura". 

 Contudo, mais do que reconhecer a relevância da temática racial na escola, por 

meio de uma postura critica que leve em consideração as implicações dessas questões 

como fatores de inclusão e exclusão social, é preciso que os professores reconheçam em 

suas praticas cotidianas, possibilidades de trabalho que contribuam para o desenvolvimento 

de uma educação para as relações raciais e antirracismo. 

 Nesse sentido, para podermos compreender o olhar dos professores a respeito de 

como essa questão se configura na escola pesquisada, é que no segundo eixo, nos 

propusemos a analisar, as práticas educativas vinculadas a questão racial. 

 A essas questões, a professora de Português respondeu para a número 2 que "Sim, 

É possível que o ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras estejam presentes 
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nos textos trabalhados na aula de Português e temas ligados à este ensino permaneça nas 

propostas de redações". Para a questão 3 ela apontou que "Um dos principais desafios é 

encontrar material didático ligados a história e culturas africanas e afro-brasileiras. O 

professor que deseja trabalhar com esta temática deve pesquisar e fotocopiar o material 

para os seus alunos". 

 Nesse caso, a professora relatou algumas possibilidades de trabalho com a temática 

em sua disciplina. A Literatura consiste em uma das divisões da disciplina de Português 

nas escolas e aparece como área prioritária para o trabalho com a história e cultura negra. 

Assim, ela expõe que o trabalho com a temática é possível em atividades de interpretação e 

produção textual. A professora apresenta também uma grande dificuldade para o 

desenvolvimento do trabalho que é a carência de material didático na escola, onde, caso 

haja o interesse por parte do professor, terá ele mesmo que reproduzir os materiais que ele 

conseguir obter. Essa dificuldade de acesso a recursos pedagógicos pode acarretar no 

desestímulo docente em tentar ousar novas propostas na busca por melhores resultados em 

seu trabalho. 

 A professora de AEE respondeu na questão 2, "Penso que diversas disciplinas 

podem trabalhar com esta relação: história, geografia sociologia, artes, português... Sejam 

em produções de texto, trabalhos em grupo, em mostras pedagógicas. Na questão 3 ela 

informou que "A dificuldade está em ter que seguir um currículo já estabelecido e que não 

dá abertura para outros eventos... Exige um 'jogo de cintura' grande para conseguirmos 

fazer algo de diferente". 

 Aqui, a professora demonstra uma percepção comumente encontrada, de que a 

temática cabe às disciplinas ligadas às ciências humanas, ampliando as possibilidades para 

outras além das que aparecem como prioritárias no corpo da Lei 10.639/03 e apresentou 

poucas possibilidades em relação aos conteúdos e formas de trabalho. Fato importante 

relatado pela professora,  refere-se ao currículo escolar da rede estadual de ensino de 

Goiás, por apresentar pouca ou nenhuma flexibilidade, engessando o trabalho docente, que 

é obrigado a seguir programas prontos com conteúdos definidos, quase sempre com um 

tempo muito restrito para o trabalho, o que dificulta a inserção de novas questões a serem 

trabalhadas no cotidiano da escola.  
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 A maior amostragem que tivemos na coleta de dados da pesquisa, foram de 

questionários respondidos por professores da área de exatas (Matemática e Física) e que 

trouxeram contribuições muito significativas para as análises. 

 O professor de Matemática (1), para a questão 2 respondeu, "Sim, na história da 

Matemática, citando alguns matemáticos africanos, levantando dados estatísticos quanto ao 

continente". Para a questão 3 ele apresentou a seguinte resposta, "A falta destes conteúdos 

no programa escolar (currículo escolar) que muitas vezes se resume a uma semana durante 

o ano letivo, chamada de semana da cultura afro-brasileira". 

 Embora ainda as possibilidades de trabalho apresentadas pelo professor sejam 

restritas, ele foi o único da área de exatas a perceber e apresentar possibilidades de trabalho 

com a temática racial nos conteúdos de sua disciplina. O fato de citar matemáticos 

africanos pode contribuir para que os educandos possam repensar sobre os conhecimentos 

matemáticos que foram e são produzidos na África e as contribuições desses para o mundo 

possibilitando assim uma ressignificação das visões sobre o continente africano e sobre o 

conhecimento difundido que é eurocêntrico. Em relação aos desafios para o trabalho com a 

temática na escola, o professor também mencionou a questão das limitações curriculares e 

trouxe uma crítica em relação ao tempo do ano letivo dedicado ao trabalho com os temas 

vinculados a Lei 10.639/03, posição essa que pode nos levar a refletir a respeito da 

"semana da cultura afro-brasileira" que comumente acontecem nas escolas, sobre até que 

ponto elas contribuem para uma educação para as relações raciais? Se elas constituem-se 

enquanto culminância de trabalhos que são realizados ao longo do ano? Ou se são 

produzidas apenas para cumprir alguma determinação dos órgãos educacionais? 

 Já o professor de Matemática (2), para a questão numero 2, respondeu apenas que 

"Não". E para a questão 3 sua resposta foi, "Desinformação, despreparo dos professores, 

falta de conhecimento". 

 Nesse caso, o professor afirma não haver qualquer possibilidade de relação das 

questões ligadas a história e cultura negra com a disciplina que ministra e destaca alguns 

dos desafios para a prática de uma educação para as relações raciais, postura essa que pode 

estar relacionada ao despreparo na formação e falta de conhecimento que é mencionada por 

ele mesmo. Esse posicionamento evidencia a necessidade de uma formação sólida no que 

se refere  a educação para as relações raciais, de modo a criar condições para que os 
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professores percebam no corpo das disciplinas que ministram possibilidades de trabalho 

com esses temas e saibam como fazê-lo.  

 O professor de Física, em relação a questão 2, relatou, "Não vejo como". Na 

questão 3, ele pontua dois desafios, são eles "Fomentar a discussão sobre esses temas, bem 

como suas influências históricas na nossa sociedade. Percepção dos problemas étnico-

raciais que estão camuflados na sociedade brasileira". 

 Apesar de não conseguir identificar formas de trabalho ou conteúdos em sua 

disciplina que possam contribuir com esse processo educativo, o professor faz algumas 

inferências que indicam a importância superação do mito da democracia racial para que a 

questão racial possa ganhar mais espaço e visibilidade nos debates e currículos escolares. 

Como ele mesmo menciona, "fomentar o debate" no campo das ciências naturais pode ser 

o caminho para que ele consiga identificar possibilidades de trabalho na disciplina em que 

leciona. 

 A falta de flexibilidade do currículo sistema básico de ensino do estado de Goiás, 

tal como apontam a professora de AEE e o professor de Matemática (1), se apresenta na 

contramão das atuais discussões no campo curricular, que prevê a existência de currículos 

escolares flexíveis, abertos e em construção, de modo a contribuir para uma aprendizagem 

significativa. Embora esse posicionamento esteja expresso no "Currículo Referência da 

Rede Estadual de Educação de Goiás: Versão Experimental" ao afirmar que: 

 

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás compreende que construir 

um currículo referência é uma forma de indicar a busca da superação dos 

problemas e dificuldades que a Educação Básica atualmente enfrenta em 

todo o país e em nosso estado, fortalecendo assim um conjunto de ações 

importantes para a consolidação de uma aprendizagem significativa do 

estudante (2012, p.08). 

 

Na pratica não é o que acontece, pois o professor não possui autonomia nem para a 

elaboração do plano de aula de acordo com o que considera relevante, levando em 

consideração as especificidades das escolas e turmas as quais leciona. Contribuindo com a 

elucidação dessa questão, Libâneo (2005) argumenta que os currículos: 
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tem a ver menos com a seleção e organização de conteúdos e mais com as 

experiências socioculturais que fazem da escola um terreno de luta e de 

contestação para se criar e produzir cultura. Quando se pensa um 

currículo, é preciso começar captando as "significações" que os sujeitos 

fazem de si mesmos e dos outros através da experiência compartilhada de 

vivências, abrindo espaço par a o currículo multicultural, currículo em 

rede etc. Na esfera dos sistemas de ensino, leva as políticas de integração 

de minorias sociais, étnicas e culturais ao processo de escolarização, 

opondo-se à definição de currículos nacionais (p.29). 

 

 Essa constatação nos possibilita questionar a respeito das implicações de uma 

abordagem curricular como essa adotada pelo sistema de ensino estadual de Goiás, para o 

trato de temas vinculados a diversidade, sobretudo àquelas representadas no contexto de 

cada uma das unidades escolares especificamente. Indagação essa que carece de 

investigação própria, na busca por respostas que a satisfaça. Sobretudo ao identificarmos a 

divergência dessa postura ao que prescreve os Parâmetros Curriculares Nacionais em seu 

documento "Introdução Aos Parâmetros Curriculares Nacionais", relatando que os PCN, 

são: 

 

referenciais para a renovação e reelaboração da proposta curricular, 

reforçam a importância de que cada escola formule seu projeto 

educacional, compartilhado por toda a equipe, para que a melhoria da 

qualidade da educação resulte da co-responsabilidade entre todos os 

educadores. A forma mais eficaz de elaboração e desenvolvimento de 

projetos educacionais envolve o debate em grupo e no local de trabalho 

(p.10). 

 

 Ainda sobre essa questão do currículo, no que se refere a especificidade da 

Matemática e levando em consideração o relato dos professores dessa área a respeito da dificuldade 

em abordar as temáticas raciais, é que o torna-se ainda mais importante uma organização curricular 

que favoreça e auxilie o docente no caminho de uma prática pedagógica que contribua para uma 

educação para as relações raciais e para a valorização da história e cultura negra. Pois como afirma 

Azevedo-Neto (2009): 

 



 

64 
 

um currículo de Matemática deve procurar contribuir, de um lado, para a 

valorização da pluralidade sociocultural, impedindo o processo de 

submissão na  relação  com  outras  culturas,  de  outro,  criar  condições  

para  que  o  aluno  transcenda  um modo de vida restrito a um 

determinado espaço social e se torne ativo na transformação de seu 

ambiente (p.14).  

  

  Um caminho possível para que os professores encontrem alternativas para o 

estabelecimento de uma educação para as relações raciais e antirracismo, 

independentemente da disciplina que ministram, consiste na adoção de práticas 

interdisciplinares, religando saberes, criando possibilidades para o reconhecimento de que 

os conhecimentos do mundo são interdisciplinares e a escola pode contribuir para que o 

estudante aprenda a ler o mundo de forma crítica, pois como argumenta Morin (2000) " 

interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o que faz com que a 

interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica" (p.115). Essa perspectiva 

reforça ainda mais a importância assumida pela abertura dos currículos escolares dentro 

desse processo. Pois, a prática pedagógica, independentemente da especificidade do 

componente curricular: 

 

deve considerar a diversidade de classe, sexo, idade, raça, cultura, crenças 

etc., presentes na vida da escola e pensar (e repensar) o currículo e os 

conteúdos escolares a partir dessa realidade tão diversa. A construção de 

práticas democráticas e não preconceituosas implica o reconhecimento do 

direito à diferença, e isso inclui as diferenças raciais (GOMES, 2001, 

p.87). 

 

 Percebemos aqui, que o maior desafio em relação ao trabalho com temas 

vinculados à história e cultura negra nas escolas, não consiste no não reconhecimento por 

parte dos professores, na relevância da temática, independente das áreas de atuação. 

Muitos dos desafios relacionam-se às dificuldades que os professores têm em visualizar 

nas disciplinas que ministram, os temas e possibilidades de práticas pedagógicas na 

perspectiva de uma educação para as relações raciais, seja por questões curriculares, de 

formação ou das condições de trabalho, sobretudo no que se refere a disponibilidade de 

materiais didáticos.  
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 Essa contradição entre o fato dos professores considerarem a temática racial 

relevante e a ausência ou inexpressividade das práticas pedagógicas nessa perspectiva, 

pode também estar relacionada a questão da manutenção de um discurso politicamente 

correto e que de certo modo camufla o desinteresse docente pela busca dessas práticas. 

 Quais quer que sejam as razões, como resultado, percebemos que há uma limitação 

de abrangência no que se refere às possibilidades de trabalho com a temática na percepção 

dos professores pesquisados, fato que pode estar relacionado a considerações que veremos 

a diante, como a questão da formação desses professores. 

 Agora, no terceiro eixo, tratamos da questão da formação inicial e continuada e o 

preparo para o trabalho com a questão racial.  

 Para esse eixo, a professora de Português respondeu para a questão 5, "Não, Porque 

na minha grade curricular não contemplou esta temática. Algumas disciplinas abordaram o 

tema, mas não preparou os formados para trabalhar no contexto escolar". Na questão 6 ela 

respondeu, "De certa forma sim, mas há de se investir mais nesta área. Incentivar, preparar 

os docentes para trabalharem com esta temática além de produzirem materiais pedagógicos 

que abordem a história e culturas africanas e afro-brasileiras". 

 Nesse caso, a professora, mesmo concluindo sua formação inicial em um período 

relativamente recente (2011), ou seja, oito anos após a promulgação da Lei 10.639/03 e em 

uma das áreas apresentadas como prioritárias para o trabalho com a temática no corpo da 

Lei, relatou uma deficiência em relação a abordagem da temática na graduação, não 

havendo disciplinas específicas, com conteúdos aparecendo pontualmente em algumas 

disciplinas da matriz curricular, mas que essa forma de abordagem constituiu-se 

insuficiente para o preparo dos professores para o trabalho com as questões vinculadas a 

Lei em questão no cotidiano escolar. Ela também apresenta uma percepção semelhante no 

que se trata das iniciativas dos órgãos educacionais em fomentar uma educação para as 

relações raciais, embora hajam iniciativas, elas parecem pouco suficientes ou ainda 

ineficientes para que se obtenham resultados significativos. 

 A professora de AEE, que tem formação inicial em Pedagogia (2001) e Letras 

(2006), relatou o seguinte na questão 5, "Não na formação inicial, pois estes temas não 

foram abordados no decorrer do curso. Na pós em Psicopedagogia, trabalhamos diversos 

estudos de caso entre eles alguns sobre racismo e outros tipos de preconceito". Na questão 
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6 ela pontuou, "Não tanto quanto deveria. No ensino médio por exemplo, a cultura afro-

brasileira só é trabalhada no conteúdo de Artes e apenas no 4º bimestre (refiro-me ao 2º 

ano do Ensino Médio)". 

 A formação inicial dessa professora em suas duas graduações se deu no período e 

efervescência das discussões vinculadas a Lei 10.639/03, antecedendo alguns anos e nos 

primeiros anos após a promulgação da Lei. Momento em que muitas instituições de ensino 

não possuíam em suas matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas, disciplinas ou 

conteúdos previstos nas ementas das disciplinas existentes que tratassem da temática racial. 

Porém, em uma das pós-graduações (Psicopedagogia - 2007) os conteúdos já 

demonstraram uma preocupação com questões ligadas aos efeitos do racismo. Mais uma 

vez aqui, o problema da questão curricular aparece, currículo esse que é gerido pela 

Secretaria de Educação, e que de acordo com a professora, restringe a temática a uma 

disciplina, uma série e em apenas um bimestre. Essa constatação nos indica algo que 

comumente acontece em muitas escolas, que é a preocupação apenas em demonstrar que 

supostamente cumpriu o que é estabelecido pela Lei, sem uma real atenção à qualidade e 

aos resultados desse trabalho. 

 O professor de Matemática (1) respondeu para a questão 5, "Não. Pois de quatro 

anos de graduação, dois anos de especialização e dois anos de mestrado, fora outros cursos 

de formação, foram raras as vezes que se discutiu este tema". Na questão 6 a resposta foi. 

"Acredito que um pouco. É um tema que vem sendo introduzido aos poucos, mas ainda é 

muito pouco, pois acreditar que uma semana é suficiente para trabalhar um assunto de 

grande importância significa como este é no mínimo incoerente haja  vista que somos um 

povo de múltiplas culturas". 

 Mais uma vez, fica evidenciada na fala do professor que as dificuldades em relação 

ao trabalho com a temática e para a sua real efetivação nas práticas pedagógicas escolares 

estão vinculadas à formação docente que é pouca ou insuficiente na abordagem desses 

assuntos e que exige uma atenção dada por parte dos órgãos governamentais, mas que seria 

reduzida e pouco significativa. Essa constatação reforça a necessidade de formação 

continuada ligada às relações raciais para professores que atuam na educação básica. 
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 O professor de Matemática (2) respondeu para a questão 5, "Não, falta uma 

disciplina específica na área". E para a questão 6 também respondeu que "Não. Considero 

as questões ou seja as iniciativas dos órgãos públicos são paliativa, só para dizer que teve". 

 Mesmo apresentando seus posicionamentos de forma mais sintética, a percepção 

desse professor apresenta a mesma tendência das respostas anteriores, destacando a 

necessidade de uma disciplina que aborde a temática na formação de professores e as ações 

governamentais inexpressivas no trabalho com a questão racial. Ou seja, o que parece 

importante, é comprovar por meio de dados e relatórios que o que foi estabelecido pelo 

Parecer nº 03 do CNE/CP de 2004 e Resolução nº 01 do CNE/CP de 2004 nesse contexto, 

a educação para as relações raciais que contribua para a superação do racismo e para a 

valorização da história e cultura negra acabam por ficar em segundo plano. 

 O professor de Física respondeu para a questão 5, "Sim. A minha formação me 

preparou  de maneira geral para lidar com as diferenças raciais. Não foi uma preparação 

específica com esses temas, até porque não era esse o foco da minha formação. Porém 

acredito que essa preparação deve ser proveniente da busca pelo conhecimento desse 

assunto de forma espontânea e individual e não no momento da formação acadêmica 

superior". Para a questão 6 sua resposta foi, "Não. Por não fomentar a discussão nos meios 

acadêmicos, de ensino básico e nem considerar o tema relevante". 

 Embora em seu posicionamento, ele retire a responsabilidade das instituições de 

ensino superior de promover esse tipo de formação aos docentes, ele destaca que as 

iniciativas governamentais não contribuem significativamente para o trabalho com a 

temática, por não fomentar a discussão nos meios acadêmicos, mas também critica essa 

falta de iniciativas no ensino básico e a despreocupação com a relevância do tema. Esse 

professor levanta algo importante, que é a necessidade da preocupação com a busca pelo 

conhecimento nessas áreas partir do interesse dos professores, salientamos aqui, que esse 

interesse pode vincular-se à percepção da realidade escolar, e que pode também estar 

relacionada ao local de fala do sujeito, no caso desse professor que se autodeclarou negro. 

Ele denota a importância do protagonismo docente em seu processo formativo na busca 

por um preparo que lhe dê condições para lidar amplamente com as problemáticas que 

envolvem a educação.  
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 As declarações apresentadas pelos professores nesse eixo temático, demonstra a 

importância da questão racial, no bojo das preocupações das instituições de ensino superior 

no processo de formação de professores da educação básica, de modo a contribuir para a 

construção de uma nova postura pedagógica dos docentes nas escolas para atender o que 

prescreve a Lei 10.639/03. Sobre isso, Müller & Coelho (2013) argumentam que há: 

 

uma associação quase direta entre os desafios de implementação da Lei 

n°. 10.639/03 e os procedimentos referentes à formação de professores. 

Mas não somente. Não parece excessivo ratificar a relevância de um 

consenso de ações entre as redes de ensino; agências de financiamento de 

pesquisas, de regulação e avaliação e com as agências de formação inicial 

e continuada. Essa interlocução deveria ser enfrentada a partir dos 

indicadores sociais e educacionais referentes à educação brasileira. 

Especialmente para o estabelecimento de ações estruturais que 

consubstanciem os investimentos realizados em todos esses setores, 

principalmente, no tocante à implementação da legislação de forma 

"enraizada" nos currículos de formação em todos os níveis de ensino 

(p.50). 

 

 Dessa forma, como esperar dos professores uma atuação que promova uma 

educação para as relações raciais e antirracismo se os mesmos não são preparados para 

isso? Como mudar essa realidade nas escolas, se os órgãos governamentais que gerem a 

educação não fomentam as possibilidades para tal? 

 Percebemos assim, que mesmo treze anos após a promulgação da Lei 10.639/03, 

muito ainda precisa ser feito no que se refere à formação de professores, organização 

curricular e instrumentalização das escolas para a promoção de uma verdadeira educação 

para relações raciais e antirracismo. 

 Por último buscamos identificar o contexto social e racial em que a escola está 

inserida, ou seja, o olhar dos professores sobre a realidade social dos estudantes da escola. 

Onde, para a questão 7, a professora de Português respondeu que "Sim. São pessoas com 

uma condição socioeconômica baixa e a maioria dos meus alunos possuem uma autoestima 

muito baixa". Já a professora de AEE, relatou que "Não. Os alunos negros são minoria 

neste colégio e os poucos que frequentam são de classe baixa e quanto ao convívio com os 

demais alunos não há exclusão social". O professor de Matemática (1) respondeu que 

"Sim. Em geral a condição socioeconômica no que se refere à renda é baixa, com baixa 
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escolaridade e que muitas vezes não terminam o ensino fundamental, ou seja, existe uma 

divergência entre o que se coloca quanto a igualdade material e a realidade". O professor 

de Matemática (2) também respondeu que "Sim", mas informou "não tenho conhecimento 

de suas condições socioeconômicas". O professor de Física respondeu que "Sim, A 

percepção que tenho é que as condições dessas pessoas são variadas, há alunos que 

desfrutam de condições razoáveis enquanto outros vivem numa condição muito difícil do 

ponto de vista econômico. Lembramos que estamos falando de uma escola pública em uma 

região de periferia da cidade de Goiânia, portanto, dificilmente encontraríamos alunos 

negros que tivessem condições econômicas favoráveis". 

 Quatro dos cinco professores identificam uma presença significativa de estudantes 

negros na escola pesquisada, além do que, de modo geral, reconhecem a condição 

socioeconômica precária em que vivem os estudantes negros do colégio, situação essa que 

tem suas raízes no processo de constituição do bairro onde situa-se a escola campo, que foi 

uma ocupação irregular, e que durante suas primeiras décadas de existência, permaneceu 

negligenciada pelos poderes públicos estaduais e municipais.  

 Uma das professoras relata a questão da baixa autoestima desses estudantes, 

problema esse que pode ter como um de seus geradores, o racismo no Brasil e as práticas 

existentes na sociedade que dele resultam. Essas, são questões que materializam-se nas 

diversas experiências cotidianas desses jovens, tanto nas ruas, na invisibilidade negra ou 

representação subalterna na mídia, ou na própria escola, com um currículo, materiais 

didáticos e práticas pedagógicas que os negligenciam, invisibilizam ou depreciam, quase 

sempre com a representação negra relacionada a escravidão ou a pobreza. 

 Não afirmo aqui, que uma educação para as relações raciais seja importante apenas 

para os estudantes negros. Não negros também precisam ter conhecimento sobre as 

relações raciais no Brasil, para que pro meio de uma postura crítica possam contribuir para 

construção de um país mais justo e menos desigual. Como afirma Munanga (2005): 

 

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 

interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos 

alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao 

receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também 

tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não 

pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a 
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cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os 

segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 

desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza 

econômica e social e da identidade nacional (p. 16).  

 

 É possível que para os estudantes negros, essa forma de educação possa ter um 

significado ainda maior. Se a educação para as relações raciais contribuir para que esses 

estudantes se reconheçam dentro da sociedade, têm-se o surgimento de possibilidades para 

a construção de uma postura crítica desses sujeitos a respeito das questões raciais que 

permeiam suas vidas, abrindo possibilidades para que haja uma mobilização no sentido da 

busca pela transformação das desigualdades raciais e combate ao racismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 - (PRODUTO EDUCACIONAL) 

RELIGANDO SABERES: A HISTÓRIA E A GEOGRAFIA COMO 

PONTE PARA UMA PRATICA INTERDISCIPLINAR NA 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

 A proposta desenvolvida ao longo desse capítulo, consiste em um produto 

educacional a ser disponibilizado de forma impressa para a escola campo e online para 

outras instituições de ensino que tenham interesse, por meio da publicação no blog pessoal 

do autor da dissertação de mestrado e que visa contribuir para a minimização dos 

problemas constatados a partir da análise dos apontamentos apresentados pelos professores 

e discutidos no capítulo 2 dessa dissertação, sobretudo no que se refere às dificuldades 

identificadas por eles para o trabalho com as questões raciais no ambiente escolar. 

 Desse modo, elaboramos um material bibliográfico (guia) que tem por objetivo 

possibilitar aos professores, o desenvolvimento de um olhar para as questões raciais dentro 

das disciplinas que ministram na escola e as possíveis conexões com outros saberes 

escolares. 

 O guia, intitulado "Educação para as relações étnico-raciais no ensino de História e 

Geografia: um diálogo com outras disciplinas escolares", apresenta uma discussão teórica a 

respeito da educação para as relações raciais com foco nas disciplinas de História e 

Geografia, buscando o estabelecimento de um diálogo com os demais componentes 

curriculares da educação básica por meio de uma postura interdisciplinar. 

 Esse material teórico, consiste em uma revisão de produções acadêmicas e 

intelectuais como livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos científicos, 

que tratam da temática racial, sobretudo a história e cultura negra em diversas áreas da 

ciência e das disciplinas escolares da educação básica. Assim, buscando um significado 

produtivo tanto para o desenvolvimento do trabalho como para os possíveis leitores, o 

material de estudo corresponde a sínteses de reflexões que perpassam a intencionalidade 

dessa pesquisa, que é apresentar possibilidades para uma prática pedagógica voltada para a 

educação para as relações raciais de modo a envolver todos os professores e todas as 
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disciplinas escolares. Essa proposta no entanto, tendo como foco o ensino de História e de 

Geografia, contudo, destacando as possíveis relações com as outras disciplinas escolares, 

tendo por finalidade estimular nos docentes a curiosidade investigativa sobre o tema e sua 

área de formação e atuação na educação básica. 

 O embasamento teórico pode subsidiar o desenvolvimento de atividades que 

possam abordar uma variedade de temas que tratam das questões raciais, dentre eles: 

Personagens da história brasileira: "heróis de todo mundo - TV Cultura"; Literatura negra e 

negra da literatura brasileira; O racismo e práticas discriminatórias na sociedade 

(segregação racial, racismo); Feminismo negro (Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, Bell 

Hooks, etc.); Retratos do negro na mídia brasileira (Documentário "A negação do Brasil"); 

A música e a questão racial (samba, rap, kuduro, etc.); A capoeira, tradição cultural e 

resistência negra no Brasil; A religiosidade afro-brasileira (Candomblé, umbanda, tambor 

de mina, congado, etc.); Dívida histórica da escravidão: a necessidade de políticas públicas 

afirmativas para a população negra no Brasil; A inserção do negro na sociedade brasileira e 

as desigualdades raciais no Brasil (trabalho, renda, educação, etc.); O fenótipo negro: a cor 

da pele e o cabelo como marcadores raciais; África, desenvolvimento tecnológico e 

produção científica (desconstruindo o estereótipo do atraso); Jogos africanos e o raciocínio 

lógico-matemático. Esses temas constituem apenas enquanto sugestões, ficando facultativo 

aos professores abordarem outros assuntos vinculados às questões raciais que sejam de 

seus interesses.  

 Apresentamos dessa forma, indicações para que possamos pensar e/ou repensar as 

práticas pedagógicas, de modo a procurar um direcionamento que seja voltadas para uma 

educação para as relações raciais, antirracismo e para a valorização da história e cultura 

negra e para a adoção de uma postura interdisciplinar em suas abordagens. 

 Desse modo, a proposta visa criar condições para que os professores, possam 

estabelecer relações entre as disciplinas e os temas de investigação propostos, tendo por 

intuito, valorizar e estimular o protagonismo, respeitando a autonomia docente na 

construção dos saberes e das práticas escolares da forma mais adequada ao contexto 

escolar em que estão inseridos. 

 A seguir apresentaremos esse material teórico de estudos que será disponibilizado 

às instituições de educação básica. 



 

73 
 

 

3.1 - AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA PARA UMA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES RACIAIS. 

 

 Para o desenvolvimento da proposta do curso, optamos por abordar especificamente 

as disciplinas de História e Geografia, apresentando indicações para um trabalho 

interdisciplinar que envolva outras disciplinas escolares. 

 Em relação a História, a escolha dessa disciplina justifica-se por compreendermos a 

responsabilidade atribuída à ela para o desenvolvimento de uma educação para as relações 

raciais, sobretudo no que tange ao ensino da história da áfrica e afro-brasileira, sendo 

indispensável para o desenvolvimento de uma proposta educativa comprometida com o 

que estabelece a Lei 10.639/03. 

 A escolha por abordar também a Geografia, vincula-se em parte a minha formação 

inicial, sendo a minha primeira graduação e área a qual atuei por maior tempo enquanto 

docente da educação básica, onde pude perceber que essa pode também assumir 

fundamental importância no estudo das relações raciais.  

 Também, durante o curso de mestrado busquei formação que contribuísse para um 

aprofundamento teórico e metodológico no que se refere ao ensino dessas duas disciplinas 

escolares, assim, cursei uma disciplina de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino 

de História e uma de Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Geografia, que 

me possibilitaram maior embasamento para aprofundar na especificidade dessas duas 

disciplinas escolares. 

 Sou geógrafo e pedagogo de formação, mas nutro grande admiração pela História 

enquanto ciência e disciplina escolar. Desse modo, é que tomei por referência uma célebre 

frase do geógrafo anarquista Elisée Reclus (1830-1905), "a Geografia não é outra coisa que 

a História no Espaço, assim como a História é a Geografia no Tempo", entendendo assim 

que a produção da história se dá sobre uma base material que é o espaço geográfico
16

, 

                                            
16

 De acordo com Calai (2013), "A Geografia propõe a leitura do espaço por meio do que é específico em seu 

trabalho, isto é, o espaço construído; um espaço territorializado que faz parte da vida das pessoas, que é por 

elas construído, por sua ação, mas também por sua passividade, sua não ação. O espaço é o palco que serve 
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assim como a produção do espaço pelos seres humanos ao longo do tempo constrói a 

história. Sobre isso, apresentamos o seguinte depoimento de Mesquita (1995): 

 

Um geógrafo amigo - Bernard Elissalde - me fez notar cena vez, que o 

estudo do tempo, a história, é (ou pode vir a ser) a descoberta de nós 

mesmos através da memória dos que nos antecederam, enquanto que o 

estudo do espaço, do território, é (ou pode vir a ser) a descoberta do 

outro, dos outros. Aprofundando um pouco esta questão, percebo hoje 

que o estudo do território também pode nos auxiliar, através da 

descoberta do outro, a descoberta ou (re)descoberta de nós mesmos 

(p.127). 

 

 Desse modo, é que consideramos a fundamental importância dessas duas 

disciplinas escolares para o estudo das relações raciais, julgamos assim, um equívoco da 

Lei 10.639/03 não incluir a Geografia no conjunto das disciplinas prioritárias para o 

trabalho com as questões raciais. 

 No material de estudo, apresentamos discussões que versam sobre o ensino de 

História e de Geografia e as relações raciais; a respeito da interdisciplinaridade enquanto 

uma prática possível na abordagem de questões ligadas às relações raciais na educação; e 

por fim alguns apontamentos em relação a outras disciplinas escolares para que seja 

possível refletir a respeito das funções que podem ser assumidas por elas no 

desenvolvimento de uma educação para as relações raciais, de modo a criar subsídios para 

a busca por estratégias que possam envolver esses saberes no estudo das relações raciais 

produzidas no espaço ao longo do tempo. 

 

3.1.1 - A HISTÓRIA DA ÁFRICA E AFRO-BRASILEIRA E AS RELAÇÕES 

RACIAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA 

  

 Para darmos início às discussões sobre o ensino de história e as relações raciais na 

educação, apresentaremos alguns questionamentos de Oliva (2003) que servem como 

                                                                                                                                    
de sustentáculo para as ações, mas, ao mesmo tempo, interfere, possibilitando, impedindo ou facilitando estas 

ações. Quer dizer, o espaço é um território vivo" (p.28). 
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ponto de partida para as reflexões que aqui estão presentes, onde o autor traz as seguintes 

indagações: 

 

Quantos de nós estudamos a África quando transitávamos pelos bancos 

das escolas? Quantos tiveram a disciplina História da África nos cursos 

de História? Quantos livros, ou textos, lemos sobre a questão? Tirando as 

breves incursões pelos programas do National Geographic ou Discovery 

Channel, ou ainda pelas imagens chocantes de um mundo africano em 

agonia, da AIDS que se alastra, da fome que esmaga, das etnias que se 

enfrentam com grande violência ou dos safáris e animais exóticos, o que 

sabemos sobre a África? (p.423). 

 

 Para tratarmos da especificidade do tema, faz-se necessário uma incursão a respeito 

do ensino de História, atitude essa que pode contribuir significativamente para que 

possamos compreender a problemática em questão. Um dos grandes questionamentos por 

parte dos estudantes da educação básica, refere-se ao porquê de se estudar História. O que 

nos parece, é que muitas vezes o tratamento dado à essa disciplina no cotidiano das salas 

de aula, não contribui muito para o estabelecimento de relações entre os conteúdos 

estudados e as experiências do dia a dia dos alunos.  

 É preciso que o ensino de história possibilite ao estudante pensar historicamente, 

rompendo com uma velha resposta que comumente ouvimos de nossos professores, que 

estudar História serve para conhecermos o passado, pensarmos o presente e planejarmos o 

futuro. Resposta essa, que nos parece verdadeira, mas não suficientemente convincente 

para que haja atribuição de sentido aos conteúdos a serem estudados. 

 Desse modo, compreendemos que estudar História, consiste na busca por 

compreender os processos históricos, as formas pelas quais aconteceram e acontecem as 

ações humanas no tempo, tanto no âmbito das estruturas materiais e simbólicas, quanto na 

dimensão individual e coletiva. 

 Nesse sentido, é importante pensarmos a respeito da intencionalidade na prática 

pedagógico dentro do ensino de História, de modo a buscarmos possibilidades de 

desenvolvimento de uma capacidade crítica de interpretação de fatos históricos e de 

realidades presentes na atualidade a partir de sua historicidade. Desse modo, possibilitando 
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que o estudo da História proporcione ao estudante uma percepção da realidade em que está 

inserido, bem como de sua identidade.  

 Oliva (2003) também contribui com esses apontamentos ao desenvolver suas 

interpretações a respeito do ensino de História da África, onde ele relata que: 

 

O ofício de historiador ou de professor — não consigo percebê-los tão 

separados — habilita-nos à compreensão e análise da humanidade em sua 

trajetória no tempo. Isto não pode ocorrer apenas por adoração às 

pesquisas ou ao poder de contar histórias. Voltar ao passado apenas por 

erudição ou curiosidade não é a nossa tarefa. O passado comunica o 

presente, o presente dialoga com o passado. Só assim nossa árdua função 

se recobre de significados e de sentidos. Desconfio que os alunos também 

pensem assim. Se a História da África, como um campo do pensamento 

humano, se justifica por si só, no nosso caso, a responsabilidade adquire 

um duplo peso (p.423).  

 

 Ao tecermos uma discussão a respeito do ensino de História, não poderíamos deixar 

de falar da historiografia, ou seja, o desdobramento das narrativas históricas, haja vista 

que, assim como não há neutralidade científica, a historiografia que se desenvolve será 

carregada de intencionalidade e subjetividade, um olhar próprio por parte de quem conta a 

história. Frequentemente, os caminhos tomados pelas narrativas históricas estão ligados 

aos interesses dos grupos que estão no poder. Sobre esse assunto, Felipe & Teruya (2010) 

ao versarem sobre a História da África, relatam que "todas as construções elaboradas sobre 

a África nunca se distanciaram da ambição de dominá-la e de configurá-la como 

contraponto de uma Europa que se arrogava um papel dominante" (p.06). Isso reforça a 

compreensão a respeito da não existência de verdade absoluta e nem de uma totalidade dos 

acontecimentos no que se refere a historiografia, essa, corresponde a uma composição 

vinculada a um período histórico, a uma cultura e às concepções de quem narra. Como nos 

aponta Jenkins (2005, p.31), "nenhum historiador consegue abarcar e assim recuperar a 

totalidade dos acontecimentos passados, porque o conteúdo desses acontecimentos é 

praticamente ilimitado". 

 A história de um povo pode ser contada de diferentes formas e o que determina 

como ela será narrada é o método adotado pelo historiador, quer dizer, os paradigmas que 

orientam suas percepções e interpretações ao lançar seu olhar sobre o objeto de 
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investigação. Nessa acepção Jenkins (2005) ainda destaca que a História "está sempre 

fadada a ser um construção pessoal, uma manifestação da perspectiva do historiador como 

narrador" (p.33). 

 Assim, a inserção de um novo olhar a respeito da história da África na produção 

historiográfica, pode apresentar uma dinâmica que não seja eurocentrada, pois de acordo 

com Dos Santos (2012): 

 

esse movimento se expressa pelo interesse em estudar e compreender 

outras temporalidades também a partir da pluralidade de experiências 

socioculturais, multiplicando-se os objetos, enfoques e problemas de 

pesquisa assumidos pelos historiadores (p.61). 

 

 Tais apontamentos, nos dão base para começarmos a compreender o porquê dos 

temas vinculados aos desdobramentos dos processos históricos da África e afro-brasileiros 

terem sido negligenciados, ou trabalhados sob perspectivas preconceituosas ao longo do 

desenvolvimento da História da Educação e do ensino de História no Brasil. Problemas 

esses que ainda precisam ser sanados, pois como afirma Felipe & Teruya (2010, p.01) "a 

história do Brasil sem o conhecimento da história africana é uma história unilateral branca, 

marcada por concepções eurocêntricas". 

 Contribuindo também com esses posicionamentos, Fernandes (2005) afirma que, " 

uma análise mais acurada da história das instituições educacionais em nosso país, por meio 

dos currículos, programas de ensino e livros didáticos mostra uma preponderância da 

cultura dita 'superior e civilizada', de matriz europeia" (p.379-380). Os conteúdos 

referentes a História da África passam a adquirir maior visibilidade e notoriedade nas três 

últimas décadas mas ainda apresenta-se de forma incipiente. Nesse sentido, Fernandes, 

também denuncia que: 

 

Apesar da renovação teórico-metodológica da História nos últimos anos, 

o conteúdo programático dessa disciplina na escola fundamental tem 

primado por uma visão monocultural e eurocêntrica de nosso passado. 

Inicia-se o estudo da chamada "História do Brasil" a partir da chegada 

dos portugueses, ignorando-se a presença indígena anterior ao processo 

de conquista e colonização. Exalta-se o papel do colonizador português 
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como desbravador e único responsável pela ocupação de nosso território. 

Oculta-se, no entanto, o genocídio e etnocídio praticados contra as 

populações indígenas no Brasil: eram cerca de 5 milhões à época do 

chamado "descobrimento", hoje não passam de 350 mil índios (2005, 

p.380). 

 

 Nesse contexto, a História da África é apresentada de forma pejorativa, de modo a 

exaltar uma suposta inferioridade e atraso evolutivo dos povos e sociedades africanos, pois 

como afirma Felipe & Teruya (2010, p.03), "o imaginário europeu devotou para as terras 

africanas e para os seus habitantes um amplo leque de injunções desqualificantes, muitas 

vezes respaldadas pelos intelectuais europeus. A África foi condenada ao papel de espaço 

periférico da humanidade". 

 Os impactos dessa postura adotada no ensino de História, tendem a refletir no 

rendimento escolar daqueles indivíduos que não se vêm contemplados no processo de 

ensino aprendizagem por meio da exclusão de suas identidades, nos currículos, nos livros 

didáticos e nas práticas pedagógicas. Lima (2004) frisa que "a inclusão deturpada ou a 

exclusão deliberada de alguns aspectos dessa história pode implicar na criação de uma 

identidade ou de uma auto-imagem distinta da realidade daquele grupo humano, distorcida 

ou definida segundo elementos ideológicos distantes do real" (p.160). Desse modo, os 

estudantes, ao não se identificarem e não se reconhecerem nos ambientes escolares, sentem 

maiores dificuldades em atribuir sentido aos conteúdos de história que são ensinados. Não 

é por acaso, que crianças e adolescentes negros apresentam maiores taxas de evasão e 

reprovação (fracasso escolar) no Brasil
17

. Fernandes (2005) também corrobora com essa 

interpretação ao afirmar que: 

 

Currículos e manuais didáticos que silenciam e chegam até a omitir a 

condição de sujeitos históricos às populações negras e ameríndias têm 

contribuído para elevar os índices de evasão e repetência de crianças 

provenientes dos estratos sociais mais pobres. A grande maioria adentra 

nos quadros escolares e sai precocemente sem concluir seus estudos no 

ensino fundamental por não se identificarem com uma escola moldada 

ainda nos padrões eurocêntricos, que não valoriza a diversidade étnico-

cultural de nossa formação (p.380-381). 

 

                                            
17

 Consultar dados na citação de Louzano (2013) no capítulo 1 da dissertação (p.23). 
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 A partir do exposto, podemos refletir a respeito de qual História da África, escrita a 

partir de quais perspectivas historiográficas, deve ser ensinada nas escolas brasileiras para 

que seja possível contribuir para o que alcançamos o que há mais de meio século os 

movimentos negros no Brasil têm lutado em favor, que é o fim do racismo e a igualdade 

racial. A essa discussão Felipe & Teruya (2010) sugere que: 

 

A história africana deve abarcar a dinâmica das sociedades africanas nos 

aspectos políticos, culturais e sociais, com destaque ao período que vai do 

século XII ao XVIII, por causa da sua incidência mais direta na sociedade 

brasileira. Dar ênfase à totalidade do continente, de uma experiência 

comum a todos os africanos, justifica-se porque a separação em partes 

desconexas do continente africano tem servido às diversas manipulações 

de ideias racistas sobre esses povos (p.02).  

  

 Analisar e compreender a história do continente africano e de seus povos a partir 

desse novo olhar, é algo essencial para o processo formativo escolar no exercício de 

respeito a diversidade e para a consolidação de uma consciência de justiça social, pois 

"compreender e contextualizar as informações sobre aspectos do continente africano é, 

indiscutivelmente, um exercício critico" (FELIPE & TERUYA, 2010, p.03). 

 Um dos principais fatores que justificam o ensino de história e cultura negra, 

relaciona-se a importância desses conteúdos para uma melhor compreensão dos processos 

históricos e características socioculturais do Brasil por parte dos diversos grupos raciais 

que aqui vivem, "por razões da história da humanidade ou mesmo da história econômica 

do capitalismo, seria indispensável um conhecimento da história africana" (FELIPE & 

TERUYA, 2010, p.06). Esse enunciado evidencia ainda mais a importância da temática 

aqui presente para a formação dos estudantes brasileiros. Os autores nos trazem outros 

argumentos relevantes que nos auxiliam na compreensão da importância dos conteúdos 

referentes à História da África salientando que a: 

 

África possuía tecnologias, culturas e organizações políticas tão 

avançadas quanto à dos europeus. Essa história permite a construção de 

um novo conhecimento curricular sobre Brasil, especialmente em relação 

à população negra, favorecendo a construção de referenciais identitários 

positivos para população brasileira (FELIPE & TERUYA, 2010, p.14). 
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 As contribuições do conhecimento histórico vinculam-se à importância da 

compreensão do presente por parte das sociedades. Permitindo assim, que os cidadãos 

tornem-se capazes de se perceberem enquanto sujeitos atuantes e produtores da história, 

compreendendo que os problemas da atualidade foram historicamente construídos. Lima 

(2004) salienta também que: 

 

Desde os primórdios da construção do conhecimento sobre as sociedades 

humanas se sabe que elaborar e dar sentido à história de um povo é dar a 

este povo instrumentos para a formação de sua própria identidade, com a 

matéria prima desta, que é sua memória social (p.160). 

 

 No que se refere aos problemas relacionados ao racismo e às desigualdades raciais 

no Brasil, o conhecimento histórico sobre a temática pode contribuir para a compreensão 

do processo histórico, da gênese à manutenção desses problemas e assim fornecer 

subsídios para a mitigação ou resolução dos mesmos por meio da articulação entre a 

problematização do presente e do processo histórico. As variadas formas de violência a que 

são submetidos os negros atualmente no Brasil resultam dessa história negra, que tem 

início na África e que continuou a ser produzida a partir da diáspora, segregando, 

subalternizando e excluindo socialmente os negros. É por meio de uma abordagem 

historiográfica e leitura crítica dessa história, a história negra, que nós professores 

poderemos colaborar para a construção de uma nova consciência que prima pelo respeito, 

pela igualdade e pela justiça social. 

 

3.1.2 - O ENSINO DE GEOGRAFIA E AS RELAÇÕES RACIAIS NO ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 

 

 Para pensarmos sobre as possíveis contribuições do ensino se Geografia e as 

questões raciais, consideramos válido termos como ponto de partida alguns 

questionamentos de Vazzoler (2006), que são: 
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Que saberes geográficos podem ser considerados essenciais para uma 

geografia interdisciplinar? Como esses estudos podem contribuir para 

melhorar a vida das pessoas? Como conviver com a discriminação 

espacial sem questionar esta imposição da sociedade excludente? Como a 

escola tem se posicionado diante das exigências legais que determinam 

um ensino/aprendizagem próximo do alunado? (p.26). 

 

Compreendemos a Geografia, como a ciência do espaço, que estuda as relações que 

são estabelecidas dialeticamente entre seres humanos e natureza, desse modo, 

preocupando-se em analisar as relações sociais que são estabelecidas nas mais variadas 

localidades do planeta e que se dão sobre e/ou a partir de uma base material física.  

Relações essas, que produzem o espaço geográfico, como afirma Calai (2013), "os 

problemas do espaço são problemas dos homens, da sociedade, que no espaço se 

materializam". Tendo como base essas percepções espaciais, é possível dizer que a 

"geografia afirma-se como uma ciência social" (DAMIANI, 1999). Santos (2010) relata 

que: 

 

Está sempre presente nos discursos e no senso comum a idéia de que a 

Geografia serve para conhecer o mundo, é um saber sobre o mundo. Mais 

do que isso, a Geografia contribui para a formação humana, constituindo 

referenciais para inserção do indivíduo no mundo, em seus espaços de 

socialização. (...) Saber Geografia é saber onde você está, conhecer o 

mundo, mas isto serve fundamentalmente para você agir sobre esse 

mundo no processo de reconstrução da sociedade: se apresentar para 

participar (p.142-143). 

 

A partir daí, para uma melhor compreensão do dever da Geografia nos processos 

educativos adotamos uma "perspectiva teórica que considera a distinção entre a Geografia 

Científica e a geografia escolar. Descartando a ideia de uma simples transposição didática 

(ou curricular) impõe-se a discussão do que seja a Geografia ensinada e a ciência 

geográfica" (CALAI, 2013, p.76). Segundo Calai (2013) Geografia Escolar, corresponde a 

função social da Geografia. De acordo com essa autora: 
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Vários estudiosos que trabalham com a investigação sobre o ensino da 

Geografia consideram que a Geografia escolar não se identifica com a 

Geografia acadêmica, embora seja esta a fonte básica de sua legitimidade. 

Entende-se que a partir dos referenciais da Geografia acadêmica se 

estabeleçam os referenciais para a Geografia escolar e esta é aquele 

conhecimento geográfico efetivamente trabalhado em sala de aula. Com 

base nessa afirmação e avançando pode-se ressaltar que a Geografia 

escolar é resultado da seleção de quais conteúdos trabalhar a partir 

daquilo que é o específico da ciência geográfica, mas que se define pelos 

parâmetros da escola, considerando seu contexto. Produz-se, assim, um 

novo conhecimento específico da escola (CALAI, 2013, p.76) 

 

Assim, o trabalho com a Geografia escolar, sobretudo dada a sua dimensão 

pedagógica, deve proporcionar ao estudante a "compreensão da realidade em que vivemos, 

com a perspectiva de um olhar espacial" (Calai, 2013, p.105). Nesse sentido, por meio de 

uma leitura de mundo a partir da análise do espaço geográfico, contribuir para a formação 

crítica do educando e preparando-o para o exercício de sua cidadania. Damiani (1999) 

contribui com essa reflexão afirmando que: 

 

A noção de cidadania envolve o sentido que se tem do lugar e do  espaço,  

já  que  se  trata  da  materialização  das  relações  de todas  as  ordens  

próximas  ou  distantes.  Conhecer  o  espaço  é conhecer a rede de 

relações a que se está sujeito, da qual se é sujeito.  A  alienação  do  

espaço  e  cidadania  configuram  um antagonismo a considerar (p.50). 

 

Os processos de produção e reprodução dos espaços geográficos, se dão em meio as 

diversas tensões resultantes das relações desiguais existentes na sociedade, muitas vezes 

vinculados a exploração e segregação, de grupos sociais, econômicos, étnicos e raciais. No 

Brasil, o desencadeamento da configuração do território e do povo também carrega essas 

características.  

Desse modo, podemos afirmar que a história das relações raciais no Brasil é 

essencialmente geográfica, pois está relacionada diretamente às configurações do espaço 

geográfico brasileiro, pois são marcadas por processos de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização, segregação sócio espacial, construção de 

identidades e sentimentos de pertencimento a lugares, o que influencia diretamente em 
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diversas das características socioculturais regionais e na configuração de uma infinidade de 

paisagens, sejam elas urbanas ou não. De acordo com Porto-Gonçalves (2006): 

 

uma sociedade que constitui suas relações por meio do racismo, tem em 

sua geografia lugares e espaços com as marcas dessa distinção social: no 

caso brasileiro, a população negra é francamente majoritária nos presídios 

e absolutamente minoritária nas universidades (p.11).  

 

A partir dessa análise é possível perceber, como afirma Santos (2011), que "raça 

passa a ser, por essa ótica, um conceito geográfico, uma noção que se assenta sobre leituras 

espaciais" (p. 11). Nesse sentido, Vazzoler (2006), acrescenta que: 

 

Cabe à geografia, atualmente, ocupar-se da explicação da rede de 

relações que ocorrem no espaço geográfico que compõe a paisagem; isto, 

a partir da compreensão das relações sociais e raciais situadas no espaço 

geográfico. Para obter justiça e democracia, vislumbrando, assim, nova 

forma de construção do espaço, é necessário discutir a organização 

espacial (p.29). 

 

 Contudo, a análise das relações espaciais que têm como principais marcadores as 

questões raciais, ainda não recebem adequada atenção no que se refere às produções da 

Geografia acadêmica. Sobre isso, Ratts (2004) relata que: 

 

A Geografia historicamente se dedicou mais em apontar a distribuição 

espacial dos segmentos étnico-raciais do que em efetivar uma análise que 

conceba raça e etnia como categorias estruturantes das relações sociais 

que possuem a espacialidade como um dos aspectos básicos para sua 

constituição (p. 82). 

 

Atualmente, é possível encontrar uma crescente quantidade de trabalhos na área de 

Geografia voltados para as questões raciais. Nesse sentido, um pesquisador que realizou 

um estudo a respeito da produção racial na Geografia, após o seu levantamento constatou o 

seguinte: 
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encontramos quatro tendências que compõe as discussões geográficas 

acerca da questão étnico-racial, (...). São elas: espaço e relações étnico-

raciais; identidades e territorialidades negras; geopolítica dos países 

africanos; e Territórios e manifestações culturais e religiosas 

(CIRQUEIRA & CORRÊA, 2012, p. 09). 

 

Ainda que gradualmente as tradições culturais negras estejam  ganhando notória 

expressividade nos cenários acadêmicos. Uma problemática também levantada a respeito 

dos estudos sobre relações raciais na Geografia, é o fato de uma parcela significativa das 

pesquisas não contribuírem para o desvelamento do racismo e das hierarquias raciais 

existentes em nossa sociedade. Contribuindo com essa reflexão, trago os apontamentos de 

Ratts (2004) que relata que: 

 

Embora o quantitativo de pesquisas sobre a temática étnico-racial na 

geografia seja elevado, poucos são os trabalhos que buscaram denunciar a 

maneira como a ciência geográfica vem reproduzindo um discurso que 

reforça a superioridade de algumas raças e etnias sobre outras (p. 82). 

 

 Nesse sentido, é importante levantarmos o papel da Geografia enquanto ciência, 

mas especialmente enquanto disciplina escolar para a construção de uma educação 

antirracista, e a importância de um novo posicionamento desta, frente a Lei 10.639/03, pois 

como afirma Vazzoler (2006): 

 

o estudo de geografia pode oferecer, no interior de uma instituição 

escolar, um debate sobre uma infinidade de questões, entre elas, as 

raciais, a partir do objeto de estudo dessa disciplina, que é a produção do 

espaço, construído por diferentes povos, com todos os seus conflitos e 

tensões (p. 15). 

  

 Santos (2011) também defende a ideia de que "o ensino de Geografia pode ser 

instrumento de uma educação para a igualdade racial" (p. 05). Desse modo, de acordo com 

Santos (2010) "se acreditamos que a raça é um elemento que regula as relações sociais, de 
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alguma forma suas manifestações estão imbricadas na Geografia (...) [pois] A regulação 

das relações sociais operadas a partir da idéia de raça tem relação direta com o espaço" 

(p.144).  

Contudo, mais de dez anos se passaram desde a promulgação da lei 10.639 e ainda 

os seus resultados nos ambientes escolares parecem pouco expressivos mesmo no que se 

refere ao trabalho das disciplinas ditas prioritárias para o trabalho com a Lei (História, 

Literatura, e Artes), evidenciando ainda mais a necessidade da Geografia abrir espaço à 

atenção referente à educação para as relações raciais. Esse sem dúvida é um trabalho ainda 

longo a ser desenvolvido, mas que se for executado com as devidas atenções e 

envolvimento da ciência geográfica e da Geografia escolar, poderão ser produzidas grandes 

contribuições para o antirracismo e para a construção da igualdade racial. 

 Para isso, é preciso, sobretudo, que os professores da educação básica pratiquem 

um currículo no ensino de Geografia que contemple uma leitura crítica das relações raciais 

espacializadas, para que a Geografia escolar contribua para o cumprimento da Lei 

10.639/03, mas que para além disso, contribua para a realização dos objetivos da educação, 

no que tange preparar os sujeitos em formação para o exercício pleno da cidadania. 

 Também, é preciso analisar o que deve ser feito para que essa educação antirracista 

se concretize, deve-se pensar "quais são as condições, quais os desafios para uma prática 

educacional e para um ensino de Geografia comprometido com a promoção da igualdade 

racial" (SANTOS, 2011, p.08). Essas questões perpassam por diversos componentes, como 

a formação inicial e continuada de professores, os currículos oficiais e os materiais 

didáticos disponíveis. Dentre esses materiais, estão os livros didáticos, que possuem 

presença efetiva nos ambientes escolares e que para os estudantes representam um caráter 

científico como portador da verdade, é também em muitos casos os únicos livros que os 

educandos têm acesso. Para Tonini (2000): 

 

O livro didático, como campo de produção do saber, está moldado por 

relações de poder que constituem os discursos geográficos ali 

inscritos. Ele é produto de um lugar que o molda por inúmeros 

processos e agentes. O conhecimento geográfico ali registrado, 

oficializado como saber é o que está sendo trabalhado na escola. Tento 

mostrar através deste artefato cultural – livro didático – como os 

discursos geográficos entram em cena no ensino para legitimar a 
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construção das identidades étnicas, mantendo e perpetuando formas de 

significação (p. 02). 

   

 Ao debruçar as suas atenções à questão racial nos livros didáticos de Geografia, 

através de uma síntese de diversos trabalhos de análise de livros didáticos, um pesquisador 

constatou que "as pesquisas indicam pouca participação de negros; porém, a simples 

inclusão deles nos livros didáticos de Geografia pode não ser suficiente para vencer 

determinadas formas de hierarquização racial" (SANTOS, 2014, p. 07). Nesse sentido, de 

acordo com Vazzoler (2006) : 

 

Se uma das funções da geografia é indicar novos rumos, nada mais justo 

que incluir em seus estudos temas que tratam de problemas para os quais 

a sociedade ainda não encontrou solução, como é o caso do racismo, da 

marginalização de determinados setores sociais, e tantos outros. Sendo a 

questão do racismo e da marginalização da população negra um problema 

que interfere nas relações sociais que se dão no espaço geográfico, não 

seria essa uma temática a ser contemplada pelos livros didáticos e 

incluída no programa de geografia? (p.79). 

 

Tais levantamentos demonstram que ainda estamos um tanto distantes de podermos 

perceber de forma abrangente, uma atuação da Geografia escolar, no sentido de uma 

educação antirracista. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário um trabalho que 

envolva a atuação dos diferentes atores sociais em busca de uma educação geográfica 

voltada para as relações raciais. Pois consideramos, como afirma Werthein (2002), que "a 

educação pode mudar valores, contribuindo para a valorização da diversidade e a 

construção de um senso de respeito recíproco entre os grupos que conformam esta rica 

geografia de identidades culturais denominada Brasil" (p. 10).  Assim, como indaga e 

afirma Vazzoler (2006): 

 

O que nós, professores, podemos fazer para que, a partir do estudo de 

geografia, nossos alunos conheçam a condição humana dos negros, 

descubram seu próprio valor como agente ativo na sociedade e adquiram 

capacidade de analisar criticamente o tratamento desigual que é 

dispensado aos negros? Primeiramente, abordar esses aspectos não 

significa inventar novos conteúdos; propõe-se, antes, que, ao discutir os 
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conceitos e conteúdos oferecidos pela geografia, o professor rompa com a 

abordagem tradicional dos temas a serem estudados (p.18-19). 

 

Mas, além de uma releitura do que diz respeito às especificidades da Geografia 

escolar e sua atenção às questões raciais, julgamos que para se alcançar uma educação para 

as relações raciais, na busca pela consolidação de uma noção crítica de cidadania, o ensino 

de Geografia pode também articular seus saberes com os de outras disciplinas 

possibilitando desse modo, uma leitura interdisciplinar das relações raciais que permeiam o 

Brasil. 

 

3.2 - A INTERDISCIPLINARIDADE: UM CAMINHO POSSÍVEL PARA 

EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES RACIAIS  

 

 O significado de estar na escola vai para além de aprender códigos e conteúdos 

específicos para atender a determinados objetivos vinculados a questões externas, como 

vestibular ou os interesses do mercado de trabalho. Frequentar a escola significa a 

oportunidade de acesso a formas de aprendizado para que se possa ler e interpretar o 

mundo em suas múltiplas dimensões e complexidade. O cartesianismo que apresentou 

fundamental importância para o desenvolvimento das ciências a partir do iluminismo no 

século XVIII, inferindo a essas, corpo e especificidades, característica essa que permeou 

também a organização dos saberes escolares. Como afirma Santos (1995) "o cartesianismo 

(Descartes 1596-1650) passou a organizar todo o sistema social e educacional e conformou 

o MODO DE PENSAR dos homens nos últimos 400 anos". 

 Temos em decorrência disso, uma escola organizada de forma disciplinar, por meio 

de seus currículos que fragmentam saberes, estabelecendo pouca ou nenhuma conexão 

entre os conhecimentos das diferentes áreas que compõem as disciplinas escolares. 

Segundo Castanho (1989, p. 21), essa forma segmentada de organizar o saber: 

 

produz-se uma visão compartimentalizada da realidade, não há interação 

entre as partes, uma está desconectada da outra. Subjacente a esta 
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maneira de ver a sociedade fragmentariamente, a esse fenômeno de 

castração da capacidade de pensar em termos de estruturas, está a 

concepção acumulativa do conhecimento, a concepção de que aprender 

significa absorver informações e não proceder à análise ou relacioná-las 

umas com as outras. 

 

 A  contradição aí aparece, pois, os conhecimentos do mundo, das experiências 

cotidianas não nos são apresentados de modo fragmentado fora da escola, a realidade não é 

disciplinar. Contudo, as ciências os tomam para si enquanto objetos de investigação, 

lançando seus olhares sobre as partes do todo e dão suas explicações. Kneller (1970, p. 12), 

relata que: 

 

Um grande defeito de muitos especialistas e também de muitos 

estudantes é a tendência para considerar os estudos especiais como de 

suprema importância, pelo fato de vivermos numa era de especialização. 

Pondo de parte o provinciamento de tal atitude, permanece o fato de que 

não podemos tratar apropriadamente qualquer assunto isolado enquanto 

não possuirmos um conhecimento operante do que significa existir, saber, 

avaliar e inquirir as coisas em geral.  

 

 Os vários fenômenos, sejam eles físicos (naturais) ou antrópicos possuem diversas 

dimensões e para uma compreensão abrangente dos mesmos, faz-se necessário uma leitura 

que envolva o conhecimento de várias ciências. Tomemos como exemplo o deslizamento 

de terras de uma área de encosta de morros, ou o rompimento de uma barragem que resulta 

no deslocamento de um grande volume de sedimentos, de água ou rejeitos sobre áreas 

urbanas e rurais, precisaríamos nos servir do conhecimento de diferentes áreas como 

Climatologia, Geologia, História, Geografia, Sociologia, Antropologia, Matemática, Física, 

Agronomia, Engenharia, Economia, Política, Direito, Química, Biologia e etc. para 

podermos dar explicações razoáveis sobre as causas e efeitos desses fenômenos. Como 

poderia a Sociologia, a História e a Geografia explicar determinados fenômenos ao longo 

dos processos históricos sem o auxílio de dados estatísticos que por sua vez dependem da 

matemática para serem produzidos? O que condiciona determinadas obras de engenharia 

urbana se não a própria dinâmica social e urbana da sociedade a quem ela se destina? 

Como gerir a produção de alimento que movimenta a economia de um território e abastece 

povos, sem estarmos atentos às suas características climáticas, dos solos, relevo e 
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potenciais de distribuição e consumo? Como pensar o progresso de uma nação levando em 

consideração apenas o crescimento econômico promovido pelos diferentes setores da 

economia, negligenciando o desenvolvimento social?  

Como compreender problemáticas sociais como as questões raciais, sem levar em 

consideração processos históricos, geográficos, econômicos, sociais, culturais e 

territoriais? De acordo com Morin (2002, p. 36), "o conhecimento das informações ou dos 

dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto 

para que adquiram sentidos". Ou seja, para compreender o todo, é preciso que haja um 

diálogo entre as partes (as ciências), algo que é perfeitamente possível, muito mais do que 

isso, é algo desejável e a interdisciplinaridade representa uma possibilidade nesse caminho. 

 A interdisciplinaridade consiste aí na correlação entre duas ou mais disciplinas na 

abordagem de um tema em comum. A isso os PCN destacam que: 

 

É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da 

necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 

compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina 

isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. (BRASIL, 

2000, p.76). 

 

 A interdisciplinaridade é condição essencial para um ensino contextualizado que 

seja capaz de religar saberes e assim, proporcionar ao estudante o desenvolvimento de uma 

leitura crítica de mundo, mas sua prática se constitui enquanto  atitudes que "dependem da 

cultura, da comunicação de especialistas e que transcenda sua própria especialidade, 

tomando consciência de seus próprios limites para acolher as contribuições das outras 

disciplinas" (FRANCISCHETT, 2005, p.01). Desse modo, para Japiassu:  

 

o verdadeiro espírito interdisciplinar consiste nessa atitude de vigilância 

epistemológica capaz de levar cada especialista a abrir-se às outras 

especialidades diferentes da sua, a estar atento a tudo o que nas outras 

disciplinas possa trazer um enriquecimento ao seu domínio de 

investigação (1976, p.138). 



 

90 
 

 

 Essa atitude pode assim, criar condições para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa, por meio da atribuição de sentido aos conteúdos e 

componentes curriculares para aquele que aprende. 

 Conforme estabelece o artigo 210 da Constituição Federal Brasileira de 1988, 

"serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais". 

 Com o intuito de atender a essa prescrição constitucional e demanda social, foram 

publicados em 1997 pelo Ministério da Educação - MEC, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN, proposta essa que trazia como novidade a inserção de temas transversais, 

que abordam questões vinculadas a ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, 

orientação sexual e temas locais, haja vista as possibilidades de discussão e trabalho 

formativo das temáticas selecionadas. Pois, como expressa-se no documento (PCN), "a 

inclusão dos Temas Transversais exige a tomada de posição diante de problemas 

fundamentais e urgentes da vida social". 

 Afirmando a indispensabilidade de uma educação que contemple a diversidade 

cultural, os PCN apresentam a Pluralidade Cultural como tema transversal e em quais 

perspectivas deve ser trabalhado, destacando no caderno que aborda o tema que: 

 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à 

valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos 

sociais que convivem no território nacional, às desigualdades 

socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e 

excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, 

multifacetado e algumas vezes paradoxal (p.121). 

    

 Aqui nos referimos a conteúdos vinculados à pluralidade cultural, que são aqueles 

relacionados à diversidade racial, essa por sua vez precisa ser trabalhada na educação 

básica, não apenas em virtude da prescrição legal tratada na Lei 10.639/03, mas devido a 

importância dessa abordagem para o estabelecimento de uma educação verdadeiramente 

democrática. Pois como relata Gomes (2001): 
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Pensar a articulação entre Educação, cidadania e raça significa ir além 

das discussões sobre temas transversais ou propostas curriculares 

emergentes. Representa o questionamento acerca da centralidade da 

questão racial na nossa prática pedagógica, nos projetos e nas políticas 

educacionais e na luta em prol de uma sociedade democrática que garanta 

a todos/as o direito de cidadania (p.83-84). 

 

 Cabe às escolas e a seus profissionais reconhecerem seus compromissos para com o 

exercício dessa educação, compreendendo os espaços que cada uma das disciplinas pode 

ocupar nesse processo, buscando sempre uma comunicação e inter-relação dessas diversas 

disciplinas escolares na organização do trabalho pedagógico de modo a contemplar a 

prática de uma educação para as relações raciais e antirracismo. E no que tange à 

interdisciplinaridade, entendendo que, a questão racial apresenta um significativo potencial 

para o estabelecimento de elos entre os saberes escolares. 

 Pensando a interdisciplinaridade como um caminho para educação para as relações 

raciais, por meio do  diálogo entre as disciplinas escolares, é que apresentaremos algumas 

reflexões sobre outras disciplinas e seus saberes, na busca por suas possíveis relações com 

as questões raciais. Esperamos, que essas análises possam subsidiar o desenvolvimento de 

estratégias para um trabalho interdisciplinar que envolva o ensino de História e Geografia e 

outros saberes escolares. 

 

3.3 - O CONCEITO DE "RAÇA" E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

SOCIOLOGIA PARA A COMPREENSÃO DAS QUESTÕES RACIAIS 

 

 Segundo Guimarães (2003), "raça" é um conceito que "tem pelo menos dois 

sentidos analíticos: um reivindicado pela biologia genética e outro pela sociologia" (p.95). 

De acordo com esse autor: 

 

A biologia e a antropologia física criaram a idéia de raças humanas, ou 

seja, a idéia de que a espécie humana poderia ser dividida em 
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subespécies, tal como o mundo animal, e de que tal divisão estaria 

associada ao desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes 

psíquicos e intelectuais entre os seres humanos. Para ser sincero, isso foi 

ciência por certo tempo e só depois virou pseudociência. Todos sabemos 

que o que chamamos de racismo não existiria sem essa idéia que divide 

os seres humanos em raças, em subespécies, cada qual com suas 

qualidades. Foi ela que hierarquizou as sociedades e populações humanas 

e fundamentou um certo racismo doutrinário (Guimarães, 2003, p.95-96). 

 

 Foi essa concepção biológica de raça, quem respaldou o desenvolvimento de teorias 

eugenistas, estudo que segundo Diwan (2007) "adquiriu um status científico e objetivou 

implantar um método de seleção humana baseado em premissas biológicas" (p.10), que 

serviu de base para a legitimação do racismo e consequentemente para a produção e 

reprodução das desigualdades e das demais formas de violências racializadas existentes em 

muitas sociedades. Nesse sentido, Guimarães (2003) argumenta que:  

 

as raças são, cientificamente, uma construção social e devem ser 

estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências sociais, que 

trata das identidades sociais. Estamos, assim, no campo da cultura, e da 

cultura simbólica. Podemos dizer que as "raças" são efeitos de discursos 

(p.96). 

 

 Mediante a essa questão, é que levantamos a importância de se historicizar de 

forma crítica o desenvolvimento das Ciências Naturais e das teorias raciais difundidas por 

elas, adotando uma perspectiva crítica que busque uma reflexão e compreensão em relação 

aos interesses econômicos e de grupos, ou seja, a serviço de quem e de quais lógicas dentro 

da sociedade essas teorias e conhecimentos produzidos estavam ao longo de seu 

desenvolvimento histórico. O que nos parece um bom caminho para a inserção do debate 

racial na pauta das Ciências Naturais, tanto na condição de corpo científico, quanto na 

condição de disciplinas escolares. 

 Enquanto componente curricular da educação básica as Ciências Naturais, mais do 

que proporcionar o ensino de conhecimentos sistematizados, deve contribuir para a 

formação integral do educando, para o exercício da cidadania, resultados esses que 

dependem primordialmente da atuação e da clareza do compromisso dos professores 
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dessas áreas com seu fazer pedagógico. Nesse sentido, Santos (2006, p. 01, apud. SILVA, 

2009, p.15), destaca que: 

 

As  atenções  hoje  da  educação  estão  basicamente  voltadas  para  a  

idéia de cidadania e para a formação de professores com novos perfis  

profissionais,  mestres  em  condições  de  trabalhar  com  uma  visão  

interdisciplinar  da  ciência,  própria  das  múltiplas  formas  de  se  

conhecer e intervir na sociedade hoje. 

 

 Também, os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências 

Naturais afirma que os objetivos do ensino de Ciências Naturais "são concebidos para que 

o aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica" 

(BRASIL, 1997). 

 Já a Sociologia, que tem Émile Durkheim (1858-1917), como um de seus principais 

expoentes e que procurou sistematizar e dar corpo a essa ciência, atribuindo a ela os "fatos 

sociais" como objeto de investigação. Os fatos sociais consistem em tudo aquilo que é 

socialmente imposto aos seres humanos, como cultura, valores, regras e leis. Assim, na 

concepção de Durkheim, cabe à Sociologia investigar os fatos sociais, buscando a 

compreensão do "complexo entrelaçamento de todos os intrincados padrões de relações  

sociais humanas" (Morrish, 1975, p.17). 

 Compreender como a sociedade se organiza e as relações sociais que dentro dela se 

constituem, é de fundamental importância para que as pessoas possam se perceber 

enquanto integrantes da sociedade, identificando as posições que ocupam dentro dela. O 

estudo da Sociologia abre caminhos para que se possa perceber as diferenças sociais, a 

exclusão, a segregação a invisibilidade e as variadas formas de violência que determinados 

grupos sociais estão submetidos. 

 Compreendendo a educação em uma perspectiva de formação integral, como um 

processo de humanização, sabendo que essa, ao mesmo passo que promove a conservação, 

pode também promover a revolução, levando em consideração as determinações que 

acontecem nas relações entre seres humanos e sociedade, por meio de suas influências 
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mútuas, é que o estudo da Sociologia torna-se essencial pra construção de uma consciência 

crítica e cidadã. 

 Essa tomada de consciência pode dar base para a emancipação dos sujeitos e para o 

desenvolvimento da participação cidadã na busca pela construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. A isso, Morrish (1975, p.31) aponta que: 

 

Como disciplina, a Sociologia nos ensinou como descobrir; nos ensinou a 

não aceitar como um dado axiomático qualquer das influências sociais 

mas, outrossim, a considerar o meio social um conjunto de padrões a ser 

explorado em função do seu significado educacional. 

 

 A partir dessas exposições, podemos retomar a discussão sobre o papel que pode 

ser assumido pelas Ciências Naturais e Biologia na promoção de uma educação para as 

relações raciais. Para podermos pensar a respeito de uma educação para as relações raciais 

no ensino de ciências, estabeleceremos inicialmente uma síntese a respeito do que se trata 

o ensino de ciências e das razões para sua inserção e permanência nos currículos escolares 

oficiais das escolas de educação básica no Brasil. A esse assunto, Silva (2009, p.11) aponta 

que:  

 

o  termo  "ensino  de  Ciências"  é  utilizado  em  relação  à  prática  

escolar dedicada  ao  ensino  e  aprendizagem  de  conhecimentos  

científicos  e  de  seu  impacto social.  Mais  especificamente,  

conhecimentos  produzidos  no  campo  das  Ciências Naturais, 

organizados no sistema escolar na forma de disciplinas: Ciências 

Naturais, no Ensino Fundamental e Biologia; Física e Química no Ensino 

Médio. 

 

 Pensando na responsabilidade atribuída ao ensino de Ciências, é que trazemos à 

discussão, a questão da educação para as relações raciais, sobretudo no que se refere à 

história e cultura dos povos negros. Sobre isso, Silva (2009) levanta alguns 

questionamentos que contribuem para essa discussão: 
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Tendo em vista que o ensino de Ciências deve formar cidadão/ãs e, 

considerando o  papel  importante  das  relações  étnico-raciais  na  

promoção  dessa  cidadania,  pode-se perguntar: como o ensino de 

Ciências pode contribuir para tal intento? De que forma o/a professor/a  

pode  ensinar  com  essa  orientação?  Estão  os/as  docentes  de  Ciências 

preparados/as para tal missão? (.p.18)   

 

 Essas, são questões que dão abertura para uma série de investigações, haja vista que 

a produção científica no campo das relações raciais no ensino de Ciências é ainda pouco 

significativa, o que demonstra a pouca atenção dada à temática no corpo desse componente 

curricular, bem como a importância de se buscar  espaços para que a temática se torne uma 

pauta significativa no ensino de Ciências Naturais. Nesse sentido, Verrangia (2009 apud 

VERRANGIA 2013) salienta que: 

 

O ensino de Ciências, assim como todos os componentes curriculares, 

tem papel importante na promoção de relações sociais éticas entre os/as 

estudantes. Infelizmente, a diversidade étnico-racial ainda não é 

considerada uma questão central na formação de professores/as dessa 

área, tanto inicial quanto continuada (p.107). 

 

 A parir dessas constatações, é que pensamos a respeito dos desafios para que o 

ensino de Ciências leve em consideração e contribua para o estabelecimento de uma 

educação para as relações raciais, pois como ressalta Silva (2009): 

 

O frequente ensino e aprendizagem acrítico de Ciências, engajam 

professores/as e  estudantes  na  manutenção  do  racismo.  Isso  porque o  

ensino  de  Ciências  incorpora uma forma de propaganda  racista sutil, 

difícil de ser detectada, principalmente tendo em vista  que  essa  forma  

de  conhecimento  é  comumente  percebida  como  politicamente neutra 

(p.12). 

 

 É preciso assim, buscar estratégias para que sejam feitas releituras das formas de 

abordagens no ensino de Ciências. Contudo, muito ainda precisa ser feito para que essa 

especificidade se concretize, um primeiro passo consiste no reconhecimento dessas 



 

96 
 

necessidades e sobretudo na abertura para o diálogo com outros saberes e para a 

investigação, pois como também destaca Silva (2009): 

 

Frente a essa necessidade de produzir um ensino de Ciências que, 

efetivamente, se  comprometa  com  o  combate  ao  racismo,  encontra-se  

uma  ausência  quase  total  de orientações específicas, tanto formuladas 

por parte do governo quanto da literatura em educação  e  ensino  de  

Ciências  no  Brasil.  Essa  ausência  não  impede  a  busca  por 

compreender como a legislação vigente e a literatura na área contribuem, 

ou não, para o desenvolvimento  de  tal  ensino.  Essa  compreensão  

passa,  necessariamente,  pela discussão das relações entre ensino de 

Ciências e cidadania (p.13). 

  

 Outro caminho consiste no resgate das Ciências Naturais e de seus conhecimentos 

historicamente negligenciados pela história das ciências enquanto saberes científicos, falo 

da ciência que já era praticada na África muito antes das investidas coloniais europeias 

sobre o continente. Além disso, é importante também a realização de levantamentos do que 

se produz nessas áreas na atualidade e tornar esses saberes conteúdos curriculares nas salas 

de aula das escolas brasileiras. Nesse processo, o professor pode assumir fundamental 

importância. Sobre isso, Verrangia (2013) aponta que: 

 

tendo em vista o intuito de educar para o exercício pleno da cidadania, é 

preciso que professores/as do ensino de Ciências, formadores/as de 

professores/as e pesquisadores/as questionem-se sobre formas concretas 

pelas quais esse ensino pode contribuir para a valorização da história e 

cultura africana e afro-brasileira (p.107). 

 

 Assim como os seres humanos surgiram no continente africano, lá também 

originou-se a produção científica nos mais variados campos do conhecimentos, não sendo 

diferente para as Ciências Naturais. Da África para o mundo, assim se deu a difusão dos 

seres humanos e de seus saberes. Reconhecer isso é levar essa perspectiva para os espaços 

educacionais sinalizam um novo caminho para as relações raciais na educação e para o 

compromisso do ensino de Ciências Naturais para democratização do conhecimento, da 

cultura e da sociedade. 
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 Desse modo, no que tange às questões raciais, a superação dos conflitos, das 

desigualdades e das violências provocadas pelo racismo, são de fundamental importância 

para que a igualdade racial possa se constituir no Brasil. Mas para que isso se realize, é 

preciso que haja mobilização, cada vez mais expressiva em torno dessas questões. O 

sociólogo Karl Mannheim (1893-1947) acreditava que: 

 

se uma sociedade democrática investisse tanta energia e tanto tempo para 

mitigar o ódio racial e de grupos quanto as sociedades totalitárias tinha 

investido em fomentá-lo, importantes realizações poderiam ser assim 

conseguidas para eliminar os conflitos. (Morrish, 1975, p.30) 

  

 Nas últimas décadas, no campo da Sociologia, houve uma significativa e crescente 

produção científica voltada para as questões raciais no Brasil. Cabe-nos aqui, refletir a 

respeito dos conhecimentos escolares e sobre as contribuições desses conhecimentos para 

uma prática pedagógica no ensino de Sociologia voltado para as relações raciais e 

antirracismo. É aí que se apresenta o desafio, dentro dessa perspectiva, pensar a dimensão 

pedagógica da Sociologia no movimento de recomposição de valores. Nesse sentido, 

Oliveira (2014) relata que: 

 

Se por um lado há uma tradição dos estudos sobre a questão racial no 

Brasil no âmbito das ciências sociais, por outro, há ainda uma extrema 

dificuldade em transpor essas discussões no campo educacional e, no 

caso específico do ensino de sociologia, os impasses e as tensões são 

maiores diante da trajetória dessa disciplina na educação básica (p.82). 

  

 A Sociologia enquanto disciplina obrigatória na educação básica é algo ainda 

recente e se deu por meio da Lei 11.684 de 2008 que estabeleceu tal obrigatoriedade 

apenas no ensino médio. Por isso, "as ciências sociais ainda carecem de tradição escolar e 

conhecimento sobre seu objeto de estudo por grande parte dos sujeitos presentes na escola" 

(OLIVEIRA, 2014, p.82). 

 Cabe aos sociólogos e professores de Sociologia e demais pensadores da Educação, 

buscarem caminhos para que o ensino de Sociologia possa contribuir com efeito 
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alcançando os objetivos de uma educação voltada para as relações raciais. Para isso, 

segundo Oliveira (2014, p.82), faz-se necessário: 

 

afirmação de uma nova postura epistemológica acerca das relações raciais 

no Brasil e a tentativa de construção de um conhecimento escolar em 

sociologia que tem como parâmetro novas bases epistemológicas do 

conhecimento histórico sobre as relações raciais. 

  

 A partir desses desdobramentos sobre o ensino de Ciências Naturais e de Sociologia 

e a educação para as relações raciais, foi que procuramos evidenciar que esse é um tema 

pertinente a essas duas disciplinas escolares, ressaltando o papel que elas possuem na 

promoção dos objetivos de uma educação pautada em uma formação integral para o 

exercício da cidadania. 

 

3.4 - AS OUTRAS DISCIPLINAS PRIORITÁRIAS: O ENSINO DE ARTES E 

LITERATURA E AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

As disciplinas de Educação Artística e de Literatura também aparecem no corpo da 

Lei 10.639/03 como áreas prioritárias para o trabalho com as temáticas raciais. Nesse 

sentido, é que procuramos abordar as possíveis contribuições desses saberes escolares para 

uma educação para as relações raciais. 

 

3.4.1 - SOBRE O ENSINO DE ARTES 

 

 Ao falarmos de artes, nos referimos às múltiplas formas de expressões artísticas, 

como as artes visuais, o teatro, a música e a dança. A  arte consiste em práticas que fazem 

parte das experiências dos seres humanos desde as primeiras formas de organização de 

grupos sociais no planeta, muitas vezes relacionada a religiosidade, produção de utensílios, 
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ferramentas, esculturas, edificações e registros que significavam formas de comunicação. 

Corroborando com essa interpretação, Figueiredo (1991), relata que a arte é: 

 

A  expressão  de  uma  ideia,  de  uma  emoção,  de  um  

sentimento, através de imagens e símbolos. A arte ensina a vida em 

toda a sua dimensão  e  é  tudo  que  nos  encantam  os  olhos  e  

nos  sensibiliza  o coração.  Arte  ‘pode  ser  uma  pintura,  uma  

escultura,  um  desenho  a bico de pena, uma sinfonia, um texto (p. 

03). 

 

 Por meio das artes um povo pode expressar sua cultura, sua identidade e suas 

relações sociais. Desse modo, a arte enquanto expressão pessoal e cultural contribui para a 

percepção de diferentes modos de vida e do progresso social.  A LDB 9394/96 em seu 

artigo 26 - 2º, estabelece que "o ensino de arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis de educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos". Nesse sentido, a arte/educação (a arte nos espaços 

educativos) consiste em um importante instrumento educativo, pois estimula a inteligência, 

a criatividade e permite o estabelecimento de formas de comunicação e interação social por 

meio de outras linguagens. Barbosa (1998) afirma que a: 

 

Leitura da obra de arte é questionamento, é busca, é descoberta, é o 

despertar  da capacidade crítica  [...] uma educação  crítica  do 

conhecimento  construído  pelo  próprio  aluno  com  a  mediação  do 

professor,  acerca  do  mundo  visual  e  não  uma  educação  bancária (p. 

40). 

 

 A arte/educação pode contribuir também, para que o educando entre em contato 

com outros espaços e ambientes, interaja com outras culturas, assim, abrindo 

possibilidades para a valorização da diversidade. A esse sentido, Barbosa (2008) nos fala 

que: 

 

A  arte  capacita  o  homem  a  não  ser  um  estranho  em  seu  meio 

estrangeiro nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado de  
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despersonalização,  inserindo  o  indivíduo  no  lugar  do  qual pertence, 

reforçando e ampliando seus lugares no mundo. A arte na educação, 

como expressão pessoal e como cultural, é um importante instrumento  

para  a  identificação  cultural  e  o  desenvolvimento individual (p. 99). 

 

 Dessa forma, a arte/educação deve contribuir para a formação ética e para a 

emancipação do sujeito, por meio de uma postura crítica dos educadores, dos currículos e 

dos projetos político-pedagógicos das instituições, distanciando o ensino de arte de uma 

prática pedagógica esvaziada de sentido.  

 Em se tratando  do estudo das relações raciais, por meio da história e cultura negra, 

a disciplina escolar de educação artística, figura como uma das prioritárias para o trabalho 

com essa temática. Nesse processo, a Arte pode ser incumbida de um importante papel no 

processo de valorização da cultura africana e para o reconhecimento de suas influências 

para a cultura brasileira, como afirma Hernandéz (2000, p.261) "para compreender a arte 

de um povo é preciso ver suas obras não como algo  isolado  e  sim,  conhecer  a  cultura  

da  qual  procedem". Pois, não diferente de outros componentes curriculares da educação 

básica, historicamente há uma prevalência de tendência eurocêntrica dos conteúdos de 

Artes, orientada por uma presença significativa das produções artísticas oriundas da 

Europa e uma negligência às manifestações artísticas de origem negra.  

 A Arte fundamenta-se na cultura e a assimila enquanto um dos principais 

condicionantes das ações sociais dos indivíduos e dos coletivos. Em vista disso, uma 

prática pedagógica significativa em arte/educação pode auxiliar os estudantes a 

compreender as relações entre cultura e poder e suas implicações na sociedade em que 

vivem. Pois: 

 

Todas as classes têm o direito de acesso aos códigos da cultura erudita, 

porque esses são  os códigos da cultura dominante – os códigos do poder. 

É necessário conhecê-los, ser versado neles, mas tais códigos continuarão 

como um conhecimento exterior a não ser que o indivíduo tenha 

dominado  as  referências  culturais  da  sua  própria  classe  social,  a  

porta de entrada para a assimilação do "outro". A mobilidade social 

depende da interrelação entre os códigos culturais das diferentes classes 

sociais e o entendimento do mundo depende de uma ampla visão que 

integre o erudito e o popular. (BARBOSA, 2003, p. 20) 
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 Para isso, é responsabilidade do professor de arte ao trabalhar na escola os temas 

estabelecidos pela Lei 10.639/03, tomar o cuidado para não reproduzir as visões 

estereotipadas, visando assim a constituição de um novo olhar a respeito da diversidade 

cultural, por meio do reconhecimento e da compreensão dos códigos visuais presentes. 

Nesse sentido, na busca por realizar uma Educação Artística que contribua para a educação  

das relações raciais e antirracismo, Silva (2008) apresenta alguns objetivos para o ensino 

das diferentes linguagens artísticas. No que se refere ao ensino de teatro a autora destaca: 

 

Resgatar a cultura afro-brasileira no sentido de reintegrar os educandos 

nos valores étnicos e sociais da ancestralidade nacional; levar o aluno a 

conhecer as concepções estéticas africanas; facilitar a construção da 

identidade do aluno por meio de uma autoidentificação positiva consigo 

mesmo e com o patrimônio histórico cultural brasileiro; e levar o aluno a 

reconhecer criticamente os estereótipos de representação étnica 

encontrados nas Artes Cênicas, em geral, e no teatro brasileiro em 

particular (p.125). 

  

 Para o ensino das Artes Visuais as preocupações apontadas pela autora são: 

 

Resgatar, por meio das Artes Visuais, a ancestralidade/atualidade cultural 

africana; levar o aluno a conhecer as concepções estéticas africanas; 

possibilitar ao aluno identificar-se como pessoa no grupo; e levar o aluno 

a reconhecer criticamente os estereótipos de representação étnica 

encontrados nas Artes Visuais, na publicidade e na mídia em geral 

(SILVA, 2008, p.129). 

 

 Já para o ensino de música nas escolas, a autora elenca que é importante: 

 

Valorizar a identidade dos alunos; desrespeitar no aluno a sua 

sensibilidade criadora; levar os alunos a construírem coletivamente o seu 

próprio material; levar os alunos a conhecerem outros grupos étnicos e 

culturais; e levar os alunos a resgatar o conhecimento das influências 

africanas na arte brasileira (SILVA, 2008, p.133). 

 

 E para o ensino de dança, Silva (2008) destaca a importância de se: 
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Resgatar, por meio da Dança, a ancestralidade/atualidade cultural 

africana; levar o aluno a reconhecer as capacidades e os limites do seu 

corpo; desenvolver os aspectos cognitivos, motores e a harmonia do 

corpo; desenvolver o espírito coletivo dos educandos; e desenvolver a 

criatividade dos alunos (p.136). 

 

 Tomando por referência esses objetivos, é que salientamos que o ensino de Arte, 

deve portanto, observar a cultura de origem dos conhecimentos prévios trazidos pelos 

alunos, ao mesmo tempo, estimulando-os ao desejo por conhecer outras culturas e 

produções artísticas, contribuindo para a democratização do acesso à produção cultural, 

haja vista que apenas uma educação que valorize a diversidade cultural pode ser 

compreendida enquanto democrática. Pois, de acordo com os objetivos previstos nos PCN 

de Arte é papel dessa disciplina, propiciar ao estudante: 

 

Conhecer é valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos  socioculturais  de  outros  povos  e  nações,  

propiciando-se  contra  qualquer discriminação baseada em diferentes 

culturas, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais. (BRASIL, 1997, p.7) 

 

 Podemos considerar arte e cultura como elementos intrínsecos, onde qualquer 

conteúdo curricular que trate da correspondência entre a arte e a cultura negra, nesse caso, 

no ensino da arte, pode garantir o entendimento dessa diversidade como elemento 

constituinte de nossa sociedade e cultura. Ao descrever o contexto das diversas produções 

artísticas por meio da arte/educação, cria-se a possibilidade de compreensão dos fatos 

históricos vinculados aos diferentes padrões artísticos que se configuraram ao longo da 

história dos povos negros, contribuindo para a construção do respeito a essa diversidade. 

Assim, a disciplina de Artes apresenta-se enquanto integrante fundamental para a luta 

contra o preconceito e discriminação racial na educação e na sociedade. 
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3.4.2 - SOBRE O ENSINO DE LITERATURA 

 

 A literatura possui fundamental importância nos processos formativos dos 

indivíduos. O trabalho com a literatura nas escolas deve estimular a curiosidade e o prazer 

em ler, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico, da capacidade de 

interpretação, bem como para a melhora da escrita. Como afirma Cândido (1972, p.803-

809), a literatura "é a arte que transforma/humaniza o homem e a sociedade. A literatura 

como produção humana está intrinsecamente ligada à vida social". 

 Por meio da literatura são disseminados valores inerentes à sociedade, desse modo, 

faz-se necessário na educação básica, um trabalho que rompa com as tradicionais 

organizações curriculares eurocentradas, de modo a contemplar a diversidade humana e 

cultural brasileira. Assim, corroborando para o estabelecimento de valores sociais 

humanizantes, exercendo-se assim, a função social da literatura, que se constitui enquanto 

caminho para que possamos conhecer o mundo, a história, os povos e as culturas. Alencar 

et al (2008, p. 132) destacam que: 

 

A obra literária ao mesmo tempo em que representa relações sociais é 

também  capaz  e  remodelar  e  reestruturar  as  práticas  sociais, 

contribuindo para uma mudança discursiva na apresentação de novas 

formas,  novos  sentidos  e  consequentemente,  contribuir  para  a 

mudança social. 

 

 Nesse contexto é que pensamos na importância da inserção da literatura negra
18

 nas 

salas de aula da educação básica. Pois esse é um significativo espaço de confronto de 

                                            
18

 Optamos aqui por usar o termo "literatura negra" e não "literatura afro-brasileira" ou "afrodescendente", 

compreendendo que o termo "afro-brasileiro" remete aos segmentos de origem afro existentes apenas no 

Brasil, não contemplando assim a literatura africana e de segmentos negros de outros lugares do mundo. já o 

termo "afrodescendente" remete a uma questão de descendência, não estando necessariamente relacionado ao 

que define o que é ser negro, sobretudo na percepção brasileira, como o fenótipo e a identidade e suas 

implicações para a ocorrência da discriminação racial. Desse modo, concordamos que "O uso de expressões 

como 'afro-brasileiro' e 'afrodescendente' procura diluir o essencialismo contido na expressão 'literatura 

negra' e transpor a dificuldade de se caracterizar essa literatura sem assumir as complexas discussões 

suscitadas pelo movimento da Negritude em outro momento histórico" (FONSECA, 2006, p.38). 
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ideias, pensamentos e valores sociais que se entrecruzam, onde é possível estabelecer 

possibilidades de reposicionamento dos paradigmas sociais elitistas, etnocêntricos, 

discriminatórios e segregacionistas por meio de uma leitura crítica. Mas o que constitui ou 

define o que é a literatura negra? Espinheira-Filho (2013, p.73) contribui para a elucidação 

desse tema ao relatar que: 

 

A  dinâmica  e  a  abrangência  da  literatura  nos  permitem  denominá-la  

ou especificá-la de acordo com a estética ou posicionamento discursivo 

de quem a cria, ou  do  grupo  para  o  qual  ela  se  orienta  ou  produz.  É  

comum  encontrar  algumas denominações  específicas,  como  literatura  

feminina,  literatura  baiana,  literatura brasileira,  literatura  inglesa,  

literatura  marginal,  entre  tantas  outras.  É  Importante destacar  que  

essas  denominações  não  afetam  a  natureza  da  arte  literária.  Elas 

apenas demarcam o território de um determinado grupo que, no espaço e  

no tempo, precisavam  ou  precisam  se  situar  como  vozes  vinculadas  

a    uma  identidade específica,  ou  que  pretendem  ter  uma  visibilidade  

no  cenário  cultural  e  social. 

 

 Nesse sentido, a literatura negra consiste naquela que, segundo Fonseca (2006), 

aborda, "questões relativas à identidade e às culturas dos povos africanos e afro-

descendentes" (p.11) essa, por sua vez, "ao procurar se integrar às lutas pela 

conscientização da população negra, busca dar sentido a processos de formação da 

identidade de grupos excluídos do modelo social pensado por nossa sociedade" (p.23-24).  

 Desse modo, a desconstrução de valores tradicionais por meio de um novo olhar 

sobre a literatura, faz-se necessário nesse processo de busca por uma transformação 

cultural, pois, como relata Silva (2010) "na literatura brasileira, o negro é uma palavra 

excluída, frequentemente esquecida, ou uma representação inventada pelo outro, em geral 

é o elemento marginal" (p.01). Nesse sentido, é que faz-se necessário a construção de um 

novo olhar sobre a pessoa e a palavra "negra". 

 Possivelmente um grande desafio para o desenvolvimento do trabalho com a 

literatura negra seja a dificuldade em se definir quais obras fazem parte desse arcabouço 

literário. Ainda de acordo com Silva (2010, p.02):  
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Os  critérios  para  definir  a  Literatura  Negra  ou  afro-brasileira  são  

um  tópico polêmico  que  antecede  e,  às  vezes,  supera  o  espaço  

destinado  à  análise  das  obras literárias propriamente ditas. Dentre os 

diversos critérios empregados para definir essa literatura, tem se 

considerado os critérios étnicos(que vincula a obra à origem negra ou 

mestiça do autor) e temáticos (que identifica o conteúdo de procedência 

afro-brasileira como caracterizador da Literatura Negra ou afro-

brasileira). (...) estes critérios se apresentam pouco abrangentes, uma vez 

que podemos observar  o  fato  de  possuirmos,  ao  longo  da  formação 

literária  brasileira,  negros  e mestiços  escrevendo  de  acordo  com  os  

padrões  clássicos  oriundo  da  Europa,  como também escritores não 

negros escrevendo sobre temas de interesse afro-brasileiros como a 

escravidão, a revolta dos quilombolas e o preconceito racial. 

  

 Na busca por compreender as contribuições dessa literatura para a formação crítica 

dos sujeitos em uma perspectiva voltada à diversidade, essa autora realizou análise de um 

conjunto de livros de literatura de matriz afro-brasileira, onde identificou que esses 

abordam: 

 

o simbolismo, a mitologia e o retorno  a  natureza,  tantos  ensinamentos  

e  todo  um  sagrado  contido  nas  histórias  que podem  contribuir  para  

a  formação  do  indivíduo,  possibilitando-lhe  tornar-se  mais amável 

consigo mesmo, com o outro e com a natureza. (SILVA, 2010, p.02) 

  

 Não se pode mais negar no Brasil as contribuições e tradições culturais dos povos 

negros, diluindo-as na ideia de miscigenação dos povos, ou pela suposta aglutinação 

desses, que foi difundida pelo discurso vinculado ao mito da democracia racial.   

 Assim, o trabalho com a literatura negra constitui caminho imprescindível para o 

combate antirracismo na educação, para a construção de um olhar afirmativo em relação a 

história e cultura negra no Brasil, para o reconhecimento das múltiplas identidades que 

estão inseridas no ambiente escolar e para a melhoria da autoestima dos estudantes negros, 

pois, "o sentido de quem somos está construído narrativamente" (LARROSA, 1996, 

p.147). Para isso, faz-se necessária a utilização de materiais didáticos e paradidáticos que 

estejam em acordo com a especificidade da temática aqui tratada. Souza & Lima (2006) 

relatam que os: 
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livros que retomam traços e símbolos da cultura afro-brasileira, tais como 

as religiões de matrizes africanas, a capoeira, a dança e os mecanismos de 

resistência diante das discriminações, objetivando um estímulo positivo e 

uma auto-estima favorável ao leitor negro e uma possibilidade de 

representação que permite ao leitor não negro tomar contato com outra 

face da cultura afro-brasileira que ainda é pouco explorada na escola, nos 

meios de comunicação, assim como na sociedade em geral (p. 216). 

 

  Desse modo, para que o ensino de literatura negra auxilie na construção de valores 

humanos, para a transformação desses em práticas sociais, faz-se necessário uma adequada 

inserção desses materiais e conteúdos nos currículos da educação básica.  Pois como 

destaca Silva (2010): 

  

A  luz  dos  contos  de  matriz  afro-brasileira  é  possível  se  resgatar  os  

mitos  e provocar nos ensinantes e aprendentes, um novo olhar a sua 

identificação no campo das diferentes máscaras: no trabalho, na família e 

na escola, tendo em vista a falta do desejo de vislumbrar o mundo mágico 

e simbólico na própria natureza (p.05).  

 

 É preciso também, que haja esforços nesse sentido, por parte dos órgãos gestores da 

educação, das instituições que promovem formação docente, das escolas e, sobretudo dos 

professores, para que por meio da literatura se possa mexer com os valores etnocêntricos 

que estão enraizados nas mentalidades das pessoas em nossa sociedade, de modo a torná-

las mais sensíveis aos temas vinculados a relações inter-raciais e da diversidade.  

 

3.5 -  O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA TEM MUITO A CONTRIBUIR COM  A 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES RACIAIS 

 

As reflexões aqui contidas partem do que define a Educação Física Escolar, da sua 

importância no processo formativo na educação básica e de suas possíveis contribuições 

para a aplicação da Lei 10.639/03 nos ambientes escolares. Buscamos então uma 

conceituação dessa disciplina curricular e de acordo com o CONFER - Conselho Federal 

de Educação Física: 
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Entende-se a Educação Física Escolar como uma disciplina que introduz 

e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão 

que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, capacitando-o para 

usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e as ginásticas em 

benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de 

vida (2002, p.04). 

 

 Assim contribuindo para que o indivíduo compreenda a si mesmo, a cultura que 

está inserido e a outras culturas por meio do trabalho em três blocos que segundo os PCN 

de Educação Física, são: jogos, ginásticas, esportes e lutas; atividades rítmicas e 

expressivas; e conhecimentos sobre o corpo. Além de trabalhar as suas especificidades, a 

Educação Física na escola deve estabelecer relações interdisciplinares com outras 

disciplinas do currículo escolar, de modo a integrar os conhecimentos escolares às 

experiências dos grupos sociais que estão inseridos no ambiente escolar. 

 Mas pare que isso se realize, é preciso romper com práticas educativas tradicionais 

que se encontram enraizadas na percepção que se têm a respeito do ensino de Educação 

Física, que de acordo com o CONFER (2002, p.05) está "voltada para a formação de 

equipes desportivas representativas das escolas, vista pelos alunos como uma prática 

recreativa, como uma forma de quebrar o tempo do ensino intelectual". É preciso buscar 

estratégias para que a Educação Física Escolar produza outra "leitura e compreensão 

diferente daquela que nos mostram como sendo uma disciplina segregacionista, elitista, 

excludente e promovida através de exercícios estereotipados" (idem. p.07). Permitindo 

assim, que essa se torne: 

 

"uma disciplina inserida no contexto pedagógico e formativo da 

cidadania, com a finalidade de explicar a corporeidade, o sentido da 

qualidade de vida através de um estilo de vida ativo, que ofereça algumas 

vivências temáticas para que os alunos possam experimentar exercícios e 

práticas. A disciplina não pode estar calcada, nem justificada na prática, 

mas sim, pela sua finalidade" (CONFER, 2002, p.09). 

 



 

108 
 

Desse modo, quando nos referimos ao estudo da história e cultura negra, que tange 

a disciplina de Educação Física, versamos a respeito do estudo das relações raciais no 

campo da Cultura Corporal, sendo, entendida enquanto: 

 

uma totalidade formada pela interação  de distintas práticas sociais, tais 

como a dança, o jogo, a ginástica, o esporte que, por sua vez, 

materializam-se, ganham forma, através das práticas corporais. Enquanto 

práticas sociais refletem a atividade produtiva humana de buscar 

respostas às suas necessidades (CASTELLANI FILHO, 1998, p.54). 

 

 De acordo com Oliveira (2004) a Educação Física identifica-se com as ciências 

humanas e sociais, assumindo uma postura pedagógico-social  que  lhe  confere  dignidade 

insuperável . Por esse prisma e por meio da construção de valores e movimentos relativos 

ao corpo, faz-se possível a compreensão de relações raciais que se estabelecem em nosso 

país e fora dele. Nesse sentido, Castellani Filho (1998, p.54) relata que "compete, assim, a 

Educação Física, dar tratamento pedagógico aos temas da cultura corporal, reconhecendo-

os como dotados de significado e sentido porquanto construídos historicamente". 

Pare repensarmos a relação, julgamos necessário revisitar algumas questões que 

permearam a história da Educação Física no Brasil, vinculadas ao pensamento eugenista 

que se difundiu no país, sobretudo a partir do final do século XIX e início do século XX. 

As teorias eugenistas procuraram difundir na sociedade a ideia de que as características 

biológicas dos indivíduos (sobretudo cor/raça) eram condicionantes dos aspectos físicos e 

morais dos seres humanos, ou seja, as qualidades humanas estão mais relacionadas a 

sucessão biológica do que a educação recebida. Consistiria assim em uma ciência que 

buscaria melhorar as qualidades de uma raça ou de um povo. 

Esses pensamentos fomentaram o desenvolvimento de políticas higienistas na 

sociedade brasileira, como a atração de migrantes europeus após a abolição da escravidão 

com o intuito de proporcionar um embranquecimento da população brasileira. Provocou 

também, o estabelecimento de olhares e valores sobre determinados seguimentos da 

população e de duas culturas, sobretudo negros e indígenas, dessa forma, "a  Ciência  da  

eugenia  forneceu uma  ponte  entre  a  ideologia  racial  e  a  cultura  popular,  definindo  
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uma  cultura  de pobreza" (D’AVILA, 2006, p.93). A partir desses pressupostos, Moreira 

(et. al., 2009) relata que: 

 

As bases da construção histórica da Educação Física favoreceram aos 

interesses eugenistas. Afora o processo pedagógico, atento para o fato de 

que os métodos francês e sueco  de  ginástica, largamente difundidos no 

Brasil, foram eficazes para os ideais de corpo  mecânico e disciplinado. A 

esportivização, por sua vez, abraçava a idéia de superioridade  branca, 

apoiada na imagem helênica corporal mitologicamente ambicionada 

(p.06).  

 

 Evidencia-se aqui, a perspectiva racista que permeou o trabalho com a Educação 

Física, por meio das relações estabelecidas entre a disciplina e o corpo negro. Pois, como 

afirma Mattos (2007, p.11), "a história da disciplina Educação Física aponta para um 

distanciamento do corpo  negro, na medida em que o corpo idealizado pela Educação 

Física  partiu  da  imagem  corporal  dos  gregos,  portanto  de um  corpo  branco".  

 De acordo com Moreira (et. al., 2009, p.10) "o estudo das relações étnico-raciais na 

educação física deve conduzir a uma reflexão sobre corpo e poder e desvelar até que ponto  

estas  relações  influenciaram  na  produção  de  estereótipos  racistas".  Desconstruir esse 

pensamento e postura mediante a Educação Física, de acordo com Mattos (2007, p.11), 

constitui "um desafio complexo, considerando que os ideais de beleza partem de um 

imaginário construído a partir da estética branca". 

 Moreira (et. al., 2009, p.09) ainda reforça o papel da Educação Física na 

compreensão das relações raciais em uma perspectiva pedagógica ao trazer a seguinte 

afirmação: 

 

na contemporaneidade, a grande luta da Educação visa ao enriquecimento 

da práxis na perspectiva da quebra de preconceitos e do respeito às 

origens, identidades e culturas, a grande tarefa, pois, da  Educação Física 

é lutar para ser potencializada no processo. 

 

Nesse sentido, espera-se que na construção dos currículos e das propostas 

pedagógicas para a Educação Física Escolar, sejam observadas as implicações sociais que 
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foram criadas e reproduzidas em decorrência do racismo, como as desigualdades raciais, a 

segregação de culturas e as limitações em relação ao acesso a educação, bem como  uma 

reflexão e ação pautada em uma Cultura Corporal que contemple a diversidade racial. 

Moreira (et. al., 2009, p.11-12) relata também que "com o advento da Lei nº 

10.639/03, tornou-se urgente uma releitura de corpo e sociedade,  bem  como  se  constitui  

como  ações  simultâneas  outras  leituras  sobre corporalidade negra e indígena e 

movimento no campo de estudo da cultura corporal". A autora ainda acrescenta que é 

preciso "observar o estado de ‘interculturalidade crítica’ na prática da Educação Física  

como  forma  de  enfrentar  os  desafios  de implementação  da  lei 10.639/03 na medida 

em que  estas estratégias podem se tornar equânimes os valores das manifestações da 

cultura corporal na escola" (p.11-12).  

Muito ainda precisa ser feito para que no campo da Educação Física e da Cultura 

Corporal, possa ser desenvolvido um trabalho que valorize a história e cultura negra, para 

isso é preciso que os professores reconheçam a importância da inserção de práticas 

corporais de raiz africana de forma contextualizada, desse modo atribuindo sentido a elas e 

possibilitando um diálogo e aprendizado voltado ao respeito à diversidade. 

 

3.6 - NO ENSINO DE MATEMÁTICA HÁ ESPAÇO PARA AS RELAÇÕES 

RACIAIS 

 

Pensar a respeito da função da educação matemática envolve certa complexidade, 

haja vista que não há um consenso entre os profissionais e pensadores que tratam do ensino 

de matemática, como relata Miguel (2005, p.376), "a tese da educação como valor 

universal historicamente coloca a discussão sobre a produção e difusão do conhecimento 

matemático, em particular, como um pêndulo que, em geral, oscila entre o objetivismo e o 

subjetivismo". Ou seja, o ensino da matemática objetiva o desenvolvimento matemático ou 

a aprendizagem matemática por parte do aluno? A isso, o autor acrescente que "essa 

dicotomia entre desenvolvimento e aprendizagem traz consequências para a organização 

dos programas de ensino e para a forma metodológica de difusão do conhecimento 

matemático" (2005, p.376). De acordo com Vigostky (1998, p. 118): 
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o aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções 

psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas.  

 

O aprendizado da matemática consiste em mais do que instrumentalizar o aluno 

para a realização de operações lógicas, para o trabalho com números e operações 

matemáticas de forma descontextualizada. Não que essas habilidades operacionais técnicas 

não sejam importantes, mas tendo em vista a intencionalidade da educação escolar, o 

ensino da matemática deve contribuir para o desenvolvimento de uma leitura de mundo, 

viabilizando a interpretação de múltiplos contextos e em diferentes escalas de observação. 

A isso, Miguel (2005, p.376-377) destaca que: 

 

De fato, o conhecimento matemático não se consolida como um rol de 

ideias prontas a serem memorizadas; muito, além disso, um processo 

significativo de ensino de Matemática deve conduzir os alunos à 

exploração de uma grande variedade de ideias e de estabelecimento de 

relações entre fatos e conceitos de modo a incorporar os contextos do 

mundo real, as experiências e o modo natural de envolvimento para o 

desenvolvimento das noções matemáticas com vistas à aquisição de 

diferentes formas de percepção da realidade. Mas ainda é preciso avançar 

no sentido de conduzir as crianças a perceberem a evolução das ideias 

matemáticas, ampliando progressivamente a compreensão que delas se 

tem. 

 

É preciso então, que haja uma compreensão a respeito da relação dialética entre 

aprendizagem e desenvolvimento, onde o primeiro possibilita a ocorrência do segundo e 

assim cria condições para que a primeira ocorra novamente em um nível mais avançado. 

"Não atentar adequadamente para a relação entre desenvolvimento e aprendizagem traz 

consequências para as concepções de ensino e suas implicações na prática pedagógica" 

(MIGUEL, 2005, p.377). 

Desse modo, pensamos que o ensino da matemática deve se dar de modo 

contextualizado, pois a matemática faz parte das diversas experiências cotidianas dos 
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estudantes, compreender a matemática, ou compreender o mundo sob um olhar matemático 

pode possibilitar novas formas de leitura e interpretação da realidade, de problemas e de 

situações do cotidiano. Miguel (2005, p.377), também contribui com essa interpretação ao 

destacar que: 

 

Para além das dimensões científica e tecnológica, a Matemática se 

consolida como fundamental componente da cultura geral do cidadão que 

pode ser observada na linguagem corrente, na imprensa, nas leis, na 

propaganda, nos jogos, nas brincadeiras e em muitas outras situações do 

cotidiano. 

 

A matemática está inserida nos contextos dos mais variados agrupamentos sociais, 

possuindo seus arranjos e desenvolvimento histórico de modo a atender as necessidades 

dessas sociedades e para isso, esses conhecimentos matemáticos se articulam com 

conhecimentos oriundos de outras áreas do saber. "Dentro ou fora da escola há razoável 

acordo sobre a necessidade de se ensinar e aprender matemática, dado que se reconhece 

que noções matemáticas estão na base de boa parte das atividades desenvolvidas na vida" 

(SANTOS, 2008b, p.27).  A razão dessa compreensão consiste na noção que se tem de que 

os conhecimentos matemáticos são indispensáveis para a vida das pessoas e para a 

organização da sociedade, pois: 

 

Sendo a matemática uma construção humana em decorrência da relação 

do homem com a natureza e da vida em sociedade, o sentido para o que 

se aprende na escola é dado na medida em que os conhecimentos 

matemáticos adquiridos pelos sujeitos sejam utilizados para o 

entendimento de diferentes aspectos da cultura a que pertencem, para a 

comunicação e enfrentamento de situações do cotidiano. Medir, contar, 

localizar e localizar-se, ler e interpretar informações de gráficos, mapas e 

textos, argumentar ou contra-argumentar, resolver problemas e comunicar 

raciocínios feitos e resultados encontrados são alguns dos muitos usos da 

matemática (SANTOS, 2008b, p.35). 

 

Podemos afirmar aqui,  que uma educação matemática deve estimular a 

criatividade, motivando o educando a solucionar problemas pela curiosidade a partir de 

uma  proposta de aprendizagem significativa,  além de contribuir para a democratização da 
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sociedade, auxiliando no fomento de condições essenciais para o exercício da cidadania, 

bem como para a melhoria da sociedade. 

A partir dessas reflexões, voltamos nossas atenções para as possíveis contribuições 

do ensino de matemática para uma educação para as relações raciais. Sobre isso, Azevedo-

Neto (2009, p.14) constatou que "os Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN’s) 

enfatizam a integração da História da Matemática e do ensino de Matemática com a 

temática da pluralidade cultural". O que expressa que o ensino da matemática, 

diferentemente do que comumente se tem praticado nas escolas, não possui um fim em si 

mesmo.  

Posturas investigativas e pedagógicas nessas perspectivas socioculturais, no que se 

refere às implicações do ensino de matemática nas relações sociais e culturais podem 

proporcionar uma nova percepção e novo olhar sobre o ensino da matemática, contribuindo 

para a superação da contradição entre os reais objetivos da educação matemática e 

tradicionais formas de ensino. A isso, Costa & Oliveira (2010, p.01-02) relatam que: 

 

São recorrentes os discursos de que o ensino da matemática deve estar 

voltado para uma melhor compreensão da realidade, dos fenômenos 

sociais, do desenvolvimento da cidadania, contribuindo para com as 

transformações socio-históricas. Entretanto, cotidianamente, muitos 

professores de matemática consideram que, no ensino da disciplina, não 

lhes cabe explorar questões de importância fundamental tais como os 

preconceitos raciais e/ou culturais. Outros, alegam que sua formação 

(tradicional) não contribui para que eles façam as necessárias associações 

entre conteúdos matemáticos e tais problemas. De fato, não são raros 

aqueles que manifestam o desejo, mas também as dificuldades de 

redimensionar suas ações, de modo a abrigar reflexões referentes à 

diversidade cultural e racial. 

 

Alguns dos caminhos que contribuem para uma educação matemática abordando as 

relações raciais, sobretudo no que se refere a história e cultura negra, podem estar 

relacionados aos trabalhos com a etnomatemática, a afroetnomatematica, e os jogos 

africanos matemáticos. 

Não há entre os educadores matemáticos um consenso a respeito da conceituação 

da etnomatemática, contudo, há um entendimento de modo geral de que "a proposta de 
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trabalho numa linha de etnomatemática tem como objetivo primordial valorizar a 

matemática dos diferentes grupos culturais" (D'AMBRÓSIO, 1989, p.18). Onde, de acordo 

com Gerdes (1991, p. 32), os "etnomatemáticos salientam e analisam as influências de 

fatores socioculturais sobre o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento da 

Matemática". Essa concepção procura entender como cada cultura produz uma matemática 

que atenda às demandas específicas dessa sociedade. A matemática é nesse contexto de 

análise, um produto cultural. Ou seja: 

 

cada cultura desenvolve sua própria maneira, estilos e técnicas de fazer e 

responder à procura por explicações, entendimentos e aprendizagem. 

Estes são os sistemas de conhecimento. Todos esses sistemas usam 

inferência, quantificação, comparação, classificação, representação, 

medida. É claro que a matemática ocidental e tal sistema de 

conhecimento, como nos mostra uma visão ampla de sua história. Mas 

outras culturas desenvolvem, também, outros sistemas de conhecimento 

com os mesmos objetivos. Isto são outras ‘matemáticas’ usando 

diferentes maneiras de interferir, quantificar, comparar, classificar, 

representar, medir. Todos esses sistemas de conhecimento poderiam ser 

chamados etnomatemáticas. Eles são as ‘matemáticas’ de diferentes 

ambientes naturais e culturais, todos motivados pela busca por 

sobrevivência e transcendência (D’AMBROSIO, 1999, p. 52 apud. 

PASSOS, 2008, p.39). 

 

Uma abordagem etnomatemática no ensino procura romper com um modelo de 

ensino de matemática convencional de base ocidental, buscando novos olhares sobre os 

conhecimentos matemáticos e suas relações com os sujeitos dentro das sociedades. A 

afroetnomatematica deriva da etnomatemática, com uma especificidade para os estudos 

dos conhecimentos e da produção matemática vinculada aos africanos e aos 

afrodescendentes e suas relações culturais com a matemática nos diferentes lugares do 

mundo. De acordo com Cunha-Júnior (2004. p.83) "os usos culturais que facilitam os 

aprendizados e os ensinos da matemática nestas áreas de população de maioria afro-

descendente é a principal preocupação desta área do conhecimento". Em relação a essa 

abordagem de estudo, tanto na investigação científica quanto na educação básica em nosso 

país, esse autor relata que: 
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A afroetnomatemática se inicia no Brasil pela elaboração de práticas 

pedagógicas do Movimento Negro, em tentativas de melhoria do ensino e 

do aprendizado da matemática nas comunidades de remanescentes de 

quilombo e nas áreas urbanas cuja população é majoritária de 

descendentes de africanos, denominadas de populações negras. Esta 

afroetnomatemática tem uma ampliação pelo estudo da história africana e 

pela elaboração de repertórios de evidência matemática encontrados nas 

diversas culturas africanas. Este estudo da história da matemática no 

continente africano trabalha com evidências de conhecimento matemático 

contidas nos conhecimentos religiosos africanos, nos mitos populares, nas 

construções, nas artes, nas danças, nos jogos, na astronomia e na 

matemática propriamente dita, realizada no continente africano. O que é 

realizado para o continente africano tem sua extensão para as áreas de 

diáspora africana (CUNHA-JÚNIOR, 2004. p.83). 

 

Essa abordagem apresenta-se como um importante caminho para uma educação 

matemática voltada para as relações raciais, contribuindo para um processo de constituição 

de uma imagem de respeito às representações e aos conhecimentos de origem africana e 

afro-brasileira. Pois como afirma D'ambrosio, (2002, p. 09) "a etnomatemática é embebida 

de ética, focalizada na recuperação da dignidade cultural do ser humano". Os jogos têm 

sido recorrentemente utilizados por diversos professores da educação básica como 

facilitadores dos processos de aprendizagem. Como relata Santos (2008a, p.09-10): 

 

Muitos foram os educadores que por muito tempo ressaltaram a 

importância da visualização e manipulação de materiais como um apoio 

facilitador da aprendizagem, poderiamos citar Claparède, Freinet, o 

brasileiro Malba Tahan, além de Piaget1, Vygotsky, Bruner, dentre 

outros. Cada um a seu modo, reconheceu que a ação do indivíduo sobre o 

objeto é básica para o aprendizado.   

 

 O uso de materiais manipuláveis e concretos,  dentre eles os jogos, tem 

contribuindo de maneira significativa para o aprendizado, sobretudo nos processos de 

educação matemática. Sobre isso, Santos também apresenta importantes contribuições ao 

afirmar que: 

 

Em que pese as divergências sobre a forma de utilização de materiais 

pedagógicos para auxiliar na concretização de conceitos matemáticos, 
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existe um amplo reconhecimento da importância da utilização de jogos 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático (2008a, p.10). 

 

 É nesse contexto que se torna possível a utilização dos jogos de origem africana 

para uma educação que vai além das relações raciais, por meio de um trabalho 

contextualizado desses jogos, resgatando seus aspectos históricos, filosóficos e a 

importância dos mesmos para as sociedades das quais eles se originam. Contribuindo 

assim para o ensino da história e cultura negra na educação matemática. 

 

3.7 - REPENSANDO A ORIGEM DA FILOSOFIA E PENSANDO O SEU ENSINO 

NA PERSPECTIVA DAS  RELAÇÕES RACIAIS 

 

 Definir o que é Filosofia é algo difícil, não existe um consenso entre os diversos 

autores que trataram do assunto ao longo da história do pensamento filosófico. Porém, para 

os fins desse texto, procuramos apresentá-la de forma sintética, buscando com certa 

objetividade, caracterizá-la para que a partir daí possamos estabelecer uma compreensão da 

importância do Ensino de Filosofia na educação básica e as possíveis contribuições dessa 

para uma educação para as relações raciais. 

 Assim, compreendemos que a Filosofia, constitui-se enquanto um corpo de estudos 

voltados para questões fundamentais como a moral, a existência e o conhecimento. 

Segundo Prado-Jr (1981, p.06), a Filosofia consiste em "uma especulação infinita e 

desregrada em torno de qualquer assunto ou questão, ao sabor de cada autor". Assim, 

podemos afirmar a existência de uma enorme quantidade de conceitos e definições sobre o 

que é Filosofia, esses, por sua vez, dependem das interpretações de cada autor que tratam 

do tema.  

 Evidenciamos aqui, o fato de que a Filosofia é também conhecimento "e de certa 

forma se ocupa dos mesmos objetos que as ciências em geral" (PRADO-JR 1981, p.09), 

contudo,  não se constitui enquanto um campo científico e diferencia-se das ciências. De 

acordo com Prado-Jr (1981, p.10), "A história da Ciência, nos mostra que sua marcha e 

progressão vão uniformemente ao sentido da elaboração de conceitos, ou melhor, 
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'conceituação' cada vez mais abstrata e geral", o autor acrescenta, que a Filosofia 

"apresenta um ponto de vista mais geral e amplo, mais essencialmente de igual natureza, 

dos mesmos objetos em que se ocupa a Ciência" (1981, p.12). Kneller contribui com essa 

interpretação ao afirmar que "a ciência apenas estuda aquelas coisas que, no homem, 

podem ser quantitativamente medidas. É principalmente através da Filosofia que 

compreendemos a natureza total do homem" (1970, p. 16). Assim, não precisa 

necessariamente de buscar empiricamente respostas para os questionamentos que por meio 

dela são feitos, mas servir-se-á da razão, da capacidade humana de pensar para conduzir-se 

em direção às respostas. 

 A Filosofia pode nos ajudar a desenvolver o pensamento a respeito de determinadas 

questões e na construção de argumentos lógicos, podendo contribui assim, para o avanço 

da criticidade dos sujeitos que se debruçam sobre o seu estudo e sua prática. Esses 

apontamentos últimos, já começam a nos servir de subsídios para que possamos 

compreender a importância do ensino de Filosofia nas escolas. Ao retomarmos os objetivos 

da Educação previstos na Constituição Federal e na LDB 9394/96 no que tange ao preparo 

para o exercício da cidadania e ao pensarmos esses objetivos em uma perspectiva de uma 

formação integral, parece-nos difícil escaparmos à Filosofia nesse processo. 

 A essas observações, Cotrim (1988, P.19), contribui ao relatar que o ensino de 

Filosofia tem por função, "desenvolver no estudante o senso crítico, que implica a 

superação das concepções ingênuas e superficiais sobre os homens, a sociedade e a 

natureza, concepções estas forjadas pela 'ideologia' social dominante". Ou seja, o estudo da 

Filosofia pode contribuir para pensarmos e repensarmos nossos valores, crenças e 

preconceitos, pois, como afirma Geisler & Feinberg (1996, p.11) "o papel primário da 

filosofia é moral, virtuoso e ético". Cotrim também acrescenta que:  

 

Para isso, é necessário que o ensino da Filosofia estimule o 

desenvolvimento da reflexão do estudante e forneça-lhe um conjunto de 

informações sobre reflexões já desenvolvidas na história do pensamento 

filosófico. O resultado desse processo é a ampliação da consciência 

reflexiva do estudante, voltada para dois setores fundamentais: 

* a consciência de si mesmo: crítica de si próprio enquanto pessoa e de 

seu papel individual e social (autocrítica); 
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* a consciência do mundo: compreensão do mundo natural e social e de 

suas possibilidades de mudança (1988, P.19). 

 

 Podemos perceber aqui o quão essencial é  a Filosofia enquanto disciplina escolar. 

Ao compreendermos a educação como um processo de formação humana, integral e para o 

exercício da cidadania, de modo a proporcionar a redefinição de valores que nos conduzam 

ao respeito mútuo, à igualdade, à solidariedade e à justiça social. Assim, Dantas (2002, p. 

61) nos informa que: 

 

A filosofia não é apenas mais uma disciplina a ser ensinada e aprendida, 

mas que nela se define, se pratica e se põe em jogo a essência e a própria 

natureza de ensinar e aprender – ao menos na medida em que entendemos 

a natureza do processo educativo e a prática de ensinar e aprender, tal 

como a entendeu Paulo Freire, não como simples transferência de 

conteúdos, ou mera aquisição de habilidades específicas, sejam elas 

técnicas, comportamentais ou cognitivas, mas na verdade como toda uma 

prática, todo um processo essencialmente emancipatório de educação, de 

formação de homens e mulheres efetivamente capazes de pensar, 

questionar e elucidar dialogicamente as condições de realização de suas 

vidas, de sua própria história, do próprio mundo em que existem. 

 

 A partir desses pressupostos, começamos a refletir agora, a respeito do ensino de 

Filosofia  e suas possíveis relações e contribuições para uma educação voltada para as 

relações raciais. Onde, uma educação que aborda essa temática, tem por objetivo contribuir 

para a efetivação da democracia, buscando a inserção e problematização de questões 

referentes a grupos sociais historicamente marginalizados, segregados e invisibilizados na 

sociedade e na educação formal. 

 Para compreendermos melhor essas relações, é importante lembrarmos que o 

conceito de democracia, a percepção do papel da educação no processo de democratização 

e de uma formação integral, tem suas raízes na filosofia clássica da Grécia Antiga. A isso, 

Gadotti (1999, p.30) relata que: 

 

a Grécia atingiu o ideal mais avançado de educação na antiguidade: a 

paideia, uma educação integral, que consistia na integração entre a 

cultura da sociedade e a criação individual de outra cultura numa 
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influência recíproca. (...) Os gregos realizaram a síntese entre a educação 

e a cultura: deram enorme valor à arte, à literatura, às ciências e à 

filosofia. A educação do homem integral consistia na formação do corpo 

pela ginástica, na da mente pela filosofia e pelas ciências, e na da moral e 

dos sentimentos pela música e pelas artes. 

 

 Não podemos negligenciar  aqui, a própria Filosofia Africana, pois, segundo Asante 

(2014, p.120), " a filosofia começa 2800 anos a.C. com pessoas de pele negra do Vale do 

Nilo, ou seja, 2200 anos antes do aparecimento de Tales de Mileto, considerado o primeiro 

filósofo ocidental". O autor ainda acrescenta que: 

 

(...) a prática da filosofia já existia muito antes dos gregos. Imhotep, 

Ptahhotep, Amenemhat, Merikare, Duauf, Amenhotep, filho de Hapu, 

Akhenaton e o sábio de Khunanup, são apenas alguns dos filósofos 

africanos que viveram muito tempo antes da Grécia ou de algum filósofo 

grego existir (2014, p.118) 

 

 Também, é preciso levar em consideração o fato de que a palavra filosofia tem suas 

origens no continente negro. Pois, ainda segundo Asante (2014, p.118): 

 

Existem duas partes na palavra "filosofia", como ela chegou até nós a 

partir do grego, "Philo", que significa amigo (brother) ou amante e 

"Sophia", que significa sabedoria ou sábio. Assim, um filósofo é 

chamado de "amante da sabedoria" A origem de "Sophia" está evidente 

na língua africana Mdu Ntr, a língua do antigo Egito, onde a palavra 

"Seba", que significa "o sábio", aparece pela primeira vez em 2052 a.C., 

no túmulo de Antef I, muito antes da existência da Grécia ou do grego. A 

palavra tornou-se "Sebo" em copta e "Sophia" em grego. 

 

 O autor ainda reforça os apontamentos em relação a origem e a prática da filosofia 

na África, ao relatar que:  

 

Diodoro da Sicília, escritor grego, em seu Sobre o Egito - escrito no 

primeiro século antes de Cristo - diz que muitos dos que são "celebrados 

entre os gregos pela inteligência e ensino, aventuraram-se para o Egito 

nos tempos antigos, para que pudessem participar de suas tradições e 
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copiar seus ensinamentos. Os sacerdotes do antigo Egito relatam em sua 

história, a partir dos registros dos livros sagrados, que foram visitados por 

Orfeu e Museu, Melampo, Dédalo, e, além desses, o poeta Homero, o 

espartano Licurgo, o ateniense Solon, Platão, o filósofo, Pitágoras de 

Samos, e o matemático Eudoxo, assim como Demócrito de Abdera e 

Enópides de Quios, também estiveram lá. (Asante, 2014, p.118) 

  

 Tais levantamentos nos mostram a importância de se reconhecer a africanidade, 

tanto para a história da filosofia, quanto para a filosofia que hoje de constitui, bem como 

sua aplicação no campo educacional. 

  O processo educativo, no que se refere a um ensino de Filosofia, não pode ser 

desassociados dos contextos sociais e culturais vivenciados por seus sujeitos. A 

diversidade racial e cultura constituem esses contextos. Cabe, a partir dessa constatação, e 

por meio de um trabalho com a questão racial, criar condições para que os estudantes 

possam questionar,  pensar e repensar conceitos e valores que dizem respeito a história e 

culturas de origem negra, servindo-se de uma dimensão filosófica para as reflexões que 

serão feitas. Ribeiro (2012, p.196), contribui com essa reflexão ao apontar que: 

 

Uma  nova  epistemologia  é  possível  a  partir  da  experiência  cultural  

do povo negro e uma nova axiologia, uma nova teoria de valor 

fundamentada em filosofia de vida  e  de  conhecimentos,  de  redações  e  

expressões  que  brotam  da  vivência histórica do  povo afro-brasileiro 

que expressam o  "belo"  de sua vida, de sua arte e de suas elaborações. 

 

Com isso, por meio da Filosofia, refletir a respeito das relações raciais que estão 

postas em nossa sociedade, com questões ligadas ao racismo, às desigualdades raciais, ao 

mito da democracia racial, a aculturação e a intolerância religiosa. São esses caminhos para 

a realização de uma educação transformadora, onde o respeito e o diálogo com o outro 

possam ser estabelecidos. 
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3.8 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 Um ponto de partida para a reflexão a respeito da importância e das possíveis 

contribuições de um material como esse para o trabalho dos docentes da educação básica 

consiste na seguinte questão: qual deve ser a postura do professor frente a uma educação 

para as relações raciais?  Assim, consideramos que para a realização de uma educação 

para as relações raciais na perspectiva da Lei 10.639/03, faz-se importante a ação e 

protagonismo docente, promovendo no ambiente escolar discussões e reflexões a respeito 

de questões ligadas   ao racismo e antirracismo na sociedade e na educação e que 

valorizem as práticas interdisciplinares nos processos formativos dos estudantes. 

 Desse modo, pretendemos que esse material teórico possa auxiliar os docentes na 

construção de propostas de trabalho que possibilitem buscar uma integração entre os 

professores e saberes escolares nos processos de discussão dos temas vinculados às 

questões raciais na educação. 

 Para isso, é preciso que nas ações pedagógicas que visam o exercício de uma 

educação para as relações raciais, os professores dialoguem e reflitam a respeito de 

questões ligadas ao racismo, antirracismo e as desigualdades raciais no Brasil; que 

analisem o papel da Lei 10.639/03 no contexto das políticas de ações afirmativas; dentro 

da especificidade dessa proposta, identifiquem o papel do ensino de História e Geografia 

no contexto da educação para as relações raciais buscando uma abordagem interdisciplinar 

com outras disciplinas escolares; e, sobretudo,   que transformem  esses saberes em 

práticas educativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nessa pesquisa, abordamos a questão racial na educação brasileira, investigando as 

possíveis contribuições de uma educação para as relações raciais no processo de 

construção de valores que contribuam para a valorização da história e da cultura negra e 

para a superação do racismo. Levantamos a importância da temática racial na matriz 

curricular dos cursos de graduação em licenciaturas, independentemente da especificidade 

das áreas, pensando na importância do preparo dos docentes para o exercício de práticas 

pedagógicas que voltadas para uma educação para as relações raciais, desse modo, 

atendendo ao que prescreve a Lei 10.639/03, a Resolução 01/2004 e o Parecer 03/2004 do 

CNE - Conselho Nacional de Educação.  

 Uma sociedade livre de racismo e das desigualdades raciais ainda é um desafio a ser 

superado, nesse sentido, é que analisamos  nessa pesquisa, as possíveis contribuições da 

educação escolar para o desenvolvimento desse processo. Entendendo que a escola constitui-se 

enquanto espaço para aplicação de políticas de ações afirmativas é que investigamos os 

resultados da Lei 10.639/03 que estabeleceu na educação básica, a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira. Essa Lei constitui-se enquanto um marco na construção de uma 

educação para as relações raciais e antirracismo na escola, subsidiando o desenvolvimento de 

políticas educacionais, sobretudo no que se refere ao reordenamento curricular, de materiais 

didáticos e de paradigmas na formação de professores. Contudo, constatamos que muito ainda 

precisa ser feito para que se efetive a aplicação da Lei 10.639/03 nas escolas de educação básica 

para que como resultado tenhamos  uma educação que contribua para a superação do racismo. 

 A partir do estudo de caso em uma escola pública da rede estadual de ensino de 

Goiás, refletirmos a respeito dos desafios para o estabelecimento dessa forma de educação, 

que tem como marco legal e principal referência, a Lei 10.639/03. Identificamos que a 

baixa adesão dos professores em participar das coletas de dados imprimem dificuldades 

para o desenvolvimento de pesquisas em educação, problema que tem sido relatado por 

pesquisadores da área. O que inviabilizou o desenvolvimento da proposta inicial para a 

análise dos dados, que pretendia estabelecer uma relação entre as disciplinas das diferentes 



 

123 
 

áreas e o trabalho com a questão racial, contudo, pudemos de forma geral analisar 

compreender o olhar docente a respeito da temática racial no cotidiano da escola.  

 A investigação a partir da percepção dos docentes de uma escola de educação básica, nos 

possibilitou  refletir a respeito dos papeis desses sujeitos enquanto mediadores dos processos 

educativos e sobre os desafios para o estabelecimento de uma educação para as relações raciais. 

Constatamos que um dos principais entraves para a realização de práticas pedagógicas que 

contemplem de maneira positiva e formativa as relações raciais na educação, consiste na 

formação de professores, que não prepara adequadamente os docentes para o trato dessas 

questões no interior das escolas. Embora os professores reconheçam a importância dessa 

temática para a educação, não sabem ou apresentam dificuldades em abordá-la, os mesmos 

revelam as carências na abordagem racial em sua formação (inicial e continuada).   

 As constatações da investigação empírica subsidiaram o desenvolvimento do produto 

educacional, o guia "Educação para as relações étnico-raciais no ensino de História e 

Geografia: um diálogo com outras disciplinas escolares". Pois, se há dificuldades por parte 

dos professores da escola campo em abordar as questões raciais no cotidiano da escola e se essas 

dificuldades, em grande parte, estão relacionadas a falta de conhecimento sobre a temática por 

parte dos docentes. A proposta desse material  visa auxiliar  os professores para possam refletir a 

respeito, criando condições para que elaborem e desenvolvam estratégias pedagógicas para a 

abordagem de questões raciais, tendo como um caminho as práticas interdisciplinares. 

Contribuindo para a promoção de uma educação antirracista, que respeita e valoriza a história e a 

cultura negra.  

 O material de estudo corresponde a sínteses de reflexões que perpassam a 

intencionalidade dessa pesquisa, que é apresentar possibilidades para uma prática 

pedagógica voltada para a educação para as relações raciais. O guia está voltado para o 

ensino de História e de Geografia, destacando as possíveis relações com as outras 

disciplinas escolares. As estratégias metodológicas procuram estimular nos docentes a 

curiosidade investigativa sobre o tema e sua área de formação e atuação na educação 

básica, levando-os a pensar e repensar suas práticas pedagógicas, de modo a procurar um 

direcionamento que seja voltadas para uma educação para as relações raciais, antirracismo 

e para a valorização da história e cultura negra e para a adoção de uma postura 

interdisciplinar em suas abordagens. 
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 Sabemos que esse trabalho constitui-se enquanto um "tijolo" na construção dessa 

educação. Mas sabemos que quanto mais as questões raciais fizerem parte das investigações 

científicas, do pensamento educacional, da formação de professores e das práticas pedagógicas, 

estaremos mais próximo de vermos essa "obra" concluída.  

 Por isso, consideramos que os estudos sobre esses temas e que vêm ganhando cada 

vez mais visibilidade, ainda carecem de maior espaço nos meios acadêmicos e escolares 

nos mais variados campos do conhecimento. Dessa forma, gradualmente produziremos 

uma forma de educação que contribua efetivamente para a superação do racismo e 

impulsione a realização da igualdade racial e uma postura interdisciplinar nas escolas, pode 

contribuir significativamente para isso. 

 Reafirmamos também, a importância das lutas dos movimentos negros para a 

realização de conquistas como a promulgação da Lei 10.638/03 e para a efetivação dela 

nos ambientes educacionais. E acreditar em um futuro onde as pessoas possam ter a mesma 

oportunidade independente de suas origens étnicas e cor da pele é o que nos motiva a 

darmos continuidade nessas investigações e na realização de práticas educativas que 

permitam a constituição de uma consciência crítica a respeito das relações raciais no 

Brasil. 
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APÊNDICES 

 

ANEXO 1: Questionário dos professores 

QUESTIONÁRIO 1: 

PROFESSORES DA ESCOLA PESQUISADA 

Nome (opcional):_______________________________________________________ 

Idade:___________________ Sexo: (     ) Masculino.     (     ) Feminino. 

Cor/raça: (     ) Branco    (     ) Preto    (     ) Pardo    (     ) Indígena    (     ) Amarelo 

Formação - Graduação: _____________________________________________________  

Ano de conclusão: _________________________________________________________ 

Formação - Pós-Graduação:_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

Ano de conclusão: _________________________________________________________ 

Disciplinas e séries que leciona atualmente:______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Bairro em que reside:_______________________________________________________ 

 

1 - Você considere relevante os estudos referentes a história e culturas africanas e afro-

brasileiras, estabelecido pela Lei 10.639/03 na educação básica? Por que? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2 - Você acredita que é possível estabelecer relações entre a(s) disciplina(s) que você 

leciona e o ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras? Caso a resposta seja 

afirmativa, de que forma? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3 - Em sua opinião, quais são os principais desafios para se trabalhar com questões ligadas 

a história e culturas africanas e afro-brasileiras no cotidiano escolar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

134 
 

 

4 - Você considera que o estudo da  história e culturas africanas e afro-brasileiras pode 

contribuir para uma educação anti-racista e para a compreensão das desigualdades raciais 

existentes na sociedade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5 - Você considera que a sua formação inicial e/ou continuada te preparou para lidar com 

temas referentes a história e culturas africanas e afro-brasileiras no ambiente escolar? Por 

que? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6 - Você considera que as iniciativas dos órgãos públicos responsáveis pela educação 

(Ministério da Educação, Secretaria de Estado da Educação) têm dado suporte e 

contribuído para o trabalho com a temática em questão nas escolas? Justifique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7 - Você identifica um quantitativo significativo de pessoas negras na composição dos 

alunos do Colégio Estadual _______________________________ e dos moradores do 

bairro Jardim Nova Esperança e da Região Noroeste de Goiânia? Caso a resposta seja 

afirmativa, como você percebe a condição socioeconômica dessas pessoas no que se refere 

a renda, educação (acesso, escolaridade e rendimento escolar) exclusão social, segregação 

e violência urbana?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


