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RESUMO 
 

A Lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-
brasileira em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, sejam públicos ou particulares. 
Esta Lei institui que tais conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
porém, o que se percebe é que fica a cabo de uma ou de outra disciplina o debate sobre cultura 
negra. Essa fragmentação não surte efeito satisfatório, já que o preconceito étnico-racial é uma 
construção histórica e social que perpassa todos os ambientes escolares e disciplinares. 
Portanto, o objetivo principal desta pesquisa foi elaborar uma sequência didática para a 
disciplina de Educação Física com o tema “Mulher Negra no Futebol”, voltados para a 
formação humana e o combate aos diversos tipos de violência e preconceitos praticados contra 
a população negra em específico as mulheres negras. Foi realizado um estudo de caso, de caráter 
exploratório e abordagem qualitativa com metodologia principal de grupos focais com 
estudantes e trabalhadoras de uma escola municipal de Goiânia. Autores como Hall (2003, 
2005), Silva (2000, 2010), Castells (2006) e Giddens (2003) nos deram suporte com o debate 
de identidades. Já Bourdieu (1998) Saviani (2008) e Coletivo de Autores (2006), foram nossas 
referências quanto à questão da escola e do papel da educação crítica e transformadora. E para 
analisar as relações de gênero e as relações de poder, partimos das considerações de Scott 
(1995), Gomes (2002, 2005, 2012) e Haraway (2005). Identificamos inicialmente que há ainda 
uma barreira invisível que estigmatiza e exclui as mulheres negras no mercado de trabalho e 
em outros aspectos da vida. Os dados que comprovam esta realidade encontram-se no último 
Relatório Anual Socioeconômico das Mulheres (2015), realizado pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, que mostra as disparidades socioeconômicas e demográficas nos recortes 
étnico-raciais, de gênero e de classe no Brasil.  
 
Palavras – chave: Identidade; Relações étnico-raciais; Gênero; Educação Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Abstract 
 
The law 10.639/03 states that the history and African culture teaching as well as Afrobrazilian be 

mandatory in elementary and high school establishments, be them public or private. This law states that   

these subjects shall be managed in all the school curriculum context. However, what is noticed is that 

the Afro culture debate is up to one or other subject. This fragmentation does not create any satisfactory 

effect, since the ethnic-racial prejudice is a historical and social construction that reaches beyond all the 

disciplinary and school contexts. Therefore, the main objective of this research was to elaborate a 

didactic sequence for the Physical Education subject with the theme “The Black Woman in Soccer”, 

towards the human formation and the combat against various types of violence and discrimination 

practiced against the black population, and specifically black women. A case study was carried out, of 

exploring characteristic and qualitative approach with the main methodology of focusing groups with 

students and female workers of a municipal school in Goiania. Authors such as Hall (2003, 2005), Silva 

(2000, 2010), Castells (2006) and Giddens (2003) gave us support with the identity debate. On the other 

hand Bourdieu (1998), Saviani (2008) e Coletivo de Autores (2006), were our references regarding the 

question of school and the role of a critical and transforming education. And to analyze the gender and 

power relations, we started from the considerations of Scott (1995), Gomes (2002, 2005, 2012) and 

Haraway (2005). We identified initially that there is still an invisible barrier that stigmatizes and 

excludes black women from the job market and in other aspects of life. The data that supports this reality 

can be found in the last Women Socioeconomic Annual Report (2015), carried out by the Secretariat of 

Policies for Women, that shows the socioeconomic and demographic disparities in the ethnic-racial 

configurations, of gender and class in Brazil. 

 

Keywords: Identity, Ethnic-racial Relations; Gender; Physical Education. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Ainda existe uma barreira entre a igualdade de direitos e oportunidades para a 

população negra e em especial para as mulheres negras. Invisível no cotidiano que se sustenta 

em afirmações de senso comum, mas escancarada quando recebe o tratamento rigoroso da/na 

produção da ciência e no trato com dados para a elaboração de políticas públicas. No ano de 

2015 foi publicado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, o Relatório Anual 

Socioeconômico da Mulher, em parceria com diversos colaboradores a partir de dados 

estatísticos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nos últimos 

anos. Este relatório apresenta uma leve redução das disparidades de gênero e de raça1 em 

relação à vida econômica, saúde e outros fatores que refletem na qualidade de vida das 

mulheres, mas, as mulheres negras continuam a liderar os índices de mais baixos salários, 

menor qualidade de trabalho e menor acesso à saúde, por exemplo. 

Em outra pesquisa que fora divulgada neste ano de 2017, Retrato das Desigualdades 

de Gênero e Raça, com base em séries históricas de 1995 a 2015 da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD, do IBGE, revela que pouco mudou nas relações entre gênero, 

classe e raça.  A dupla jornada de trabalho continua praticamente intacta e quanto aos ganhos 

salariais, mesmo cumprindo a mesma função e jornada de trabalho, há uma divisão severa de 

gênero e de raça, ficando para as mulheres negras as mais baixas remunerações, como explica 

em nota no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017); 

Apesar de, proporcionalmente, o rendimento das mulheres negras ter sido o 
que mais se valorizou entre 1995 e 2015 (80%), e o dos homens brancos ter 
sido o que menos cresceu (11%), a escala de remuneração manteve-se 
inalterada em toda a série histórica: homens brancos têm os melhores 
rendimentos, seguidos de mulheres brancas, homens negros e mulheres 
negras. A diferença da taxa de desocupação entre sexos também merece 
registro: em 2015, a feminina era de 11,6%, enquanto a dos homens atingiu 
7,8%. No caso das mulheres negras, ela chegou a 13,3% (e 8,5% para homens 
negros). 

Estes dados provocam uma reflexão sobre a mulher na sociedade moderna e esbarra 

em alguns discursos que legitimam o patriarcado2, condição fundamental para a manutenção 

deste quadro de opressão, ora em discursos religiosos, baseado em livros sagrados que pregam 

a submissão e obediência da mulher ao homem, alegando que Deus criou a mulher para servi-

                                                
1 Usa-se o termo raça neste momento por ser o termo utilizado pela pesquisa em questão, porém, não o utilizaremos 
no decorrer do nosso estudo por entendermos as limitações teóricas diante as questões sociais e culturais que 
envolvem o conceito de raça. No decorrer da nossa pesquisa utilizamos o termo étnico-racial, por percebermos 
que este amplia o conceito de uma relação apenas biológica para questões social e cultural.  
2 Termo utilizado para conceituar a dominação do masculino na organização familiar. Este termo será mais bem 
desenvolvido na segunda parte do Capítulo II. 
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lo. E ora no discurso supostamente científico que relaciona a racionalidade ao homem e que 

naturaliza as diferenças entre gêneros, colocando como uma questão biológica o pensamento 

científico historicamente masculinizado. 

A questão de classe é outro fator que potencializa a opressão perante as mulheres, 

apesar de sabermos que tanto a mulher burguesa quanto a mulher trabalhadora sofrem com a 

opressão masculina, esta se acentua nas mulheres que têm menos condições econômicas e 

reduzida qualidade de vida, menor escolaridade e é ainda mais precarizada nas relações de 

trabalho. 

O tema as identidades da mulher negra nos mobilizou à construção de uma ciência 

comprometida com o combate à discriminação racial e de gênero na sociedade brasileira, pois, 

consideramos que a escola possui um potencial formador e que as relações sociais e culturais 

que ocorrem na instituição escolar vão refletir o lugar da mulher negra na sociedade. Pensando 

na escola como um espaço de reprodução, de aparelhamento ideológico do Estado3, mas, 

também de transformação e disputas, percebemos que estas instituições têm grande 

contribuição no processo de formação do indivíduo crítico e essa relação dicotômica nos faz 

pensar em como a escola e seus sujeitos podem contribuir para a valorização da mulher e da 

cultura negra na sociedade. 

A sensibilidade sobre este tema passou pela identificação pessoal já que me localizo 

no recorte da pesquisa como mulher, negra e trabalhadora, como professora Rede Estadual de 

Ensino. A partir disso fizemos as seguintes problematizações quanto ao tema da nossa pesquisa; 

quais são as identidades das mulheres negras presentes no cotidiano escolar? Há distinção entre 

a percepção de estudantes, trabalhadoras docentes e técnicas? O currículo ensinado na escola 

influencia na construção dessas identidades? Como? Por quê?  

A questão da vulnerabilidade das mulheres negras brasileiras nos despertou interesse 

e motivou a realização de um primeiro estudo, Trabalho de Conclusão de graduação em 

Licenciatura em Educação Física intitulado “A Representação Social das Estudantes Negras 

da Faculdade de Educação Física - FEF/UFG” (JACOB, 2008). Investigamos, a partir, da 

autodeclaração das estudantes negras, quais eram suas representações sobre seus corpos e 

concluímos que face às características sociais brasileiras, a representação social de corpo das 

                                                
3 Para analisar a reprodução das condições de produção que implica a reprodução das forças produtivas e das 
relações de produção existentes na sociedade capitalista, Althusser, distinguiu no Estado os Aparelhos Repressivos 
de Estado (o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões etc.) e os Aparelhos Ideológicos 
de Estado (AIE) em que a escola está dentre eles. Os Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam massivamente 
pela ideologia e secundariamente pela repressão. Em suma a ideologia é materializada nos Aparelhos Ideológicos 
do Estado (ALTHUSSER, 2003, pp. 43-44). 
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futuras educadoras não trouxe surpresas, pois a representação do corpo negro no Brasil continua 

sendo utilizado como ferramenta barata no mundo do trabalho, permanecendo excluído e 

segregado no ambiente educacional e nas políticas públicas e sociais. 

Dando continuidade aos estudos, no curso de Especialização Lato Sensu em Educação 

Física Escolar decidimos aprofundar novas investigações nas relações de gênero e étnico-racial. 

A pesquisa intitulada de A Questão Étnico-racial e de Gênero nos Currículos da Escola 

(JACOB, 2013) teve como objetivo identificar, a partir das discussões curriculares, como ocorre 

a discussão e ações sobre cultura negra na escola, especificamente ainda como acontece à 

aplicabilidade da lei nº 10.639/03 na escola pesquisada e qual a contribuição da Educação Física 

nas atividades que abordam o tema de étnico-racial e gênero. Neste estudo optamos em fazer 

uma investigação do currículo de uma escola, identificando estes temas de forma contínua e o 

maior número de disciplinas possíveis envolvidas. Concluímos que, a partir do Projeto Político 

Pedagógico – PPP, das análises dos documentos que compõem currículo da escola, observações 

e entrevistas, mesmo com o trabalho com as disciplinas de Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Dança e Artes, ainda estão presentes nos discursos e práticas as teorias raciais como 

miscigenação racial, igualdade racial e o mito da democracia racial4.  

Nesta pesquisa atual, temos como tema central o debate que vem sendo travado nas 

últimas décadas e crescendo nos meios acadêmicos e nos movimentos sociais: as identidades. 

Um tema que se relaciona com questões polêmicas que supostamente teriam sido superadas 

como nacionalismos, regionalismos, fundamentalismos, racismo, chauvinismo, questões de 

gênero5 e ainda de classe social.  

O objetivo geral foi de elaborar uma sequência didática para a disciplina de Educação 

Física com o tema “Mulher Negra no Futebol”, voltados para a formação humana e o combate 

aos diversos tipos de violência e preconceitos praticados contra a população negra em 

especifico as mulheres negras. Quanto aos objetivos específicos tivemos: analisar quais são as 

barreiras e os desafios étnico-raciais e de gênero no currículo da unidade escolar; identificar 

                                                
4 Sistematizado na obra Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, o conceito de democracia racial coloca a 
escravidão para fora da ótica da dominação. A condição do escravo, nessa obra, é historicamente articulada com 
relatos e dados onde os escravos vivem situações diferentes do trabalho compulsório nas casas e lavouras. Porém 
o termo mito é colocado como algo falso, ou seja, não existe democracia racial uma vez que nossa última 
constituição coloca a discriminação racial como um crime inafiançável. Entre nossas discussões proferimos, ao 
mesmo tempo, horror ao racismo e admitimos publicamente que o Brasil é um país racista.  
5 Os Estudos culturais britânicos e a globalização foram um dos caminhos que abriram espaço para que outras 
identidades de gênero, que não fossem o feminino e o masculino, ganhassem visibilidade no campo acadêmico 
assim como na sociedade de forma geral. Porém trabalharemos especificamente a questão de mulher negra na 
sociedade sem, jamais, hierarquizar, diferenciar e/ou desconsiderar as relações de poder frente às demais 
identidades de gênero.  
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como as trabalhadoras negras da escola percebem a opressão e como essa percepção perpassa 

por seu planejamento, trabalho didático e no seu exercício da função; identificar e analisar a 

especificidade cultural, social e econômica das estudantes negras da escola; traçar um perfil 

sócio-demográfico das mulheres negras participantes da pesquisa a fim de identificar 

convergências e divergências; e analisar a identidade da mulher negra na escola explorando os 

desafios e as ações de superação em relação às barreiras étnico-raciais e de gênero em uma 

escola pública municipal de Goiânia. 

Esta foi uma pesquisa social de abordagem qualitativa que objetiva, como 

metodologia, criar possibilidades de ensino ao problema que apresentamos neste estudo. Sendo 

assim temos acordo com Gil (2008, p.26) quando entende a “pesquisa social como o processo 

que, utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo 

da realidade social”.  

Esta pesquisa foi considerada também metodologicamente um estudo de caso por 

seguir o rigor metodológico apresentado por Yin (2001, p.73), formulação do problema, 

definição da unidade caso, elaboração do protocolo que é a conduta da pesquisadora durante a 

coleta de dados, avaliação, análise e triangulação dos dados e, por fim, a reparação do relatório 

em que conduzimos nossas constatações e resultados para a conclusão.  

Segundo Gil (2008, p.54) estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos”. Nossa pesquisa se realizou em uma 

escola pública de Goiânia onde em específico foram investigadas as identidades das mulheres 

e meninas negras desta escola. Foi considerada nesta investigação a realidade socioeconômica 

tanto da escola como das participantes do grupo focal. 

Quanto à abordagem qualitativa, Trivinos realizou um estudo, Introdução a Pesquisa 

em Ciências Sociais (1987) em que caracterizou a pesquisa qualitativa em cinco aspectos. O 

primeiro foi de que a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados 

e o pesquisador como instrumento-chave, ou seja, o meio é a grande fonte de informações e de 

se perceber as relações de contradições sociais. O segundo aspecto, a pesquisa qualitativa é 

descritiva, pois há uma descrição dos fatos sociais. O terceiro aspecto, os pesquisadores 

qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o 

produto, já que é no acompanhamento do processo que podemos chegar à essência dos fatos 

sociais rompendo com o que se apresenta na aparência (TRIVINOS, p. 129-130, 1987). O quarto 

aspecto, os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente, pois, existe 
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a compreensão de que os fenômenos sociais estão inseridos em um contexto histórico no qual 

há um entendimento da realidade a partir da totalidade intuitivamente. E por fim o quinto 

aspecto, o significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa, no qual o significado 

vai além da aparência partindo “das causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo 

do sujeito como ser social e histórico, tratando de explicar e compreender o desenvolvimento 

da vida humana e de seus diferentes significados no devir dos diversos meios culturais” 

(TRIVINOS, p. 131, 1987). 

Tivemos como principal ferramenta de coleta de dados o trabalho com grupo focal com 

o objetivo de desvelar questões incompreendidas nos documentos. Esta técnica de coleta de 

dados se define nas interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pela 

pesquisadora e “trata-se de uma técnica analítica que utiliza bases teóricas provenientes da 

lingüística, psicanálise e sociologia para interpretar os conteúdos latentes das opiniões sociais” 

(GONDIM, 2003, p.151). O trabalho com os grupos focais teve intenção de analisar a 

especificidade cultural, social e econômica das mulheres negras da escola, perceber como as 

relações de opressão de gênero e étnico-racial influenciam na vida escolar e cotidiana.  

O grupo focal é uma técnica de coleta de dados que foi inicialmente utilizada durante 

a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de investigar os efeitos de convencimento da 

propaganda política avaliando a eficácia do material de treinamento de tropas, bem como os 

fatores que afetavam a produtividade nos grupos de trabalho. A partir de 1980 os grupos focais 

foram utilizados para entender as atitudes de doentes, como, por exemplo, no uso de 

contraceptivos e assim como avaliar a interpretação da audiência em relação às mensagens da 

mídia. Este tipo de técnica de coleta de dados se apoia na interação dos sujeitos envolvidos nos 

grupos focais em que a principal diferença está no papel do entrevistador, pois este se torna um 

facilitador para que os debates aconteçam. O entrevistador ao fim do processo compara as falas 

sendo o nível de análise a reação dos indivíduos no grupo (GONDIM, 2003). 

Gondim (2003, p. 151-152) realizou um estudo sobre os usos da técnica de grupo focal 

em pesquisa de abordagem qualitativa assim como suas metodologias. A autora nos chama a 

atenção para dois pontos, primeiro que o objetivo do grupo focal não é analisar os conteúdos 

das falas e sim o discurso ou “conteúdo latente” e segundo como a informalidade do discurso 

pode emergir para debates ideológicos.  

Trata-se de uma técnica analítica que utiliza bases teóricas provenientes da 
linguística, psicanálise e sociologia para interpretar os conteúdos latentes das 
opiniões sociais. O foco não se encontra na análise dos conteúdos manifestos 
nos grupos, mas sim no discurso que permite inferir o sentido oculto, as 
representações ideológicas, os valores e os afetos vinculados ao tema 
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investigado. A premissa é a de que os pequenos grupos tendem a reproduzir 
nos jogos de conversação, o discurso ideológico das relações macrossociais. 
Eles seriam, pois, uma forma de desvelar este processo de alienação e torná-
lo consciente para os participantes (GONDIM, p.151-152, 2003). 

O trabalho com os grupos focais utilizou como recurso tecnológico, face a face, com 

gravador e foram realizados na escola, especificamente na Biblioteca, nos horários de aulas, em 

que foram negociados com a direção e coordenação pedagógica os melhores momentos para a 

realização dos trabalhos sem que houvesse prejuízos escolares, na regência das aulas, no 

trabalho de apoio da escola e nos conteúdos para as estudantes.  Cada grupo focal teve em média 

duração de duas (02) horas. Ao fim dos grupos focais foram entregues questionários a fim de 

traçar um perfil sócio demográfico de cada grupo. 

A ideia inicial era de trabalhar com quatro grupos focais: as trabalhadoras técnicas da 

escola, as estudantes, as trabalhadoras doentes e as mães das estudantes. Porém não foi possível 

realizar com as mães das estudantes, devido a indisponibilidade de tempo desprendido na 

pesquisa, pois, muitas mães não poderiam faltar ao emprego para contribuir. Isso nos mostra as 

dificuldades de realizar uma pesquisa social nos parâmetros de organização do trabalho nesta 

sociedade.  

Para participar da pesquisa foi necessário a auto declaração como negra como critério 

inicial. Outro critério de seleção foi optar por realizar a pesquisa com estudantes do 9º ano, pois 

precisávamos de estudantes que tivessem uma capacidade melhor de sistematização da 

realidade. Quanto às trabalhadoras da escola o critério de inclusão foi somente a auto-

declaração como negra e manifestar-se interesse em participar da pesquisa.  Após este momento 

as colaboradoras receberam explicações sobre a pesquisa e foram orientadas a assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em que também consta todas as informações da 

pesquisa e a garantia de privacidade e confidencialidade dos sujeitos assim como o 

consentimento da pessoa em participar. Já as estudantes receberem o Termo de Assentimento 

Livre e Esclarecido para que seus pais ou responsáveis autorizassem a participarem da pesquisa. 

A pesquisa de campo teve duração total de 06 meses sendo o primeiro momento 

dedicado ao contato com a Escola e com a Secretaria Municipal de Educação para a autorização 

da pesquisa. A construção do referencial teórico e a coleta de dados aconteceram no período de 

03 meses após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal 

de Goiás – UFG.  

A coleta de dados se dividiu em duas fases, análise de documento e grupo focal; o 

primeiro utilizado foi à análise de documentos da unidade de ensino (Projeto Político 

Pedagógico e o Projeto A Cultura Afro-indígena brasileira) com o intuito de alcançar o objetivo 
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de analisar quais são as barreiras e os desafios étnico-raciais e de gênero no currículo da unidade 

escolar. 

 O trabalho com os grupos focais veio em seguida e tivemos condições de alcançarmos 

os seguintes objetivos: identificar como as trabalhadoras negras da escola percebem a opressão 

e como essa percepção perpassa por seu planejamento, trabalho didático e no seu exercício da 

função; identificar e analisar a especificidade cultural, social e econômica das estudantes negras 

da escola; e, traçar um perfil sócio-demográfico das mulheres negras participantes da pesquisa 

a fim de identificar pontos convergentes e divergentes.  

Após a revisão de literatura, análises de documentos e a realização dos grupos focais 

tivemos condições de levantar elementos teóricos e ações atitudinais para alcançarmos nosso 

objetivo principal, elaborar uma sequência didática para a disciplina de Educação Física com o 

tema “Mulher Negra no Esporte”, voltados para a formação humana e o combate aos diversos 

tipos de violência e preconceitos praticados contra a população negra em especifico as mulheres 

negras.. Essa sequencia didática se objetivou em certa medida alcançar todas as mulheres da 

escola inclusive as trabalhadoras técnicas. 

Toda a etapa de coleta de dados, que envolve a participação dos sujeitos, foi realizada 

com a preocupação em minimizar a ocorrência de quaisquer riscos, pois os dados obtidos foram 

mantidos em absoluto sigilo, utilizando somente para fins dessa pesquisa que serão divulgados 

em revistas, trabalhos acadêmicos e eventos científicos, porém mantendo o sigilo das 

identidades das colaboradoras. 

Seguindo a metodologia de análise de dados proposta por Godin (2013) as falas das 

colaboradoras foram agrupadas, ao longo do texto, em núcleos de análise. Tais núcleos 

correspondem aos elementos constitutivos de identidades, relações étnico-raciais, gênero, 

corporeidade (o imaginário, a distinção entre o eu e o outro, etc.). Além disso, houve outro 

núcleo de análise em que se compreendem as relações entre identidade e escola.  

Em cada agrupamento de falas, buscou-se não só interpretar o conteúdo manifesto, 

isto é, “o modo como os participantes dos grupos focais se posicionam diante do tema, foco da 

discussão” (GONDIN, 2013, p.155), mas buscou-se também analisar “às contradições, 

totalidades / particularidades, essência / aparência e movimentos de transferência histórica” 

(TRIVINOS, 1987), numa tentativa de problematizar tais discursos. Para isso, relacionamos as 

falas com as condições sócio-históricas dos sujeitos pesquisados (os grupos de mulheres que 

compõem cada grupo focal) e seus respectivos locais de fala. 
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Pesquisas recentes6 revelam que a maior parte da população negra, dentre ela as 

mulheres, residem nas periferias do Brasil, fazem uso do sistema público de ensino e do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Pensando que o problema da pesquisa se expressa na sociedade de 

forma geral, mas com maior intensidade nas periferias, a ideia foi realizar a pesquisa em uma 

escola que é como um ponto de apoio para a comunidade. Para isto fora encaminhado a 

Secretaria Municipal de Educação – SME o documento solicitando a autorização da realização 

da pesquisa assim como a indicação da escola que melhor atendia aos critérios da pesquisa. 

Este documento de solicitação foi encaminhado ao Comitê de Ética da UFG. 

A participação das colaboradoras na pesquisa não implicou em nenhum gasto adicional 

e estas também não receberam nenhum pagamento ou gratificação por sua participação, 

podendo estes solicitarem esclarecimento sobre a pesquisa quando surgisse necessidade já que 

houve a disponibilização de nosso telefone para ligações realizadas a cobrar. A participação na 

pesquisa não foi obrigatória e as participantes pesquisadas tiveram total liberdade de, a qualquer 

momento, desistir da coleta de dados, sem que isto lhe trouxesse qualquer penalidade ou 

prejuízo. Garantimos o sigilo das colaboradoras identificando-as por letras do alfabeto e 

garantimos o menor risco possível de constrangimento.  

A dissertação ficará à disposição da Secretaria Municipal de Ensino, Secretaria de Pós-

Graduação do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE/UFG e uma cópia 

na escola. Os dados coletados e instrumentos ficaram sobre minha responsabilidade, 

pesquisadora responsável, durante 05 anos e ao término destes anos serão destruídos. 

Os benefícios desta pesquisa foram a desconstrução, junto ao coletivo escolar, de 

estereótipos negativos sobre as mulheres negras como, por exemplo, sobre o cabelo crespo e a 

cor da pele não serem bonitos, dentre outros. Problematizando a partir do viés de dominação 

presente na sociedade, o papel hoje destas mulheres na sociedade, e o papel que estas podem 

vir a cumprir. Considerando a escola como uma instituição de reprodução do status quo, mas, 

também de emancipação humana, os benefícios de trazer este debate para dentro da escola 

implicam em chamar atenção para este segmento da sociedade que está na base da estrutura 

social com os mais baixos salários e as piores condições de qualidade de vida. 

Este trabalho está organizado em três capítulos, o primeiro deles intitulado: “A 

Construção das Identidades” vem nos apresentar como debate sobre identidade emergiu nos 

estudos culturais britânicos, a partir de críticas ao marxismo ortodoxo que não dava respostas 

                                                
6 Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio – Pnad, IBGE e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
IPEA 
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às questões importantes da modernidade, como os debates de gênero, étnico-racial e sua relação 

com as classes sociais. Um dos principais autores deste primeiro capítulo foi o sociólogo Stuart 

Hall que parte da reflexão sobre raça e da sua própria experiência de vida como migrante 

jamaicano na década de 1970. Logo este autor aprofunda nos estudos de etnicidade com o texto 

A contribuição de Gramsci para os estudos de raça e etnicidade (1985), trazendo reflexões 

marxistas para a construção do conceito de identidade cultural. Mas é a partir da obra Identidade 

Cultural e Diáspora (1996) que o autor consolida um conceito de identidade cultural 

envolvendo aos sujeitos coletivos sociais. 

No Brasil, dentre os autores que fazem a discussão sobre a identidade cultural a partir 

das teorias críticas e pós-criticas de currículo, de educação e dos Estudos Culturais, o que ganha 

destaque na nossa pesquisa é Tomás Tadeu da Silva, com fortes influências de Stuart Hall. O 

autor faz uma discussão da identidade a partir da diferenciação dos sujeitos e compreensões 

sobre o esgotamento das teorias críticas de educação. Graduado em Matemática, atualmente é 

Ph. D. pela Stanford University (1984) e atualmente é professor colaborador do Programa em 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dentre suas 

principais obras tivemos como referencial teórico, no primeiro capítulo Identidade e diferença 

– a perspectiva dos estudos culturais britânicos (2000) e no segundo capítulo quando falamos 

do potencial transformador do currículo e da escola, utilizamos “Documentos de Identidade: 

uma introdução às teorias do currículo” (2010). 

Ainda neste primeiro capítulo falaremos sobre a construção da identidade de gênero e 

étnico-racial a partir das impressões dos grupos focais fazendo uma relação do que a literatura 

nos apresenta e o que está presentes nos discursos das mulheres e meninas negras. Na 

compreensão sobre a construção do conceito de gênero como categoria histórico-social assim 

como a relação de classe presente nos movimentos feministas tivemos como interlocutoras as 

autoras Joanna Scott (1995) e Haraway (2004).  A autora Nilma Lino Gomes (2002, 2005, 

2012) também teve um papel fundamental no nosso trabalho, pois nos auxiliou nos debates 

sobre a mulher negra na sociedade, na educação assim como na construção do conceito de 

identidade desenvolvido por esta autora. 

Bourdieu é um autor que nos ajudou a refletir a opressão da mulher com a obra 

Dominação Masculina (2002) a partir da construção dos papéis sexuais e sobre as estruturas 

históricas da relação da masculinidade e da feminilidade, no qual é nos apresentado o termo 

violência simbólica instituída pela organização familiar, pela igreja e pelas instituições do 

Estado como, por exemplo, a escola. Este autor nos ajudou, no segundo capítulo, a pensar o 
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sistema escolar e os conhecimentos presentes nos currículos que são prioritários para a 

manutenção das condições de exploração com a obra Escritos da Educação (1998).  

O segundo capítulo, O Currículo como Ferramenta na Construção das Identidades, 

inicia apresentando o campo do currículo, como prática de intervenção e resistência, a partir da 

teoria crítica de currículo e localizando o debate de cultura, gênero e das relações étnico-raciais, 

em contraponto como a análise do projeto interdisciplinar da escola.  

Para falarmos de educação e pedagogia no referenciaremos em Saviani  com a obra 

Escola e Democracia (2008). Esse autor nos ajudou a pensar o currículo, a escola e a educação 

que não fosse necessariamente apenas reprodutora das relações de poder presentes na 

sociedade, mas uma educação que fosse emancipadora e que conseguisse levar os estudantes a 

realizarem a reflexão crítica da sociedade a partir do conhecimento. 

O terceiro capítulo é a construção de uma sequência didática de três aulas de Educação 

Física. Os elementos encontrados na análise de documentos e no trabalho com o grupo focal 

foram utilizados como base para a elaboração. Neste capítulo apresentamos s ainda os 

resultados da aplicação deste produto em uma escola da rede estadual da cidade de Goiânia. 

Dentre as obras que nos ajudaram nesta última fase do trabalho, além da literatura apresentada, 

a obra da área da Educação Física, Coletivo de Autores (2004), apresenta uma perspectiva de 

trabalho que faz a crítica e apontamentos para saídas aos processos de dominação, e nos mostra 

também uma proposta curricular teórica metodológica que não só rompe com conceitos de 

distribuição de conteúdos e disciplinas apenas, mas, considera o currículo como “o percurso do 

homem no seu processo de apreensão do conhecimento científico selecionado pela escola: seu 

projeto de escolarização” (COLETIVO DE AUTORES, 1994, p.15).  Esta sequência didática 

foi orientada pela Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolvida por Saviani em que o autor 

apresenta cinco passos do caminho pedagógico para trabalhar os conteúdos. Estes passos serão 

detalhados no terceiro capítulo junto a sequência didática. 
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1. CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES 

 
O termo identidade tem estado nos discursos e nos temas de pesquisas dos últimos 

anos do meio acadêmico principalmente nos estudos da perspectiva crítica da educação. Nas 

últimas décadas com o aceleramento da globalização houveram reivindicações por visibilidade 

de diversas culturas, gêneros e classe que foram historicamente silenciadas dentro e fora da 

escola (SILVA, 2000). 

A teorização do conceito de identidade passa por algumas indagações que transitam 

em perspectivas diferentes, porém, o que temos de certo é que passamos de um período onde 

tínhamos definidamente o lugar e o espaço para determinadas manifestações culturais, como 

por exemplo, de gênero e as relações étnico-raciais e, com o advento da globalização, para um 

momento em que essas manifestações transitam livremente nos ambientes sociais e em 

indivíduos diferentes construindo assim em um mesmo sujeito diversas identidades (HALL, 

2005).  

Demos início ao nosso trabalho falando sobre os Estudos Culturais britânicos e a luta 

pela ressignificação dos debates de gênero, étnico-racial, de classe e de outros grupos 

subordinados que procuraram fazer frente à imposição de significados sustentados por 

interesses dominantes. Os autores que iniciaram este debate percebiam na sociedade de classe, 

assim como no sistema econômico capitalista, um local próprio da (re) produção das diversas 

desigualdades. 

Após, falamos como se apresenta a teorização sobre o conceito identidade, seus 

enfoques assim como os principais autores que se dedicaram a entender esse tema na sociedade. 

E, em um segundo momento, entenderemos como se dá a opressão masculina em relação às 

mulheres e como as questões étnico-raciais e de classe podem potencializar esta opressão. 

Neste capítulo dialogamos ainda com as falas dos grupos focais, trazendo as falas mais 

importantes de cada grupo focal assim como as relacionando com a literatura apresentada, ou 

seja, as análises a luz da literatura consultada. As falas dos grupos focais que foram selecionadas 

neste primeiro capítulo têm a ver com a construção das identidades destas adolescentes e 

trabalhadoras. Logo mais à frente as falas apresentadas foram problematizadas em interfaces 

com a questão de gênero, de classe e étnico-racial. 
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1.1. COMO OS ESTUDOS CULTURAIS BRITÂNICOS IMPULSIONARAM O DEBATE 

SOBRE AS IDENTIDADES 

Stuart Hall (1932-2014) viveu e trabalhou na Inglaterra, como um imigrante da 

Jamaica. O fato de transitar em diversas culturas, também em busca e construindo sua própria 

identidade, o motivou e inspirou a fazer reflexões acerca da perspectiva dos Estudos Culturais. 

Dentre as obras mais importantes estão: Raça, Cultura e Comunicações: olhando para trás e 

para frente dos estudos culturais britânicos (1989); Centralidade da Cultura: notas sobre as 

revoluções culturais do nosso tempo (1997); Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 

culturais britânicos (2000), Da Diáspora: identidade e mediações culturais (2003) e Identidade 

Cultural na Pós-modernidade (2005). 

Hall teoriza os estudos culturais britânicos para realizar reflexões sobre identidades e 

nos cabe aqui entender esta perspectiva de estudo como campo teórico a fim de identificar 

compreensão do desenvolvimento do conceito de identidades. Dentre as obras supracitadas 

focaremos na obra Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais (2003) que apresenta 

questões sobre a construção do campo teórico dos estudos culturais britânicos e sobre a 

constituição da identidade e da cultura popular negra no alto modernismo e no pós-modernismo. 

Segundo Hall (2003, p. 132) os estudos culturais britânicos surgem em 1950, a partir 

de três obras que estiveram alicerçando este novo campo de conhecimento e de compreensão 

das relações sociais e culturais; As Utilizações da Cultura de Richard Hoggart (1957), Cultura 

e Sociedade de Raymond Williams (1958), e A Formação da Classe Operária Inglesa de E. P. 

Thompson (1963). 

Hall (2003) explica como estes autores deram destaques em suas obras para a 

compreensão de cultura e sua intersecção na sociedade moderna, assim como, estes compôs o 

que foi chamado de Nova Esquerda tendo a cultura como ponto de convergência. 

Eles não apenas levaram a cultura a sério como uma dimensão sem a qual as 
transformações históricas, simplesmente não poderiam ser pensadas de 
maneira adequada. Eram em si mesmos "culturais", no sentido de Cultura e 
Sociedade. Eles forçaram seus leitores a atentar para a tese de que 
concentrados na palavra cultura existem questões diretamente propostas pelas 
grandes mudanças históricas que as modificações na indústria, na democracia 
e nas classes sociais representam de maneira própria e as quais a arte responde 
também, de forma semelhante. (HALL, 2003, p. 133) 

Para além de chegar a algum conceito unificado de cultura, o que os intelectuais não 

deprendiam esforços para isto, tão pouco era o objetivo destes, estes estudiosos encontraram 

alguns impasses pelo caminho da construção deste campo teórico. O primeiro deles foi a 

referência ao marxismo e ao mesmo tempo as críticas ao marxismo ortodoxo. Esse debate 

parecia duvidoso e ao mesmo tempo problemático para os críticos que acompanhavam os 
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avanços deste novo campo teórico, assim como para os intelectuais que discutiam o papel da 

cultura na sociedade naquele momento, pois, o marxismo não dava resposta a questões que 

eram fundamentais para os estudos culturais britânicos, como por exemplo, cultura, ideologia, 

a linguagem e o simbólico (HALL, 2003). 

Porém, Hall (2003, p.267) com a intenção de perceber no marxismo questões 

incompreendidas para os estudos culturais britânicos, aproximou-se de Gramsci, pensador 

Italiano, para estreitar essa relação muito pouco incompreendida. Encontrou como ponto 

principal, além da compreensão de que a sociedade de classe potencializa as desigualdades, o 

debate sobre ideologia que se caracteriza como;  

Referenciais mentais — linguagens, conceitos, categorias, conjunto de 
imagens do pensamento e sistemas de representação — que as diferentes 
classes e grupo 
s sociais empregam para dar sentido, definir, decifrar e tornar inteligível a 
forma como a sociedade funciona (HALL, 2003, p.267). 

Neste contexto estamos de acordo com Hall sobre o conceito de cultura em que nos 

explica que a mesma é uma produção, tem sua matéria prima, seus recursos, seu trabalho 

produtivo. E que está sempre em processo de formação. Hall (2003, p.47) apresenta uma 

alternativa para pensarmos a cultura como uma produção. 

A alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários e homogêneos de 
"pertencimento cultural", mas abarcar os processos mais amplos — o jogo da 
semelhança e da diferença — que estão transformando a cultura no mundo 
inteiro. Esse e o caminho da "diáspora", que é a trajetória de um povo moderno 
e de uma cultura moderna (HALL, 2003, p.47). 

É importante ressaltar que houve duas grandes “paradas de revisão da prática” nos 

estudos culturais britânicos e que vão ao encontro com o nosso estudo, o movimento feminista 

e as questões étnico-raciais. Hall (2003, p. 209) enumera cinco reflexões sobre os estudos 

culturais britânicos e o feminismo. A primeira foi a perspectiva de mudança do pessoal para o 

político. Esta foi fundamental para a mudança de objetivo dos estudos culturais britânicos assim 

com a relação da teoria com a prática. A segunda, a noção do poder não somente na esfera 

pública, mas ideologicamente. O que remete à terceira questão, de que a centralidade das 

questões de gênero e sexualidade está diretamente ligada ao próprio poder. Quarto, a abertura 

do debate para questões que por muito tempo pensávamos estar superadas como, por exemplo, 

o machismo e a opressão no campo acadêmico e militante. E por fim, o quinto ponto de reflexão, 

“a reabertura da "fronteira fechada" entre a teoria social e a teoria do Inconsciente — a 

psicanálise”.   

 A crítica feminista pegou os intelectuais dos Estudos Culturais britânicos de surpresa, 

na maioria homens e brancos. Nos anos de 1960 e 1970 o movimento feminista expôs o 
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patriarcado e a visão sexuada do poder presente nas relações de gênero dentre os estudos 

culturais britânicos, os fazendo refletir sobre abrir mão do poder, que até então era uma 

experiência nova naquele momento. Assim relata Hall (2003, p.209);  

Abrimos a porta aos estudos feministas, como bons homens transformados. E, 
mesmo assim, quando o feminismo arrombou a janela, todas as resistências, 
por mais insuspeitas que fossem, vieram a tona — o poder patriarcal 
plenamente instalado, que acreditara ter-se desautorizado a si próprio. Aqui 
não há líderes, dizíamos naqueles tempos; estamos todos, estudantes e corpo 
docente, unidos na aprendizagem da prática dos estudos culturais britânicos.   

Nos estudos culturais britânicos do ponto de vista da comunicação, a construção 

simbólica do gênero se dá por uma construção de identidade em movimento relacional e 

complexo inicialmente em duas perspectivas. A primeira centrada no poder dos discursos 

midiáticos em hierarquizar, subordinar e excluir. A segunda já nos anos 1980, sobre as questões 

simbólicas, que tiveram forte influência nos estudos culturais marxistas de Althusser que tinha 

como foco os aparelhos ideológicos do Estado (COSTA, SILVEIRA e SOMMER 2003).   

Outra questão que fez com que os estudos culturais britânicos fizessem uma “parada” 

para autocrítica foi a questão étnico-racial ainda que tardiamente, em uma perspectiva britânica, 

fez com que a política racial, a resistência ao racismo, questões críticas da política cultural 

também emergissem nos estudos culturais britânicos. Vale lembrar que as questões raciais 

tiveram muitas dificuldades de teorizarem e de consolidarem como campo de investigação nas 

ciências sociais, uma vez que a retardada visibilidade das questões raciais tem ligações com as 

lutas da Nova Esquerda e suas diferenças com o marxismo ortodoxo (COSTA, SILVEIRA e 

SOMMER, 2003). 

 A variabilidade linguística e como esta se manifesta através dos estudos culturais 

britânicos também produziu calorosos debates entre os estruturalistas, pós-estruturalistas e 

semióticos, pois agora percebia nos discursos um caráter produtivo das relações cotidianas 

assim como construtivo das visões de mundo, das identidades e materialidade social. A 

metáfora linguística causou incômodo, pois de acordo com Hall (2003, p.211) estudar cultura 

é um deslocamento de estruturas fixas, ou seja, algo descentrado no meio cultural, na 

linguagem, na textualidade, na significação; “há algo que constantemente escapa e foge a 

tentativa de ligação, direta e imediata, com outras estruturas”.  Ainda, nas palavras do autor, o 

mesmo percebe a importância da linguagem e da metáfora linguística no entendimento das 

relações culturais; 

A importância crucial da linguagem e da metáfora linguística para qualquer 
estudo da cultura; a expansão da noção do texto e da textualidade quer como 
fonte de significado, quer como aquilo que escapa e adia o significado; o 
reconhecimento da heterogeneidade e da multiplicidade dos significados, do 
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esforço envolvido no encerramento arbitrário da semiose infinita para além do 
significado; o reconhecimento da textualidade e do poder cultural, da própria 
representação, como local de poder e de regulamentação; do simbólico como 
fonte de identidade (HALL, 2003, p.232-233). 

Se, em um primeiro momento, os estudos culturais britânicos estão relacionados com a 

cultura popular, os meios de comunicação de massa, e a interdisciplinaridade, em um segundo 

momento se direcionam a valorização do sujeito, com as questões ligadas às identidades étnicas, 

sexuais e de gênero. A partir de estudos heterogêneos favorecendo a diversidade de referências 

teóricas, assim como, da pluralidade das temáticas estudadas.  

Entender um pouco sobre os Estudos Culturais britânicos e os seus momentos de 

avanços e impasses importa para a nossa pesquisa, pois é a partir destes que iniciamos a 

compreensão sobre os estudos de gênero, étnico-racial e de identidades. As questões das 

“minorias” étnicas, sobre como as mulheres são tratadas em uma sociedade de classe, assim 

como questões de idade passam a transitar nos debates educacionais, nas práticas curriculares 

como temas de importância para uma educação crítica e emancipadora e é nessa perspectiva 

que continuaremos trilhando este trabalho.  

No próximo tópico, conceituaremos e problematizaremos temas, como identidades, 

gênero, relações étnico-raciais e classe social a partir da análise de discurso dos grupos focais 

e as teorizações feitas pelos autores sobre os dados encontrados na realidade. 

 

1.2. AS IDENTIDADES QUE ENCONTRAMOS NA ESCOLA 

A escola pesquisada situa-se na região Noroeste de Goiânia. No ano de 2016 foi 

realizado um perfil socioeconômico da escola para delinear a comunidade escolar. Os dados 

atuais coletados pela escola no ano de 2016 apontaram uma melhora no aspecto econômico da 

comunidade como melhoria de renda, nível de escolaridade dos responsáveis, acesso a bens de 

consumo e tecnológicos, entre outros aspectos em relação aos anos anteriores. Porém, o bairro 

se localiza em uma região periférica de Goiânia com poucas opções de lazer para crianças, 

jovens e adultos, apresentando alto o índice de violência na região, devido ao uso e tráfico de 

drogas. 

A escola é ampla e equipada contando com um espaço físico de 14 salas de aulas 01 

sala de professores; 01 depósito de educação física; 01 sala da coordenação; 01 depósito de 

merenda; 01 cozinha; 01 sala de Leitura; 01 Laboratório de Informática; 01 Laboratório de 

Ciências; 02 almoxarifado;01 diretoria; 01 secretaria; 02 banheiros para funcionários; 02 

banheiros para alunos; 01 pátio coberto; 01 quadra poliesportiva; 03 banheiros para portadores 

de necessidades especiais;  01 guarita para o guarda municipal.  
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Como recursos didáticos a escola oferece ao corpo docente os seguintes recursos 

didáticos: Livros didáticos (Enviados pelo Ministério da Educação); Pequeno acervo de livros 

paradidáticos; 01 aparelho de som 3x1; 06 aparelhos de som portáteis; 05 computadores; 01 

impressora a jato de tinta; 02 impressoras multifuncionais; 02 impressoras a laser; Materiais 

para a prática de Educação Física: bolas, bambolês, colchotes, cordas, jogos diversos etc. 

Materiais escolares: colas, pincéis, réguas, lápis, tintas, cadernos e papéis diversificados; 

Materiais Pedagógicos: jogos, alfabetos e etc.; Mapas; 01 televisor de 29”; 01 televisor de 32” 

LCD; 01 televisor de 42”; 01 retroprojetor; 02 globos terrestres; 04 aparelhos de DVD; 01 mesa 

de ping-pong; 02 mesas de pimbolim; 02 Projetores de Imagens Multimídia com Telão; 01 

câmara digital; 03 mesas para sala de leitura; 06 quadros brancos para salas de aula; 05 quadros 

de vidro para salas de aula; 14 mesas para professores. 

A escola possui vinte e oito (28) servidores técnicos nos três turnos, vinte e seis (26) 

são mulheres, dentre estas três (03) participaram da pesquisa, sendo apenas do turno da manhã 

e trabalham especificamente na manutenção da limpeza da escola, no preparo dos lanches e na 

organização da escola de forma geral.  As trabalhadoras têm o ensino médio completo, são 

contratadas por meio de concurso público, com carga horária de 30 horas semanais. Estas têm 

entre de 30 e 47 anos e serão identificadas com as siglas TT1, TT2 e TT3.  

Optamos por fazer a pesquisa com três grupos focais por entendermos que a escola é 

composta de vários coletivos que constroem assim a subjetividades e a objetividades das 

indenidades presentes na escola. Por tanto os grupos focais são de estudantes, trabalhadoras 

técnicas e trabalhadoras docentes. 

Com as trabalhadoras técnicas o grupo focal foi mais silencioso, com uma timidez 

implícita em responder as perguntas, com respostas curtas e aparentemente com receio em 

respondê-las. No decorrer do trabalho veremos que estas mulheres têm muito a dizer e o fato 

delas aparentemente não ficarem a vontade para falar, pode ter relação com engessamento 

cultural e social que silenciam estas mulheres e/ou também pela vulnerabilidade 

socioeconômica que estas mulheres vivem a ponto de silencia-las.  

As trabalhadoras docentes, de um coletivo de 63 professoras dos três turnos, três (03) 

professoras do turno matutino se dispuseram a contribuir com a pesquisa. Cabe aqui ressaltar 

que fomos a escola apenas no período matutino, no qual não se encontravam todas as 

professoras negras da escola. As três (03) que participaram da pesquisa são professoras do 

ensino fundamental (ciclo 1, ciclo 2 e ciclo 3) têm entre 32 e 48 anos, são contratadas por 
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concurso público há mais de 10 anos, fazem cerca de 40hs semanais e dentre elas, uma (01), 

possui pós-graduação (especialização).  

Estas mulheres recebem até cinco salários mínimos, autodeclaradas negras com cor da 

pele preta e marrom. Duas são mães, uma delas é divorciada e todas são participantes principais 

da renda da família.  No decorrer do capítulo estas serão identificadas de TD1, TD2, TD3. O 

grupo focal com as trabalhadoras docentes foi dinâmico, as professoras respondiam 

pausadamente, dando a impressão que estavam pensando antes de responder o que nos faz 

refletir que estas trabalhadoras entendem a responsabilidade de suas respostas e que preferem 

repensar antes de responder.  

Já as estudantes que participaram da pesquisa, foram quatro (4), cursam o 3º ciclo 

equivalente ao 9º ano e têm idade entre 14 e 15 anos. São filhas de trabalhadores, duas são 

criadas somente pelas mães, uma por pai e mãe, e outra por mãe e padrasto. Se autodeclaram 

negras com cor de pele, preta (02) e marrom (02). Não exercem nenhuma função remunerada, 

como horas de estudo, duas (02) disseram que é o tempo que estão na escola e duas (02), por 

mais quatro horas além do tempo escolar. No decorrer do capítulo serão chamadas de E.1, E.2, 

E.3, E.4. O grupo focal feito com as estudantes foi muito descontraído, pois as mesmas estavam 

muito soltas, o que deixou transparecer um debate mais tranquilo com muitos risos e com 

respostas com muitos detalhes. Isso aponta para uma possível facilidade que a juventude tem 

em falar de conflitos e de mediá-los também. 

Na sociologia, Anthony Giddens se destaca ao refletir sobre a sociedade moderna, 

adentrando no terreno da autoidentidade, procurando analisar de que forma a 

contemporaneidade se relaciona com a construção da identidade pessoal. Em sua obra 

Modernidade e Identidade (GIDDENS, 2003), o autor analisa a transformação na concepção de 

identidade a partir da ruptura com a ordem tradicional inclusive com a perspectiva inatista de 

sujeito. 

Durante o grupo focal com as trabalhadoras docentes quando perguntamos sobre suas 

identidades uma delas de cor mais clara, cabelos lisos e claros e de olhos “puxados” disse com 

muita veemência que se considerava negra. O que causou troca de olhares entre as outras 

participantes do grupo focal. “Eu sou negra né... sou neta de negro e índio, mas minha mãe é 

da pele mais “clarinha” (risos). Depois de muito estudar e me envolver mais com as questões 

étnicas entendi que sou negra sim” (TD3, 2006).   

A fala desta professora nos leva a pensar que a identidade não é uma questão biológica 

somente como é percebida no caso do biótipo, mas que envolve principalmente aspectos de 
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compreensão e identificação relacionadas com as experiências pessoais e com as relações 

sociais.  Isso tem a ver com que Giddens (2003) trata sobre o rompimento da ordem tradicional 

que percebia nas características biológicas a identidade dos sujeitos.  

Já Gomes (2005, p.43), autora brasileira, pesquisadora e militante das questões de 

gênero e das questões étnico-raciais na educação, desenvolveu um estudo sobre alguns 

conceitos e explica que a identidade negra é “como uma construção social, histórica, cultural e 

plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que pertencem a 

um mesmo grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a partir da relação com o outro” (op. cit, p.43). 

Portanto a partir desse conceito buscamos compreender como um grupo de pessoas que 

pertencem a um mesmo grupo étnico-racial enxergam a si mesmos, a partir da relação com o 

outro.  

Giddens (2003) fala sobre a ruptura da visão inatista do sujeito ou da questão biológica 

sobre os aspectos culturais, pois, como colocado pela professora TD3, apesar de não ter as 

características biológicas da população negra, a mesma se identifica como negra por ser uma 

questão étnica, o que amplia a compreensão sobre identidade na formação dos sujeitos além das 

demarcações biológicas. 

Giddens (2003, p.22) não concorda com a compreensão de sociedade contemporânea 

como pós-moderna ou pós-industrial. Pelo contrário, o autor usa o termo modernidade alta ou 

tardia, e entende que ainda vivemos em uma sociedade que tem princípios dinâmicos da 

modernidade. Alta modernidade, modernidade tardia ou modernização reflexiva, são termos 

usados pelo autor para definir a ordem que considera como pós-tradicional, que está longe de 

romper características fundamentais de uma sociedade moderna principalmente no que diz 

respeito à luta de classe.  

No caso da nossa pesquisa, o debate de Giddens (2003) sobre a sociedade moderna é 

muito importante para compreendermos o movimento do tradicional e conservador para o 

moderno, após a Segunda Guerra. No Brasil o debate sobre as identidades de gênero, étnico-

raciais dentre outras identidades, surge nos anos 1980. As servidoras técnicas da escola 

pesquisada são “chefe de família”, ou seja, duas são mães e solteiras, e outra mora sozinha, 

duas servidoras têm mais três (3) moradores em suas casas. Isto ilustra a saída das mulheres de 

suas casas para o trabalho, característica de uma sociedade moderna, apesar de comporem agora 

o sistema de produção de maneira mais explorada que os homens.  

Outro autor que discute identidade, cultura e modernidade é Manuel Castells um dos 

pensadores mais influentes do mundo, considerado o principal analista da era da informação e 
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das sociedades conectadas em rede, investiga os efeitos da informação sobre a economia, a 

cultura e a sociedade em geral. Para nosso trabalho vamos nos referenciar na obra “O poder da 

Identidade” (2006) em que o autor dedica um capítulo para falar sobre o processo de construção 

das identidades, mas também sobre a mulher e o patriarcado.  

Castells (2006, p.22) diz que a identidade é construída com base em um conjunto de 

atributos culturais que se inter-relacionam prevalecendo outras fontes de significados. As 

expressões usadas pelas entrevistadas do grupo focal das trabalhadoras técnicas nos indica uma 

construção de identidade de gênero, étnico-racial e de classe social quando dizem que são 

“mães, solteiras, trabalhadoras e negras”.  

Sou mãe solteira, quatro filha, agora que voltei a estudar... Batalho pra 
caramba pra manter elas... Pulo igual... Sou negra também... E onde eu vou 
levo elas comigo... eu sou trabalhadora nessa vida... (T.T.1, 2016). 
Moro sozinha, sou lá da Bahia e negra sim... Trabalho muito porque toda 
minha família ficou lá... (T.T.2, 2016). 
Eu me chamo assim como guerreira, nessa vida eu já trabalhei muito e 
continuo trabalhadeira, sou mãe solteira também... e negra... (T.T.3, 2016). 

Apesar de no grupo focal não ter ficado perceptível uma movimentação política em 

relação a representação social destas mulheres o fato de serem mães, solteiras e/ou morar 

sozinha e mesmo assim trabalharem por condições melhores de vida para elas e para os filhos, 

podemos considerar como um movimento de resistência a ordem patriarcal.  

Um dos elementos mais comuns do patriarcado é a associação da mulher apenas ao 

espaço doméstico e familiar (mãe, esposa, dona de casa). Esse papel incide especialmente nos 

grupos sociais das camadas altas e intermediárias, em que o homem cumpre o papel de 

trabalhador e provedor do lar. Por isso, uma mulher que se identifica como trabalhadora, e 

apresenta com orgulho o fato de ser trabalhadora como um elemento identitário, rompe com 

essa lógica binária que masculiniza o mundo do trabalho e confina a mulher ao ambiente 

doméstico e à dependência financeira. Assim, mesmo que esse trabalho seja uma questão de 

necessidade, não opção ideológica, podemos compreender como uma resistência à mentalidade 

patriarcal. 

Castells (2006, p.170) nos explica que há uma crise dessa ordem patriarcal instalada 

desde o fim do último século com a inserção da mulher no trabalho remunerado e da luta das 

mulheres por igualdade de gênero. 

A família patriarcal, base fundamental do patriarcalismo vem sendo 
contestada nesse fim desse milênio pelos processos, inseparáveis de 
transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher. As forças 
propulsoras desse processo são o crescimento de uma economia informacional 
global, mudanças tecnológicas no processo de reprodução da espécie e o 
impulso poderoso promovido pelas lutas da mulher e por um movimento 
feminista multifacetado... (CASTELLS, 2006, p.170).  
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Castells (2006, p.24) fala de identidade do ponto de vista cultural, mas principalmente 

social o que inclui as relações de poder. Para ele, a cultura permite o surgimento das identidades, 

mas em uma sociedade capitalista a construção da identidade social não se dá sem que ocorra 

em um contexto marcado pelo poder. Castells faz um debate sobre o poder e a identidade 

apresentando três construções de identidade: a identidade legitimadora; introduzida pelas 

instituições dominantes, a identidade de resistência criada por atores que se encontram em 

posição de desvantagens e identidade de projeto quando os atores sociais se utilizam de 

qualquer tipo de material cultural ao seu alcance e constroem  uma nova identidade capaz de 

redefinir sua posição na sociedade. Como foi o caso do feminismo frente ao patriarcado, e toda 

a estrutura de produção e reprodução da sexualidade. 

Portanto, estamos de acordo com Gomes (2005) ao dizer que a identidade é uma 

questão construída e elaborada socialmente, porém que tem mobilidade e que se sustenta a partir 

das práticas cotidianas.  

A identidade não é algo inato. Ela se refere a um modo de ser no mundo e com 
os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de 
referências culturais dos grupos sociais. Indica traços culturais que se 
expressam através de práticas linguísticas, festivas, rituais, comportamentos 
alimentares e tradições populares referências civilizatórias que marcam a 
condição humana (GOMES, 2005, p.41). 

Na questão sobre identidade, as respostas das trabalhadoras docentes, assim como das 

trabalhadoras técnicas, relacionam suas identidades ao trabalho, ao gênero e a cor da pele. As 

respostas das trabalhadoras docentes foram mais objetivas e falaram com mais diretividade 

inclusive quanto a profissão. “Então, sou professora, mãe, mulher e negra. (T.D.1). Também 

sou mãe, professora, mulher e negra (T.D.2). Eu sou só professora, negra e mulher – risos- 

(T.D.3)”. É curioso que diante de tantas identidades que podemos ter e assumir nesta sociedade 

moderna, estas mulheres se restringiram a dizer apenas estas, o que indica como forte é para 

estas mulheres se localizarem em sua profissão, no seu gênero e em sua cor da pele. 

Em outra obra Castells (1999, p.421-425) discute os reflexos da sociedade em rede na 

economia e na convivência social em todo o mundo a partir do fenômeno da internet. Estamos 

de acordo com suas conclusões sobre a definição de classe social. O autor em questão fala sobre 

relações sociais básicas na era da informação que são tão profundas quanto complexas. Para 

este autor as classes sociais se dividem em três modos. A primeira abordagem de compreensão 

é a “desigualdade social com base na renda e na condição social, segundo a teoria da 

estratificação social”. De acordo com o autor este sistema tende a aumentar a desigualdade 

social entre as camadas sociais. O segundo significado das relações de classe diz respeito a 

dissociação de pessoas como pessoas para trabalhadores/consumidores e o terceiro modo de 
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entender as relações de classe diz respeito a tradição marxista, sobre quem são os produtores e 

quem apropria os produtos de seu trabalho.  

Estas são as divisões sociais realmente básicas da Era da Informação: 
primeiro, a fragmentação interna da força de trabalho entre produtores 
informacionais e mão-de-obra genérica substituível. Segundo, a exclusão 
social de um segmento significativo da sociedade formado por indivíduos 
descartados cujo valor como trabalhadores/consumidores já está desgastado e 
cuja importância como pessoa é ignorada. E, terceiro, a separação entre a 
lógica de mercado das redes globais de fluxos de capital e a experiência 
humana de vida dos trabalhadores (CASTELLS, 1999, p.425). 

As trabalhadoras docentes e técnicas assim como as estudantes também expressaram 

sua identidade a partir da questão étnico-racial. Nesse momento cabe fazer uma parada para 

falarmos sobre o conceito sobre raça e etnia que nos referenciamos. A questão da definição de 

raça e etnia se tornou uma problemática. O primeiro está relacionado com a cor da pele e outras 

características biológicas, e o segundo termo relacionado às questões culturais. Por tanto, 

estamos de acordo com Kabengele Munanga (2003, p.12) quando explica sobre a definição de 

raça e etnia em uma palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação.  

O conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sócio-cultural, histórico 
e psicológico. Um conjunto populacional dito raça “branca”, “negra” e 
“amarela”, pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto 
de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; 
têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma 
cultura e moram geograficamente num mesmo território (MUNANGA, 2003, 
p.12)    

As adolescentes são muito afetadas pela falta de amadurecimento dos eventos sociais 

desta sociedade, sofrendo pressões da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa e 

das instituições públicas e privadas, porém, as estudantes que participaram do grupo focal 

apresentaram segurança e tranquilidade diante das perguntas feitas. Todas moram a mais de 

oito anos no bairro considerado novo na periferia de Goiânia. Quando perguntamos sobre qual 

a identidade da garota da periferia, responderam em meio a risos, discrições de estéticas 

corporais, sobre o cabelo e roupas, demonstrando que, para elas, as identidades são construídas 

pelas questões biológicas e se tornam culturais. 

Eu imagino uma pessoa bem negra mesmo com cabelo afro bem bonitão 
mesmo. (risos). A boca grande, nariz (risos) bem massa. (E.3, 2016) 
É eu também acho isso, muitas das vezes as meninas de periferia são magras, 
com cabelo afro só que não sabe mostra o cabelo dela, entendeu? Não sabe 
assumir o cabelo dela. (E.1, 2016). 
Elas vestem bermudinha, veste de qualquer jeito, as pessoas não têm muita 
condição. Andam do jeito que se sentir melhor às vezes (risos) (E.2, 2016). 

A partir destas falas percebemos que há uma valorização do corpo, que, na sociedade 

capitalista, é o que se tem consumido pelas redes sociais e a indústria cultural e que também é 

o que nos dá visibilidade para o mundo externo a nossa individualidade. Outro fator importante 
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que aparece nas falas das estudantes é a questão do cabelo e das características identitárias das 

pessoas negras, estas aparecem de forma positiva na fala da primeira estudante. Características 

como o cabelo afro e a boca grande são em muitos momentos motivos de ridicularização por 

parte da população não negra e motivo de baixa autoestima por pessoas negras e apesar disso, 

estas questões aparecem na fala como “bem massa” dando a entender uma satisfação em ter as 

características identitárias negras. 

Gomes (2005) diz que a escola também é responsável pela construção de identidades 

que superem a questão biológica, pois a construção da identidade negra no Brasil é uma questão 

política e não apenas de identificação visual. 

Sendo entendida como um processo contínuo, construído pelos negros e 
negras nos vários espaços − institucionais ou não − nos quais circulam, 
podemos concluir que a identidade negra também é construída durante a 
trajetória escolar desses sujeitos e, nesse caso, a escola tem a responsabilidade 
social e educativa de compreendê-la na sua complexidade, respeitá-la, assim 
como às outras identidades construídas pelos sujeitos que atuam no processo 
educativo escolar, e lidar positivamente com a mesma. (GOMES, 2005, p.44). 

Retomando o debate sobre as características da modernidade e a influência para a 

construção das identidades, Giddens (2003, p.23) fala que “o mundo moderno é um mundo em 

disparada: não só o ritmo da mudança é muito rápido que em qualquer sistema anterior, também 

a amplitude e a profundidade com que afetam as práticas sociais e modos de comportamentos 

preexistentes são maiores”. Dentre estas inseguranças as identidades em si, não seguem fixas 

ou inatas, de acordo com Hall (2005. p. 38) “a identidade é realmente algo formado ao longo 

do tempo, através de processos inconscientes e não algo inato existente no momento do 

nascimento”.  

Percebemos então que a construção das identidades tem a ver como as características 

da sociedade, com o contexto histórico e com experiências vividas. Porém estas identidades 

ficam cada vez mais provisórias e transitórias assumindo diferentes configurações em diferentes 

momentos da vida e isso acontece devido ao caráter de constantes mudanças da sociedade 

moderna, umas permanentes, outras não. Hall está de acordo com a compreensão de 

modernidade de Giddens (2003), pois considera que somos pós no entendimento de identidade 

fixa ou essencialista e a partir disso, Hall (2005) definem três concepções muito diferentes de 

identidade partindo do sujeito. 

Quando perguntamos às estudantes com quais as mulheres negras elas se identificam 

todas se remeteram às mulheres da família dentre mães, tias e avó. As estudantes relataram 

brevemente os motivos de cada referência demonstrando como estas mulheres assumiram 
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diferentes identidades diante das pressões socioeconômicas por serem do gênero feminino, 

negras e pobres. 

A minha mãe ela é negra e ela é muito batalhadora, porque ela criou sete filhos 
sozinha né. Ela não teve ajuda de homem, nem de irmã, o pai e mãe dela 
morreu muito cedo e ela teve o primeiro filho com 18 anos... e daí foi só luta... 
me inspiro muito nela. (E1). 
Minha vó ela forte, gordinha (risos) sofreu muito preconceito também, as 
vezes ela ficava só pelos cantos, criou mais de 12 filhos sozinha também... 
Muito batalhadera. (E.2). 
Minha mãe... muito sofredora, já sofreu abuso pelo meu avô, os irmão 
tentaram... mas ela sempre foi forte, hoje tem uma vida boa com meu pai. Meu 
espelho. (E.3). 
Para mim é minha vó, meu pai era muito difícil, vivia na droga, e minha vó 
teve que lutar muito para tirar ele daquela vida. (E.4). 

Pelas falas, se detecta um processo de exclusão social, em que as mulheres se 

encontram em situação de vulnerabilidade, enfrentando a pobreza e o abuso para sustentar suas 

famílias. Na fala de suas filhas e netas, esse sofrimento é respeitado e colocado como modelo 

de inspiração (“meu espelho”). Todavia, enaltece-se a ação e as vontades individuais que 

superam as dificuldades. Não se consolida verbalmente uma consciência de classe a partir da 

experiência. A miséria e o abuso não deveriam ser naturalizados, a consciência não chega a um 

discurso transformador de sua classe e das condições sócio materiais. 

É importante ressaltar que essas mulheres não precisam sofrer para serem reconhecidas 

como mulheres de referência. As relações de poder que envolvem as questões do gênero e da 

classe social potencializam o sofrimento dessas mulheres numa rede que as colocam em 

situações de vulnerabilidade e, em muitos casos, de risco de vida. Caso vivêssemos em uma 

sociedade igualitária estas estudantes se identificaram com essas mulheres por terem uma 

profissão, serem escritoras, artistas das mais diversas áreas dentre outras funções sociais. 

A luta e a superação individual dessas mães e avós não podem, em tese, ser 

desmerecidas. Essa superação deve sim ser reconhecida e respeitada. Por isso, é muito 

significativo que as entrevistadas tomem suas mães e avós como inspiração. Mas também é 

pertinente o questionamento ao processo de naturalização da exclusão social a que as mulheres 

negras são submetidas. O enaltecimento da superação individual não é incompatível com a 

crítica à estrutura que justamente colocou essas mulheres em situações de abuso e exploração. 

Para Tomas Tadeu da Silva (2000) existe um contraponto importante quando 

estudamos identidade. Trata-se da questão da diferença, na qual a primeira é tudo aquilo que se 

é, quanto a nacionalidade, classe, gênero, idade, dentre outras identidades, tendo referência a si 

próprio. A diferença também é caracterizada como identidade, porém, colocando aquilo que o 

outro é, como por exemplo, ele é negro, ele é idoso e assim por diante. “Da mesma forma que 
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a identidade, a diferença é, nesta perspectiva, concebida como auto-referenciada, como algo 

que remete a si própria. A diferença, tal como a identidade, simplesmente existe” (SILVA, 

2000, p.02).  

Durante as entrevistas no grupo focal das trabalhadoras docentes quando perguntamos 

se havia alguma diferença entre as estudantes negras e brancas, foi pensado na compreensão de 

Silva (2000) quando colocamos a identidade e a diferença em um mesmo plano de 

interpretações no qual a identidade surge quando a diferença é estabelecida. As trabalhadoras 

docentes deram depoimentos de que as estudantes antes da escola realizar trabalho sobre a 

identidade negra, as meninas negras se comportavam de forma tímida e retraída. Após um 

trabalho interdisciplinar, as professoras perceberem mudanças positivas nas estudantes 

principalmente na estética corporal e no cabelo. 

Eu acho que elas não queriam ser diferente, com cabelo diferente, cor da pele 
e tal... Uma vez a diretora trouxe uma mulher, negra, com tubante e tudo para 
falar sobre cultura negra... As meninas ficaram encantadas... Como era bonita 
aquela mulher... (T.D.1). 
Elas estão deixando o cabelo mais natural, enrolados... Acho que elas ficaram 
mais soltas depois do projeto. (T.D.2). 
Depende (risos). Algumas são mais tímidas, tem muito bullyng também... Já 
outras são demais... Elas sempre se destacam... (T.D.3) 

Quanto a identidade a partir da questão estética do cabelo, para as mulheres negras é 

de extrema importância, pois, existe um padrão de beleza que é disseminado pela indústria 

cultural que não inclui as características identitárias da população negra, como por exemplo, o 

turbante no cabelo, os acessórios, o cabelo natural, dentre outros aspectos. Quando esse debate 

entra na escola a partir de estratégia pedagógica pode construir identidades positivas acerca da 

beleza negra assim como problematizar padrões e formas estereotipadas da beleza negra.  

O cabelo é uma questão importante na construção da identidade visual feminina já que 

o racismo estrutural impõe o alisamento do cabelo como padrão de beleza. Porém mesmo que 

o cabelo seja um símbolo da identidade negra estas mulheres devem ser livres para usarem o 

cabelo como quiserem, sem padrões estéticos de cabelos de pessoas negras e de pessoas 

brancas.  Dessa forma Gomes (2002, p.50) nos explica a importância do cabelo socialmente, 

Cortar o cabelo, alisá-lo, raspá-lo, mudá-lo pode significar não só uma 
mudança de estado dentro de um grupo, mas também a maneira como as 
pessoas se veem e são vistas pelo outro; o cabelo compõe um estilo político, 
de moda e de vida. Em suma, o cabelo é um veículo capaz de transmitir 
diferentes mensagens, por isso possibilita as mais diferentes leituras e 
interpretações. Desse modo, para muitos, o cabelo é a moldura do rosto e um 
dos primeiros sinais a serem observados no corpo humano (GOMES, 2002, 
p.50).  

Silva (2000) se apoia nos estudos sobre a linguística do suíço Ferdinand de Saussure 

para falar sobre a construção da identidade e da diferença. Para Silva a diferença está elaborada 
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cultural e socialmente, porém a partir de relações de poder que diferencia e identifica. Apesar 

de concordar com os sistemas linguísticos e dos signos na construção daquilo que é e daquilo 

que não é, Silva (2000, p.02) também pensa que em muitos momentos a língua não identifica e 

nem diferencia. 

 A identidade e a diferença não podem ser compreendidas, pois, fora dos 
sistemas de significação nos quais adquirem sentido. Não são seres da 
natureza, mas da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem. Dizer isso 
não significa, entretanto, dizer que elas são determinadas, de uma vez por 
todas, pelos sistemas discursivos e simbólicos que lhes dão definição. Ocorre 
que a linguagem, entendida aqui de forma mais geral como sistema de 
significação, é, ela própria, uma estrutura instável (SILVA, 2000, p.02).  

Ou seja, a linguagem é um sistema de significação e não deve ser entendida pelo que 

ela é, pela sua identidade, mas, pelo o que não é, pelo que diferencia de outros signos. Silva 

(2000) faz essa explicação para que possamos entender a relação de poder que existe entre 

identidade e diferença.  Para o autor em questão  

(...) a identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações 
de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 
são, nunca, inocentes (SILVA, 2000, p.03). 

No debate da identidade a partir da diferença, quando perguntamos às trabalhadoras 

técnicas se existia alguma diferença entre as estudantes brancas e negras, responderam que a 

diferença existia no comportamento das estudantes, cor da pele e a forma de cuidar do cabelo, 

colocando o cabelo escovado como referência de cabelo “arrumado”. Uma das entrevistadas 

não conseguiu caracterizar o cabelo das meninas negras, percebemos que ao mesmo tempo em 

que o cabelo é um ícone identitário há também resistência em defini-lo se tornando um 

marcador da diferença. 

“Sempre as meninas mais clarinha, mais branquinha tá com o cabelo 
escovadinho, bonitinho e as outras... aí ficam brincando uma com a outra: você 
tem que fazer chapinha... (risos)” (T.T 01).  
“Uai... sempre tem né... parece que as meninas brancas são mais 
arrumadinhas... (T.T 02). 
“ Eu percebo mais é no jeito delas... assim... as moreninhas parece que são 
mais tímidas... mas quando querem brincar sai de baixo (risos) (T.T 03). 

O que percebemos diante das falas das trabalhadoras técnicas é que há um eufemismo 

diante da questão da diferença e isso ficou perceptível quando as mesmas usam palavras no 

diminutivo para caracterizar as estudantes. Percebemos que é uma forma de camuflar a 

realidade diante do preconceito que existe sobre o cabelo das estudantes negras. Vale aqui 

lembrar que apesar das trabalhadoras técnicas serem negras e também terem o cabelo crespo, o 

padrão ideal de beleza do cabelo ainda é predominantemente o cabelo liso, ou como dito por 

elas, o cabelo escovado. 
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Existe uma relação de poder entre identidade e diferença, identificar requer demarcar 

fronteiras e, portanto classificar e hierarquizar, classes, grupos, movimentos e assim por diante, 

pois a classificação está estreitamente relacionada às formas de classificação da sociedade. Este 

estudo se dispôs a estudar as identidades das mulheres negras da escola e isso requer pensar que 

existem mulheres de classes sociais diferentes, sexualidades diferentes e ainda de gêneros 

diferentes.  

Segundo Silva (2000) uma das formas da manifestação de poder são as definições 

binárias de identidade presentes na sociedade como, por exemplo, homem e mulher, 

heterossexual e homossexual, branco e negro, pobre e rico, cabelo bom e ruim. O fato de estas 

identidades serem avaliadas e hierarquizadas gera um problema quando se tornam exemplos de 

existência de comportamento, estética e cultura, o conhecido normal. Assim explica o autor; 

 A força da identidade normal é tal que ela nem se quer é vista como uma 
identidade, mas simplesmente como a identidade. Paradoxalmente, são as 
outras identidades que são marcadas como tais. Numa sociedade em que 
impera a supremacia branca, por exemplo, "ser branco" não é considerado uma 
identidade étnica ou racial. Num mundo governado pela hegemonia cultural 
estadunidense, "étnica" é a música ou a comida dos outros países. É a 
sexualidade homossexual que é "sexualizada", não a heterossexual. A força 
homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua 
invisibilidade (SILVA, 2000, p.04).  

Essa classificação do que seja “normal”, ou como referência, está presente na 

construção das identidades tidas como pontos de partidas e isso reflete diretamente na 

construção dos papéis sexuais que envolvem as relações de poder entre o masculino sobre o 

feminino assim como nos padrões estéticos e nos estereótipos de beleza. Quando a trabalhadora 

técnica diz que as estudantes brancas vão “arrumadinhas” pra escola, de cabelo escovado, o 

ponto de referência é a diferença no cabelo das estudantes negras, ou seja, existe um padrão que 

as estudantes negras não fazem parte. 

No próximo tópico iremos aprofundar a questão da dominação masculina perante as 

mulheres investigando os aspectos sociais, históricos e culturais que envolvem a exploração e 

opressão das mulheres negras, relacionando com as respostas das mulheres e adolescentes 

negras da escola que participaram do grupo focal. As questões do próximo tópico, que foram 

trabalhadas nos grupos focais dizem respeito à existência do preconceito na escola e sobre 

importância de tratar pedagogicamente na escola as questões de gênero e étnico- racial.  
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1.3 A RELAÇÃO DO GÊNERO, DA CLASSE E ÉTNICO-RACIAL NA CONSTRUÇÃO 

DA IDENTIDADE DAS MULHERES NEGRAS DA ESCOLA 

A escola existe em uma sociedade que reproduz as relações de poder em geral e que são 

reproduzidas pelos atores sociais tanto na questão de gênero, de classe como nas relações 

étnico-raciais. Porém, o debate sobre as relações raciais no Brasil é caracterizado pela 

diversidade de conceitos que se fundamentam tanto academicamente como politicamente.  

Neste trabalho utilizamos o conceito de discriminação racial por entender que está 

relacionado as ações e atitudes que já possuem um julgamento ou uma concepção anterior, 

assim como explica Gomes (2005, p. 55). 

A palavra discriminar significa “distinguir”, “diferençar”, “discernir”. A 
discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a 
efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se 
no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das 
crenças, a discriminação é a adoção de práticas que os efetivam (GOMES, 
2005, p.55).  

Quando perguntamos para as trabalhadoras técnicas se já lidaram com alguma situação 

de discriminação no cotidiano escolar, entre os alunos, ou entre os colegas de trabalho, 

identificamos nas falas a discriminação com relação às questões de gênero e de classe. As 

trabalhadoras técnicas ressaltaram que há discriminação entre os colegas de trabalho de outras 

funções por cumprirem a função de limpeza, uma função que avaliamos de extrema importância 

na escola. Já nas falas das estudantes identificamos que o preconceito se manifesta pela questão 

identitária, cor da pele. 

De preconceito, aconteceu conosco... Acho que não foi só comigo não, 
assim... Por a gente ser da limpeza... Não quero falar por parte de quem, mas, 
não foi por parte de estudante, aí junta que a gente é preta... (T.T 1) 
Vejo muito entre as meninas... nem tanto entre os meninos... Tipo, ai brincam 
com ela: não, ela é preta... (T.T. 2). 
Uai... Já vi sim... Comigo e entre os meninos... De forma de brincadeira, mas 
a gente sabe que tem verdade também. (T.T. 3) 

Para o nosso estudo, registrar a existência da discriminação racial como forma de 

desnudar expressões de que somos um país miscigenado e por isso não há discriminação racial 

é importante, inclusive para combater o mito da democracia racial, pois, estas práticas afetam 

diretamente o rendimento escolar de estudantes, no trabalho pedagógico e na vida pessoal de 

quem sofre a discriminação. A mesma pergunta foi feita para as trabalhadoras docentes e estas 

também confirmaram a presença de práticas de discriminação racial principalmente entre 

estudantes. Tais formas de discriminação, infelizmente, corroboram para a evasão escolar, 

baixo rendimento e problemas de aceitação do seu próprio corpo por parte de estudantes e 

trabalhadoras da escola.  
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Scott (1995), que trata gênero como categoria social e histórica de análise nos apresenta 

e diz que foi a partir do final do século XX que a categoria gênero passou a ser teorizado, 

estando ausente nos estudos sociais anteriormente. Até a década de 1960 não é encontrado nas 

análises e estudos o termo gênero para pautar as relações sociais entre os indivíduos.  Scott 

(1995) responsabiliza os movimentos feministas por trazer esta crítica para o debate, 

enfatizando principalmente as relações de poder entre o feminino e o masculino.  

Scott (1995) fala sobre as perspectivas para entendermos as relações de gênero. A 

primeira é sobre os símbolos culturais que resultam em representações simbólicas do masculino 

e do feminino, as figuras religiosas de Eva e Maria, por exemplo. A segunda reflexão são os 

conceitos normativos encontrados na religião, na política, na ciência e na educação tal como já 

argumentamos são aqueles comportamentos e atitudes que se tornam norma do que seja 

masculino e feminino; sendo a educação e o sistema político os principais normatizadores. A 

terceira reflexão é sobre identidade subjetiva relacionada com a construção histórica, com as 

atividades, organizações e representações sociais.  

Para Scott (1995) a teorização de gênero foi a primeira forma de identificar as relações 

de poder, pois o termo consolida a construção da identidade entre o feminino e o masculino, 

como explica a autora;  “ao mesmo tempo categorias vazias e transbordantes, pois que, quando 

parecem fixadas, elas recebem, apesar de tudo, definições alternativas, negadas ou 

reprimidas”(p.19). Desta forma, compreendemos que gênero é uma construção histórica, uma 

vez que homens e mulheres deixam de ser macho e fêmea biológicos e partem para as relações 

históricas e culturais. O gênero expõe as diferenças naturalizadas, os padrões, as desigualdades 

binárias de seres a históricos (SCOTT, 1995).  

Apesar de socialmente a questão de gênero apresentar impasses no que diz respeito a 

igualdade de direitos hoje, esse debate está presente na escola, seja nas práticas curriculares, 

seja em forma de conteúdo nas diversas disciplinas. Por esta razão perguntamos no grupo focal 

das trabalhadoras docentes se avaliam ser importante trabalhar com o conteúdo étnico-racial e 

de gênero e por que de sua resposta. Todas disseram serem importantes os trabalhos com o 

tema, porém com justificativas diferentes.  

Claro que é importante... muito importante inclusive para as mulheres pararem 
de morrer e aprenderem a se defender (T.D. 1). 
Acho... sim... Precisamos saber e falar mais sobre nos mesmas, muitas vezes 
as próprias mulheres não se respeitam (T.D.). 
Eu acho que é importante saber mais sobre gênero e principalmente, nós 
professores para podermos ensinar melhor nossas crianças... Muitos 
professores nem sabe o que é gênero (risos) (T.D. 3). 
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Nas respostas é evidente a preocupação em se trabalhar mais a questão de gênero na 

escola, uma das professoras apontou a questão da vida “para as mulheres parar de morrer” que 

hoje é uma das principais bandeiras de luta do feminismo7. E outras duas apontaram para a 

questão do conhecimento para a mudança de comportamento. A questão do gênero e em 

específico, a questão das mulheres na sociedade é uma questão preocupante no que diz respeito 

a sua representatividade social que reflete economicamente e principalmente na forma de 

violência física e simbólica.  

Os dados são alarmantes sobre os índices de violência doméstica, sobre a disparidade 

de salário e cargos, principalmente cargos de chefia quando comparados com homens. No caso 

das mulheres negras esses dados são ainda mais preocupantes, pois estas lideram os índices da 

marginalidade social nas categorias como trabalho, educação, moradia, saúde e qualidade de 

vida (BRASIL, 2015).  

As mulheres negras têm duas vezes mais de chance de serem assassinadas que as 

mulheres brancas - Taxa de homicídios por agressão: 3,2/100 mil entre brancas e 7,2 entre 

negras (Diagnóstico dos homicídios no Brasil. Ministério da Justiça/2015). A pesquisa que mais 

representa a urgência do debate de gênero, classe e étnico-racial na sociedade foi a de 2015. 

Houve uma queda de 9,8% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto os homicídios 

de negras aumentaram 54,2% - Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil 

(FLASO, OPAS-OMS, ONU Mulheres, SPM/2015). 

No contexto geral da educação básica estamos vivendo dois grandes retrocessos, 

quanto ao respeito a identidade de gênero e o papel emancipador do professor, representados 

em projetos de lei que objetivam retirar dos currículos escolares o debate sobre as relações de 

gênero na sociedade e o papel do professor em levar o conhecimento crítico aos estudantes 

através de um movimento denominado “Escola sem Partido”. 

Nos últimos anos acompanhamos a retirada ou/e os calorosos debates sobre as questões 

de gênero em várias propostas curriculares no Brasil a níveis municipais e estaduais, dado o 

prazo de um ano, a partir de 2014, para a construção dos Planos de Educação para os próximos 

dez anos. A falta de compreensão do termo gênero, o discurso religioso e em muitos casos a 

comparação do termo gênero a sexo (genitália) liderou as justificativas para a retirada deste 

                                                
7 O combate ao feminicídio é uma das principais bandeiras da atualidade do movimento feminista. O movimento 
Ni Una Menos começou na Argentina em 2015, após a morte da adolescente Chiara Páez, 14, que estava grávida 
quando foi assassinada pelo namorado de 16 anos, sendo em seguida enterrada no quintal da casa dos avós dele 
com a ajuda dos pais. Nos Estados Unidos, mulheres foram às ruas contra o machista, LGBTfóbico e racista 
Donald Trump. Na Rússia, acabaram de aprovar uma lei que legaliza que os homens batam nas próprias esposas. 
No ano de 2016, esta foi Ni Una a Menos foi a principal bandeira de luta no dia Internacional da Mulher. 
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conceito dos Planos de Educação de muitos estados e municípios, como foi o caso de Rio 

Grande do Sul, Amazonas, Tocantins, Acre, Espírito Santos dentre outros.  

Um primeiro aspecto a se pensar é que a escola não é uma bolha, está inserida em uma 

sociedade marcada por desigualdades de gênero e ignorá-las seria negligenciar os dados 

estatísticos. Em 2015 o Brasil registrou 45460 casos de estupro, totalizando uma média de cinco 

estupros por hora, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015.  

Este trabalho dedica-se também a denunciar o papel que vem sendo colocado as 

mulheres e em específico as mulheres negras. Porém o termo gênero abrange diversas outras 

identidades, como por exemplo, transgênero, mulher cis, homem cis, dentre outros que estão 

presentes na sociedade e que são desconsiderados e marginalizados nos ambientes sociais, 

inclusive na escola. Apesar de esta dissertação ser direcionada as mulheres negras, avaliamos 

lamentável o silenciamento e a invisibilidade aos demais gêneros presentes na sociedade. 

A Rede Trans Brasil disponibilizou no dia 30 de Fevereiro de 2016 um dossiê traçando 

um raio-x das travestis, transexuais e transgêneros no país. Batizado de “A Geografia dos 

Corpos das Pessoas Trans”, o relatório traz informações muito importantes sobre a transfobia e 

os altos índices de violência. De acordo com pesquisa do IBGE de 2013, a expectativa de vida 

desse grupo social não passa dos 35 anos, menos da metade da média nacional de 74,9 anos da 

população em geral. Uma das revelações mais impactantes é sobre a quantidade de pessoas 

trans assassinadas no Brasil, em 2016 foram 144 mortes documentadas. 

Outra questão afeta diretamente o debate das relações de gênero por uma sociedade 

que inclua e respeite as diversidades e a liberdade, o movimento Escola Sem Partido, que visa 

eliminar a discussão ideológica no ambiente escolar, restringir os conteúdos de ensino a partir 

de uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento. Trata-se de uma elaboração que 

contraria  concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

Para entendermos melhor a construção histórica do Gênero e sua relação com as 

estruturas sociais falaremos agora um pouco sobre a contribuição de Bourdieu em sua obra, A 

Dominação Masculina (2002). Este autor recorre a alguns dos conceitos desenvolvidos por ele 

mesmo, habitus8 e violência simbólica9, para fundamentar a teoria da dominação masculina, 

explicando inicialmente sobre a naturalização social do biológico. Mas antes vale lembrar que 

                                                
8 Habitus é um sistema de esquemas individuais, constituído coletivamente estruturadas (no social) e estruturantes 
(nas mentes). O Habitus é uma subjetividade socializada (BOURDIEU, 1992). 
9 Violência simbólica é quando a cultura se transforma em elemento de dominação em que as classes dominantes 
impõe de forma arbitraria as classes dominadas sua própria cultura. Essa arbitrariedade chama-se violência 
simbólica. (BOURDIEU, 1999).  
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o autor em questão foi um antropólogo e sociólogo que influenciou estudos sobre arte, 

comunicação, linguagem, religião, política e educação a partir da compreensão de que os 

indivíduos incorporam a estrutura social, legitimando-a e reproduzindo-a.  

Bourdieu realizou uma pesquisa etnográfica sobre a sociedade Cabila, entre as décadas 

de 1950 e 1960, numa região de cultura berbere da Argélia. Esta sociedade organiza o feminino 

e o masculino se diferenciando a partir de uma oposição e de uma assimetria, colocando o 

masculino hierarquicamente superior ao feminino. Para Bourdieu, o estudo sobre a sociedade 

Cabila explica muito sobre nosso inconsciente ainda nos dia de hoje, por conta da tradição 

androcêntrica compartilhada por culturas mediterrâneas e europeias.  

Bourdieu (2002, p.20) fala sobre a construção social dos corpos em que se constitui 

em uma realidade sexuada com princípios que reproduzem sexual e socialmente a dominação 

masculina, no qual o autor entende que na sociedade Cabila “a diferença biológica entre os 

sexos pode sim ser vista como justificativa natural da diferença social construída entre gênero 

e principalmente da divisão social do trabalho”. O autor nos explica como isso acontece;  

Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das atividades (sexuais e 
outras) segundo a oposição entre o feminino e o masculino recebe sua 
necessidade subjetiva e objetiva de sua inserção em um sistema de oposições 
homólogas, alto-baixo, cima-embaixo, na frente-atrás, direita-esquerda, reto-
curvo (e falso), seco-úmido, duro-mole, temperado-insosso, claro-escuro, fora 
(público)-dentro (privado) e etc (BOURDIEU, 2002, p. 13) 

Para o autor em questão as diferenças biológicas surgem como a base da dominação, 

pois estas são socialmente construídas naturalizadas como justificativas, ou seja, a dominação 

masculina surge de um discurso biológico que é naturalizado socialmente.  Bourdieu (2002) 

fala que no período do Renascimento as diferenças anatômicas entre homens e mulheres 

passaram a ser encaradas como fundamento da ordem social, a partir, da sexualização do corpo 

como justificativa para as posições sociais impostas a homens e mulheres. 

Bourdieu (2002) argumenta ainda que a dominação masculina é uma construção 

histórica e que é necessária uma investigação que “desnude” esta história. Para o autor a 

dominação masculina não tem uma origem explícita, mas reconhece que surgiu em um estágio 

“antigo” e “arcaico” de nossas sociedades e por esse motivo ainda permanece arraigado no 

inconsciente de todos os indivíduos.  

É importante entendermos que as relações de gênero podem tanto legitimar a dominação 

e exploração masculina, assim como podem fazer o enfrentamento à opressão e denunciar essa 

situação. Compreendemos que as desigualdades sociais potencializam a opressão praticada 

contra as mulheres e em especial as negras. Pensar a dominação masculina a partir da 

compreensão do sistema de produção é uma das perspectivas para entender as relações de 
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gênero. Ter acesso ao conhecimento que envolve os temas de gênero e étnico racial também é 

importante para a construção da identidade positiva das mulheres negras.  

Bourdieu (2002), em um segundo momento, explica a dominação masculina a partir das 

estruturas, sendo a escola uma destas. Quando perguntamos às trabalhadoras técnicas se já 

haviam sido chamadas pela Secretaria Municipal de Educação para fazerem curso de formação 

sobre a questão de gênero e étnico-racial, as mesmas, de forma unânime, disseram que nunca 

foram convidadas ou convocadas para nada que diz respeito aos temas de gênero e étnico-racial, 

mas que sabem que existem estes cursos de formação por ouvirem dizer entre os professores. 

Quanto às trabalhadoras docentes, estas responderam que sim, sempre tem curso de formação 

principalmente sobre as relações raciais, mas são poucas vagas e em horários que quase 

ninguém pode participar. 

As estruturas reproduzem esta dominação a partir dos agentes sociais e das instituições 

sociais como, por exemplo, a família, a Igreja, o Estado, a escola, a medicina, os meios de 

comunicação, entre outros.  Para o autor, a família seria a protagonista da divisão sexual do 

trabalho, no qual as mulheres são responsáveis pelos trabalhos domésticos e pela maternidade. 

A Igreja com o papel da fundamentação do antifeminismo, pulverização de valores patriarcais 

e da inferioridade “natural” das mulheres.  Já para o Estado, a família tradicional e patriarcal é 

o princípio da ordem social e moral, a partir da visão androcêntrica (BOURDIEU, 2002). 

E então a escola, campo de estudo e pesquisa deste trabalho, para Bourdieu (2002), 

continuaria a produzir e a transmitir estruturas hierárquicas “sexualizada,” reforçando os papéis 

sexuais e sociais de meninos e meninas, influenciando como os estudantes percebem suas 

aptidões e suas habilidades físicas e intelectuais. A ausência de curso de formação para as 

trabalhadoras técnicas, o número limitado de vagas para as trabalhadoras docentes assim como 

o curso em horários que não sejam acessíveis é um reflexo dessa reprodução das relações de 

gênero e étnico-racial na sociedade. 

Donna Haraway, da Universidade da Califórnia, na cidade de Santa Cruz, no seu 

trabalho “Gender” for a Marxist Dictionary: the Sexual Politics of a Word (2004), escreveu um 

verbete sobre a palavra Gênero para um dicionário marxista a partir das elaborações das 

feministas norte-americanas.  Para Haraway (2004) nem Marx nem Engels fizeram elaborações 

sistematizadas sobre a questão de Gênero, pois percebiam as mulheres de maneira instável nas 

fronteiras do natural e do social. Escritos mais importantes de Marx e Engels, falam que a 

questão da subordinação das mulheres foi minada pela divisão natural do trabalho que parte de 

uma visão heterossexual das relações. Após, Engels fundamenta a base da exploração da mulher 
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na política econômica da propriedade privada tendo o casamento e o estado principais 

executores da exploração das mulheres. Isso está expresso na obra A Origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado (1884). 

 Haraway (2004) fez uma cuidadosa leitura e investigação sobre a questão da mulher 

nas obras de Marx e Engels a fim de identificar como se dá a relação entre homens e mulheres, 

assim como, explorar as teorias sobre feminismo das estudiosas norte-americanas, onde 

surgiram as teorias feministas marxistas referenciais até os dias atuais.  

Na obra A ideologia Alemã (1974), a autora entende que há uma naturalização das 

relações entre homens e mulheres na divisão sexual do trabalho prevendo uma relação pré-

social do trabalho no ato sexual heterossexual, assim como “os supostos corolários naturais nas 

atividades reprodutivas de homens e mulheres na família e a consequente incapacidade de 

alocar, sem ambiguidades, as mulheres nas suas relações com os homens lado a lado da história 

e da sociedade” (HARAWAY, 2004 p.213).   

Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1844, Marx entende à relação entre 

homens e mulheres como “as relações mais naturais entre seres humanos” o que acontece ainda 

no volume I de O Capital (HARAWAY, 2004). O que se percebe nas últimas obras 

supracitadas, uma naturalização das relações entre homens e mulheres. Na obra Ideologia 

Alemã (1964) o centro de análise destas relações se dá pela família, a autora explica que: 

A dificuldade principal era uma incapacidade de historicizar o sexo; como a 
natureza, o sexo funcionava analiticamente como matéria-prima ou material 
bruto para o trabalho da história. Apoiando-se na pesquisa de Marx em seus 
escritos etnográficos, a Origem de Engels sistematizou suas visões a respeito 
das transições vinculadas da família, das formas de propriedade, da 
organização da divisão do trabalho e o Estado (HARAWAY, 2004, p. 213).  

Nesse sentido para Haraway (2004 p.214) Engels quase lança as bases da opressão da 

mulher quando explica a análise materialista da produção e reprodução da vida. Dois fatores 

são importantes para isso: a produção dos meios de existência e “a produção dos seres 

humanos”. A segunda explicação foi o ponto de partida para feministas norte-americanas 

teorizarem sobre a relação sexual do trabalho. Estas teorizações foram escritas e ganharam 

destaque na luta feminista por uma sociedade socialista.  

O Partido Social Democrático Alemão produziu uma das duas principais obras de 

abordagens marxistas sobre a posição das mulheres, As Mulheres Sob o Socialismo, de August 

Bebel (1878), inclusive Alexandra Kollontai10 teve como base para a fundamentação da luta da 

                                                
10 Alexandra Mikhaylovna Kollontai foi uma importante militante do partido bolchevique durante a Revolução 
Russa de 1917. Foi uma das primeiras mulheres russas a organizar o movimento operário feminino entre os anos 
de 1905 a 1908.   
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mulher na Rússia e na União Soviética. Outra obra importante, A Questão das Mulheres 

Trabalhadoras e das Mulheres no Presente (1889), também de August Bebel foi referência para 

a Clara Zetkin, líder do Movimento das Mulheres na Internacional Socialista, no interior da 

social democracia Alemã. 

Se aprofundarmos na literatura encontraremos várias compreensões sobre feminismo, 

porém aqui adotaremos à igualdade de gênero a partir de todas as estruturas sociais assim como 

pela luta da emancipação de todas as mulheres, negras e não negras de todas as classes sociais. 

O feminismo abriu espaço para desnudar as relações de opressão e de poder diante a mulher na 

sociedade em todos os ambientes sociais, na família, no trabalho, na educação dentre outros. 

Portanto estamos de acordo com Saffioti (2001, p.136) ao entender que a perspectiva que mais 

avança sobre o feminismo é aquela que percebe as diferenciações internas na sociedade. 

Certamente, a maior contribuição de interpelações de certas correntes do 
feminismo ou a maior contribuição de corrente expressiva do feminismo tem 
sido o ataque às análises dualistas, tão marcantes na ciência dos homens. Mais 
do que isto, esta contribuição epistemológica tem provocado fissuras neste 
edifício tão antigo, ou seja, a ciência oficial, abrindo caminho para um novo 
tipo de conhecimento, cujo objeto é a sociedade em sua inteireza, com tudo 
que ela contém: contradições, desigualdades, iniquidades (SAFFIOTE, 2001, 
p.136).  

No século XX a obra que dá a grande virada epistemológica sobre a questão do que é 

ser mulher é a obra de Simone de Beauvoir (1908 – 1986), O Segundo Sexo, originalmente 

publicado em 1949, com a tão conhecida frase “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Apesar 

de ter sofrido muitas criticas dentre o feminismo de sua época, por basear sua retórica nas 

conquistas de direitos, essa obra foi fundamental para a compreensão da mulher na sociedade 

como sujeito histórico e social. Para o feminismo moderno um dos grandes erros dessa obra foi 

a não localização das mulheres negras no contexto da opressão já que o feminismo em sua 

essência é pela emancipação de todas as mulheres. 

A grande barreira que o feminismo encontrou foi romper com o determinismo 

biológico e entender as identidades de gênero como uma construção histórica, material, cultural 

e, sobretudo, política. Antes da Segunda Guerra fora cristalizado através das bio-políticas11 e 

das diferenças de sexo/gênero a partir da natureza com explicações raciais e subversivas das 

questões de gênero e raciais na sociedade. 

Um dos importantes estudos sobre esta distinção de natureza e cultura assim como 

sexo e gênero foi o Projeto de Pesquisa sobre Identidade de Gênero no Centro Médico para o 

                                                
11 Biopolítica é o termo utilizado por Foucault para designar a forma na qual as relações sociais e de poder tende 
a se modificar no final do século XIX e início do século XX. As práticas disciplinares utilizadas antes visavam 
governar o indivíduo. A biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduos, a população.  
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Estudo de Intersexuais e Transexuais, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA) 

em 1958. Stoller, o psicanalista que trabalhou à frente deste projeto apresentou em 1963 o termo 

“identidade de gênero” ao Congresso Internacional de Psicanálise, em Estocolmo. “Ele 

formulou o conceito de identidade de gênero no quadro da distinção biologia/cultura, de tal 

modo que sexo estava vinculado à biologia (hormônios, genes, sistema nervoso, morfologia) e 

gênero à cultura (psicologia, sociologia)” (HARAWAY, 2004 p.216).   

De acordo com Haraway (2004, p. 217) estas formulações eram parte integrante de um 

projeto de gestação dos papéis sociais e sexuais a partir da distinção entre natureza e cultura o 

que tornava o debate sobre a questão das mulheres analiticamente intacta e politicamente 

indiscutível localizando no corpo das mulheres e homens a parte das questões sociais como, 

por exemplo, o patriarcado, o imperialismo, o capitalismo, o racismo, a história, a linguagem, 

como se o corpo fosse a parte saudável e intocável dos homens e mulheres. 

A versão da distinção natureza/cultura no paradigma da identidade de gênero 
era parte de uma vasta reformulação liberal das ciências da vida e das ciências 
sociais no desmentido do pós-guerra, feito pelas elites governamentais e 
profissionais do ocidente, das exibições de racismo biológico de antes da 
Segunda Guerra (HARAWAY, 2004, p.217). 

 O problema não está na questão do binarismo entre natureza e cultura, ou na limitação 

de Marx e Engels em perceber a divisão sexual do trabalho na heterossexualidade, mas sim em 

não historicizar e politizar a categoria de gênero, ou seja, compreender que somos constituídos 

de história, de representações simbólicas no qual não há distinção entre o natural e o cultural e 

que estas questões interferem diretamente na forma que nos vemos no mundo.  

Desta forma, rompe-se com a concepção, por exemplo, de que ser mãe é algo natural da 

mulher e ser pai é uma construção cultural. Ora, pois em muitos casos ser mãe não faz parte do 

projeto de vida de muitas mulheres, em outros casos casais homossexuais adotam crianças. 

Outra questão a se considerar é que se pararmos para analisar o apelo sexual em cima da 

exploração do corpo das mulheres, este de alguma forma autoriza homens a agirem de forma 

“instintiva” quando veem uma mulher, porém, isto não é uma questão natural ou biológica, mas 

sim uma construção histórica e cultural.  

Por esta razão se torna tão importante à desconstrução dentro da escola de práticas 

machistas e da visão da mulher como objeto.  Na escola pesquisada já há um trabalho que vem 

sendo realizado com os estudantes através de projetos e conteúdos de uma forma interdisciplinar 

e isso ficou evidente quando perguntamos para as estudantes se elas sabiam o que era gênero e 

se elas podiam explicar;  

Ai... Gênero é sobre mulher né? A gente vê muito em história... Sobre mulher 
negra e indígena (E. 1) 
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Eu sei! Uma vez veio uma teve uma palestra aqui com uma mulher negra... 
Ela era tão bonita, usava aqueles negócios na cabeça, turbante né (risos) muito 
massa...(E. 2.) 
Sei sim, a professora ** explicou a história das mulheres até os dias de hoje. 
(E. 3.) 
Tipo... Gênero é o masculino e o feminino... Pelo menos foi o que entendi da 
professora e tipo... Não é porque é mulher tem que agir igual mulher... Tem 
mulher que age igual do gênero masculino. (E, 4.). 

O que percebemos sobre as respostas das estudantes é que há uma compreensão sobre 

o conceito de gênero e que está sendo construída. As respostas das estudantes sinalizam, ainda 

errada, para a diferenciação entre homens e mulher. A escola deve continuar com a construção 

desse conceito no sentido do desvelamento das relações de poder presente nesse tema, pois as 

relações de gênero não dizem respeito somente a histórias das mulheres, mas trata da construção 

histórica do feminino, do masculino e do transgênero, bem como suas relações de poder.   

Ou seja, da mesma forma que Bourdieu (2002) nos apresenta a violência simbólica na 

construção da identidade feminina e masculina, esta mesma violência pode ser desconstruída a 

partir das lutas políticas cotidianas. Outro importante debate que as feministas marxistas fazem 

é sobre o patriarcado e o modo de produção. Haraway (2004) diz que para Hartmann12 e 

Young13 o patriarcado e o capitalismo não podiam ser desconsiderados em um debate sobre a 

opressão perante as mulheres, já que os movimentos sociais trabalhistas tinham uma 

incapacidade de incorporar as especificidades das mulheres uma vez que os movimentos sociais 

eram constituídos de homens sexistas. Segundo Haraway (2004), Hartmann desenvolve a visão 

dualista entre capitalismo e patriarcado, trazendo o debate de opressão da mulher para o centro 

de uma análise histórico e materialista, quando explica que o dualismo capitalismo e patriarcado 

contribuem para a exploração de classe, gênero e étnico-racial.  

Apesar do capitalismo se utilizar do patriarcado para legitimar a opressão das 

mulheres, o mesmo já existia em sistemas econômicos anteriores e distintos do capitalismo. 

Contudo, na atual sociedade, o capitalismo não se opõe ao patriarcalismo, pelo contrário, eles 

se adéquam um ao outro, por exemplo, quando os salários das trabalhadoras são menores do 

que os dos homens, gerando mais lucro ao patronato. Por isso que a luta social deve ser, 

concomitantemente, contra a dominação de classe e de gênero. 

Tal análise não postula que todas as mulheres tenham uma situação comum, 
unificada, mas torna central as posições historicamente diferenciadas das 

                                                
12 Heide Hartmann em 1980 escreveu uma sobre o reflexo dos desencontros do marxismo dogmático e o 
feminismo, "O casamento infeliz do marxismo com o feminismo; por uma união mais progressista" em que a 
autora vê a necessidade de reaproximação. 
13 Iris Marion Young escreveu sobre o “apelo ao “universal”, tão presente na tradição filosófica do Ocidente, 
trabalha sistematicamente para naturalizar as posições dominantes (homem, branco, proprietário etc.) e assim 
invisibilizar os dominados”.   
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mulheres. Se o capitalismo e o patriarcado são um sistema único, chamado 
patriarcado capitalista, então a luta contra a opressão de classe e de gênero 
deve ser unificada. A luta é obrigação de homem e mulheres, embora a 
organização autônoma das mulheres permanecesse como uma necessidade 
prática (HARAWAY, 2004, p. 228-229) 

Outra importante estudiosa das relações de gênero a partir de análises marxistas é Nancy 

Hartsock14 que, segundo Haraway (2004, p.229), explora categorias não desenvolvidas no 

materialismo histórico; “o trabalho sensorial das mulheres na produção de seres humanos 

através do parto e da criação de crianças; e o trabalho de nutrição e de subsistência de todos os 

tipos feitos pelas mulheres”. Esta teoria rejeitou a terminologia de divisão por gênero, mas sim 

da divisão sexual do trabalho como uma forma de enfatizar as dimensões corporais de trabalho 

das mulheres.  

A categoria trabalho é muito explorada pelas feministas marxistas e há uma progressiva 

problematização, uma vez que esta é diretamente relacionada com a opressão das mulheres e é 

fundamental para o debate, no esforço de desenvolver teorias que fundamentem uma atuação 

ativa ruma à compreensão das mulheres como sujeitos na história. Porém, quando falamos de 

trabalho explorado e da divisão sexual de trabalho não podemos deixar de perceber o objeto de 

estudo deste trabalho, as mulheres negras. Estas, historicamente não estão no mesmo nível de 

exploração das mulheres não negras, tanto na questão da representação social do corpo e da 

sexualidade assim como “nas relações de produção”. 

É por este ponto que passa a iniciativa de estudar sobre a identidade da mulher negra na 

escola, por saber que as diferenças foram construídas histórica e culturalmente, estas podem ser 

desconstruídas a partir do acesso ao conhecimento que compõe a realidade da classe 

trabalhadora. Por este motivo perguntamos o que as trabalhadoras técnicas entendiam sobre 

educação étnico-racial. 

Eu entendo assim... Pra gente reconhecer o valor e a cultura do negro e ver 
que eles perderam muito, vê que... Como nossos antepassados foram 
escravizados, maltratados e eles perderam muito com isso. (T.T 1) 
Eu acho que hoje tem isso aí pra gente enxergar isso que ela disse. (T.T. 2). 
É eu também acho isso, eu acho que nós negras né a gente já foi excluído né, 
então educação étnico racial foi pra incluir né. (T.T 3, 2016) 

Através das falas das trabalhadoras técnicas percebemos que apesar da escola realizar 

um trabalho sobre educação étnico-racial, as mesmas têm dificuldades de sistematizarem uma 

resposta apesar de reconhecerem a importância do tema na escola. A fala das trabalhadoras 

                                                
14 Nancy Hartsock é uma estudiosa do feminismo que problematizou a categoria de trabalho no marxismo “se 
apoiava em versões do humanismo-marxista enraizado na história da auto-formação humana nas mediações 
sensoriais da natureza e da humanidade através do trabalho” (HARAWAY, 2004, p.229). 
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técnicas é carregada de sentimento de justiça social diante a história de discriminação, no que 

podemos interpretar que para estas mulheres é importante trabalhar com esse tema como uma 

forma de correção histórica de exclusão social, “Como nossos antepassados foram 

escravizados, maltratados e eles perderam muito com isso”.  

Pesquisas (DIESSE 2011 e IPEA 2017) revelam que as mulheres negras estão na base 

dos dados referentes a escolaridade, remuneração salarial e qualidade de vida. Por outro lado 

são as lideranças nos dados de agressão e violência sexual, são as que mais utilizam do Sistema 

Único de Saúde – SUS, as que moram em situação de risco e as que ocupam os subempregos e 

ou empregos relacionados a serviços gerais.  Segundo o DIESSE (2011).  

A presença da discriminação racial se acumula à ausência de equidade entre 
os sexos, aprofundando desigualdades e colocando as afrodescendentes na 
pior situação quando comparada aos demais grupos populacionais – homens 
negros e não negros e mulheres não negras. Elas são a síntese da dupla 
discriminação de sexo e cor na sociedade brasileira: mais pobres, em situações 
de trabalho mais precárias, com menores rendimentos e as mais altas taxas de 
desemprego (DIEESE, 2011). 

O Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça (2017) analisa indicadores com base 

na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Pnad, do IBGE, mostrou desigualdade de 

gênero e de raça dos últimos 20 anos, além de outros recortes, como localização do domicílio 

(urbano/ rural) e faixas etárias. Em 2015, entre as mulheres com 15 anos ou mais de idade 

brancas, somente 4,9% eram analfabetas; no caso das negras, este número era o dobro, 10,2%.  

No mesmo ano a taxa de desocupação feminina era de 11,6% – enquanto a dos homens 

foi de 7,8%. No caso das mulheres negras, a proporção chegou a 13,3% (a dos homens negros, 

8,5%). O emprego doméstico ainda é a ocupação de 18% das mulheres negras e de 10% das 

mulheres brancas no Brasil em 2015 (IPEA, 2017). 

A discriminação racial perante a mulher negra também se expressa no acesso a saúde 

destas mulheres. Em 2014 foi lançada a campanha pelo Ministério da Saúde, intitulada “SUS 

sem Racismo” em que tinha como justificativa os seguintes dados levantados por este 

Ministério. Os dados revelaram que as mulheres negras recebem menos tempo de atendimento 

médico que mulheres brancas e que compõem 60% das vítimas da mortalidade materna no 

Brasil. Além disso, somente 27% das mulheres negras tiveram acompanhamento durante o 

parto na pesquisa, ao contrário dos 46,2% das mulheres brancas; e 62,5% das mulheres negras 

receberam orientações sobre a importância do aleitamento materno, preteridas em favor dos 

77% das mulheres brancas. 

A situação das mulheres da modernidade se desenvolve e avança no quesito de 

opressão e quando as mesmas passam a se inserir no trabalho são utilizadas como mais uma 
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estratégia de exploração. Porém em meio à particularidade, no caso das mulheres brasileiras, 

elas se constituem inicialmente como indígenas, negras e brancas. Todas com níveis diferentes 

de opressão, enquanto as indígenas e negras eram consideradas objetos de venda, troca dentre 

outros, às brancas restavam os afazerem domésticos e a procriação. Todas sem vozes, sem 

direitos e à luz da objetivação do corpo. Porém para as mulheres negras o nível da dominação 

masculina continua como explica Haraway (2004, p.24).  

(...) as mulheres negras não foram constituídas como “mulher”, como foram 
as mulheres brancas. As mulheres negras foram simultaneamente constituídas, 
racial e sexualmente – como fêmea marcada (animal, sexualizada, e sem 
direitos), mas não como mulher (humana, esposa potencial, conduto para o 
nome do pai) – numa instituição específica, a escravidão, que as excluía da 
“cultura” definida como a circulação de signos através do sistema de 
casamento.  

A situação das mulheres negras muda com o fim da escravidão, mas se aprofunda em 

uma sociedade de classe onde a divisão dos meios de produção é baseada na exploração de 

trabalho, “nas condições da conquista do Novo Mundo, da escravidão e de suas consequências 

até o presente, o léxico da reprodução, do desejo, da nominação, da maternidade, da 

paternidade, etc. é lançado numa profunda crise” (HARAWAY 2004, p. 241). 

Nossa inquietude diante destes fatos é sobre o potencial transformador que a escola 

tem e o seu posicionamento diante a situação das mulheres na sociedade e em especial as 

mulheres negras. Percebemos frente a educação, um caminho para a desconstrução desse 

cenário de violência que é praticada cotidianamente contra as mulheres e, em específico as 

mulheres negras.  

No próximo capítulo vamos discutir sobre as práticas curriculares da escola 

identificando possíveis elementos de construção da identidade das crianças, adolescentes e 

mulheres negras a fim de analisar quais são as barreiras e os desafios étnico / raciais e de gênero 

no currículo da unidade escolar.  
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2. CAPÍTULO II - O CURRÍCULO COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DAS 
IDENTIDADES 

 

Neste capítulo nos detemos a entender como as práticas curriculares podem contribuir 

para a construção das identidades da mulher negra na escola. Em um primeiro momento fizemos 

o debate de currículo e como este se constrói em torno de temas como gênero e étnico-racial. 

A partir disso fizemos uma discussão sobre o debate de currículo e cultura assim como, 

analisamos como esta temática surge nas propostas críticas curriculares como elemento ativo 

na construção das identidades. 

Para atendermos aos objetivos analizamos a proposta curricular da escola a partir do 

PPP e do projeto interdisciplinar intitulado, A Cultura Afro-indígena Brasileira (2015), que fora 

realizado na escola.  

No grupo focal das estudantes, as mesmas citam muito o projeto interdisciplinar 

realizado na escola e levando em consideração construímos um tópico em especial para analisar 

sobre o desdobramento das atividades realizadas na escola para as estudantes negras 

entrevistadas relacionando a literatura, o conteúdo do grupo focal e o projeto da escola. 

 

2.1. A IDENTIDADE E A CULTURA NOS CURRÍCULOS 

As concepções sobre currículo na educação estão vinculadas com objetivos 

educacionais, conteúdos escolares, planejamentos dos professores e experiências de 

aprendizagem. Todas estas questões citadas se relacionam de alguma forma com o sistema 

econômico, as relações de poder, as identidades étnico-raciais e de gênero, dentre outras 

diferenças que constroem e definem o currículo dentro da escola. É necessário que 

consideramos o currículo a partir de uma perspectiva de desenvolvimento humano histórico- 

cultural15 para percebermos os desdobramentos do mesmo ao longo da história e como este 

sofreu influências nos diversos momentos históricos e de produção de cultura. 

O termo currículo se originou da palavra latina currere, que significa correr, curso ou 

carro de corrida que pode também se referir à ordem como estrutura e sequência. Em 1918, o 

americano Bobbit lança uma obra que marcaria a literatura sobre currículo, pois nesse momento 

ocorriam diversas transformações sociais, econômicas e culturais nos Estados Unidos e a obra, 

The Curriculum, dava resposta às indagações sobre os objetivos educacionais para a 

                                                
15Teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Vygotsky e Luria entende o desenvolvimento cognitivo e das outras 
capacidades cerebrais, a partir das relações sociais. Segundo essa teoria não há desenvolvimento motor, neural e 
intelectual sem que haja a interação do sujeito com os outros sujeitos, com o mundo e com ele mesmo. 
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escolarização em massa. Porém as respostas dadas por Bobbit eram conservadoras, pois 

percebia que as escolas tinham que funcionar como uma empresa e indústria, com as mesmas 

características de produtividade e eficiência, ou seja, pensando o sistema educacional a partir 

das ideias de Frederick Taylor16.  

Segundo Silva (2010) a palavra currículo não surge inicialmente relacionada às teorias 

da educação, mas sim, relacionada a programações de organizações e método. Nos anos de 

1920 nos Estados Unidos se configurou um cenário fértil para discussões curriculares, como 

explica Silva (2010, p.22) 

A formação de uma burocracia estatal, estabelecimento de educação com 
objetivo próprio de estudo científico, extensão da educação escolarizada em 
todos os níveis cada vez mais populares, preocupações com a identidade 
nacional e os sucessivos processos de imigrações (SILVA, 2010, p.22).  

Em 1949, Ralph Tyler, lança paradigmas sobre o currículo que vão consolidar a teoria 

de Bobbit e influenciar as próximas décadas dos Estados Unidos e inclusive no Brasil. As 

características de currículo, tanto de Ralph Tyler e Bobbit, são técnica, sintética e 

especificamente de modelos tecnocráticos (SILVA, 2010).  

Valem lembrar que antes destes dois autores citados anteriormente, John Dewey17 já 

falava sobre currículo e objetivos educacionais de forma progressista considerando a formação 

da democracia, as experiências de vida dos estudantes e percebia a escola como um local de 

vivências e práticas relacionadas a princípios democráticos. Porém, as ideias de Bobbit 

considerava o currículo como campo especializado de estudo e que ao mesmo tempo seguia em 

direção à proposta de sociedade que se formava nos Estados Unidos.  

A abertura da tradicionalidade do currículo pode ser dividida em quatro fases. A 

primeira inicia-se a partir da década de 1970 em que a reprodução social e as desigualdades 

sociais são enfatizadas nas práticas curriculares. As principais influências teóricas no campo do 

marxismo foram Gramsci, a Escola de Frankfurt e Raymond Williams (RODRIGUES, 2011).  

A segunda fase é marcada pelos movimentos de resistência da classe trabalhadora na 

França, no qual alguns autores se destacam quanto à crítica do sistema educacional assim como 

as práticas curriculares, dentre eles, Althusser, Bourdieu e Passeron (SILVA, 2010). A obra de 

Althusser, A Ideologia e os Aparelhos Ideológicos do Estado (1970), e A Reprodução de 

                                                
16É considerado "o pai" da Administração Científica por propor a utilização de métodos científicos cartesianos na 
administração de empresas. Seu foco era a eficiência e eficácia operacional na administração industrial. 
17Importante teórico norte-americano do século XX, John Dewey faleceu em 1952 aos noventa e dois anos, 
deixando imensas contribuições educacionais distribuídas em diversas publicações científicas. Com a teoria Escola 
Nova, o autor contrapôs ao sistema tradicional de educação, propondo o modelo de ensino-aprendizagem focado 
no aluno como sujeito da mesma.  
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Bourdieu e Passeron (1975), serviram de referências para as teorias críticas de educação e de 

currículo.  

Com matriz epistemológica no marxismo estes autores fazem a conexão entre 

ideologia e educação, apresentando a teoria de que para que o sistema capitalista permaneça 

nas mesmas condições dependem da reprodução de meios materiais, econômicos e da 

reprodução ideológica. Essa reprodução acontece através de convencimentos ou por meios 

repressivos como, por exemplo, a polícia e o judiciário. Outros mecanismos são os aparelhos 

ideológicos do estado, religião, escolas, mídia e família (SILVA, 2010, p.30-31). 

A categoria de resistência perde força a partir dos anos 1980 dando característica à 

terceira fase, as possibilidades e estratégias de mudanças, sendo que o papel do professor e a 

inclusão dos temas como poder, linguagem, cultura, identidades nos currículos de formação 

foram incluídos por autores como Giroux e Michael Apple (RODRIGUES, 2011). 

Michael Apple (2006) fez a crítica ao caráter ideológico do currículo e foi considerado 

por muitos como um representante do neomarxismo18. O autor coloca no centro do debate de 

currículo a dominação de uma sociedade capitalista sobre a classe trabalhadora. Apple (2006) 

trabalha com o conceito de hegemonia, criado por Gramsci, em que as pessoas envolvidas no 

processo de manutenção das condições de exploração, se veem subordinadas a um processo 

permanente de convencimento ideológico. Apple (2006) questiona os conhecimentos que são 

considerados verdadeiros e como estes compõe o leque ideológico cultural para a manutenção 

da sociedade capitalista.  

Henry Giroux (1986) fundamentou sua teoria crítica de currículo com ênfase na cultura 

popular. Se referenciando em autores da Escola de Frankfurt este se concentra na crítica aos 

critérios de racionalidade e eficiência dos modelos tecnocráticos de currículo. Tanto Appel 

quanto Giroux tiveram a preocupação de se distanciar das críticas “rígidas e estruturais” de 

Althusser, Bourdieu e Passeron, apesar destes autores terem sido referências em seus trabalhos.  

A quarta e última fase se dá a partir dos anos 1980 em que as discussões de gênero, 

raça e os demais discursos das minorias ganham visibilidade com o discurso do 

multiculturalismo crítico com a obra de Peter McLaren, Multiculturalismo Crítico. O livro foi 

lançado nos Estados Unidos no ano de 1997 (RODRIGUES, 2011).  

Silva (2010, p.88) explica como seria um currículo a partir da perspectiva do 

multiculturalismo crítico. 

                                                
18 De maneira simples o neomarxismo é um campo multidisciplinar que a partir do materialismo histórico dialético 
estuda a relação critica entre poder, cultura e conhecimento.   
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Um currículo inspirado nessa concepção não se limitaria, pois a ensinar 
tolerância e respeito, por mais desejáveis que isso pudesse parecer, mas 
insistiria em vez disso, numa análise dos processos pelos quais as diferenças 
são produzidas através das relações de simetria e desigualdades. No currículo 
multiculturalista crítico a diferença, mais do que o respeito e tolerância, é 
coloca permanentemente em questão. 

No currículo podemos perceber as relações entre a sociedade e a escola, entre os 

saberes e as práticas socialmente construídos que envolvem as relações de gênero e étnico-

racial e os conhecimentos escolares que provêm de saberes e conhecimentos socialmente 

produzidos que foram sistematizados. Para o multiculturalismo crítico, por exemplo, a 

diferença cultural é produzida pelas relações de poder da sociedade capitalista que estão 

presente não somente na linguística, mas principalmente na organização sistêmica econômica.  

Uma perspectiva mais materialista, em geral inspirada no marxismo, enfatiza 
em troca, os processos institucionais, econômicos, estruturais, que estariam na 
base da produção dos processos de discriminação e desigualdade baseada na 
diferença cultural. Assim, por exemplo, a análise do racismo não pode ficar 
limitada a processos exclusivamente discursivos, mas deve examinar também 
(ou talvez principalmente), as estruturas institucionais e econômicas que estão 
em sua base (SILVA 2010, p.87) 

As contribuições do multiculturalismo crítico se dividem em duas perspectivas, pós-

estruturalista e materialista em que percebe tanto na linguística quanto nas estruturas 

institucionais e econômicas da sociedade a relação entre cultura e poder. 

 

2.1.1. Reflexões sobre o currículo no Brasil 

No Brasil a abertura das teorias educacionais assim como nas propostas curriculares 

emergem com o fim da ditadura militar e em resposta às diretrizes curriculares e à didática 

tecnicista implementada no regime. Apesar do debate sobre currículo sofrer forte influência da 

literatura americana podemos destacar dois autores que foram fundamentais para o novo 

movimento da educação brasileira: Paulo Freire e Demerval Saviani. 

Paulo Freire, pedagogo brasileiro, com referência na fenomenologia existencialista 

cristã para entender a relação mundo/sujeito/coisas e no marxismo humanista para entender a 

relação de exploração e opressão na sociedade capitalista, influenciou o movimento da 

pedagogia crítica mundial com a obra Pedagogia do Oprimido (1970).  Paulo Freire não 

elaborou uma proposta de currículo, mas realizou uma crítica sobre a sistematização deste a 

partir de princípios bancários. De acordo com Freire (1996, p.57) “a concepção e a prática 

“bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por desconhecer os homens como seres 

históricos”.  

Paulo Freire antecipou o debate que os Estudos Culturais iriam fazer posteriormente, 

pois, o mesmo amplia o conceito de cultura rompendo as barreiras entre cultura erudita e cultura 
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popular dando visibilidade ao conceito de “cultura popular” fazendo com que esse tema fosse 

considerado importante como componente curricular (FREIRE, 1996). Para Freire (1969) a 

cultura é tudo resultado do trabalho humano e que acrescenta ao mundo, do seu esforço criador e 

recriador.  

A partir dos anos 1980, no Brasil, a perspectiva de Paulo Freire começa a ser posta em 

questão por Demerval Saviani por estar muito relacionada com os métodos de aquisição do 

conhecimento e pouca preocupação com o conhecimento (SAVIANI, 2008). Saviani a partir de 

uma perspectiva marxista, desenvolve a Pedagogia Histórico-Crítica, sem ter a intenção de 

formular uma teoria de currículo, assim como Paulo Freire, mas, trabalha com elementos que 

são fundamentais para o nosso trabalho, como por exemplo, o papel da escola e da educação 

em uma sociedade capitalista, os conhecimentos que são trabalhados e como estes são 

selecionados. 

A organização curricular na escola é fundamental para a construção das identidades, 

apesar de entendermos que, a partir de uma ideologia burguesa, existem conhecimentos que em 

detrimento de outros são essenciais para a manutenção da sociedade capitalista. Portanto, vamos 

discutir sobre a construção das identidades no currículo da escola a partir da perspectiva de dois 

autores, Saviani e Bourdieu, que em certa medida partem da mesma matriz epistemológica, 

marxismo, porém em um dado momento caminham por compreensões diferentes sobre o papel 

da educação e a função da escola. Estes autores desenvolveram compreensões sobre a educação 

e o sistema educacional e não desenvolveram de fato uma teoria de currículo, mas o que as 

teorias pedagógicas de certa forma sinalizam para as teorias curriculares, como explica Silva 

(2010, p.21); 

De certa forma todas as teorias educacionais também são teorias de currículo 
as diferentes filosofias educacionais e as diferentes pedagogias em épocas 
diferentes, bem antes da institucionalização do estudo de currículo como 
campo especializado não deixam de fazer especulações sobre o currículo 
mesmo não utilizando o termo (SILVA, 2010, p.21). 

O conhecimento, no debate sobre currículo, ganha destaque na análise deste trabalho, 

uma vez que identificamos que este compõe os elementos das práticas curriculares dentro da 

escola. Em outro estudo que realizado sobre a Questão Étnico-racial e de Gênero no Currículo 

da Escola (JACOB, 2013) identificamos que há uma seleção de conhecimentos por parte de 

professores, através do currículo oculto19, presente também nas orientações e referencias 

                                                
19 Giroux (1986, p. 71) ao tratar do conceito de currículo oculto afirma que “as normas, valores e crenças 
imbricadas e transmitidas aos alunos através de regras subjacentes estruturam as rotinas e relações sociais na escola 
e na vida da sala de aula”. Ou seja, apesar de existir diretrizes curriculares os conhecimentos são selecionados 
dentro de uma rede de valores e comportamento cotidianos relacionado com aspectos culturais e de poder por parte 
de professores e da gestão escolar. 
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curriculares. Essa seleção de conteúdos invisibiliza a construção de identidade da mulher nos 

espaços escolares.  

Uma das formas que identificamos para o estudo dos temas de raça e gênero 
na escola foi por meio do currículo, pois percebemos que, além de ser uma 
orientação para a prática pedagógica ou um caminho a ser percorrido 
pedagogicamente, ele expressa também os interesses e objetivos do Estado 
para a educação. Pensando nisso, o currículo se torna um campo de disputa 
pelos conhecimentos que devem e que não devem ser ensinados aos alunos e 
alunas. O currículo também é uma expressão do tipo de sujeito que a sociedade 
quer formar, pois é por meio da seleção de conteúdos que identificamos os 
conhecimentos que são prioritários e os que são secundários ou até mesmo 
nem são considerados para a formação dos sujeitos (JACOB, 2013, p.85). 

Bourdieu (1998) faz uma importante reflexão sobre essa discussão de seleção de 

conteúdos e cultura. De acordo com este autor vivemos em uma sociedade capitalista na qual 

existem alguns elementos fundamentais para a legitimação e manutenção das condições de 

exploração. O primeiro deles é que a educação não é um processo ingênuo de ensino e 

aprendizagem, pois a escola em uma sociedade capitalista faz parte dos aparelhos ideológicos 

de estado para a manutenção das condições de exploração. Apesar de Bourdieu (1998) não ser 

um teórico específico da educação o mesmo analisa criticamente o sistema de ensino francês 

como instituição educacional reprodutora da sociedade e seus valores, uma vez que é nela que 

o legado econômico da família transforma-se em capital cultural.  

Para Bourdieu (1998), os estudantes que não tem um arcabouço de capital cultural 

apresentam dificuldades maiores para alcançar o sucesso escolar, pois o capital cultural é 

transferido pela família ocasionando em uma verdadeira herança cultural, o que vai diferir os 

estudantes na escola tanto na facilidade de entender os conteúdos quanto no tratamento que 

estes terão por parte da instituição escolar e dos professores, como explica Bourdieu (1998, p. 

45). 

As crianças oriundas dos meios mais favorecidos não devem ao seu meio 
somente aos habitus e treinamentos diretamente utilizáveis nas tarefas 
escolares, e a vantagem mais importante não é aquela que retiram da ajuda 
direta que seus pais lhe possam dar. Elas herdam também saberes (savoir-fare) 
gostos e um “bom gosto” cuja rentabilidade escolar é tanto maior quanto mais 
frequente esses imponderáveis da atitude são atribuídos um dom. 

  Encontramos-nos com esse autor em dois pontos, primeiro de que os conteúdos 

relacionados à questão étnico-racial e de gênero não estão dentre os principais conteúdos das 

disciplinas escolares. Nesta perspectiva, os estudantes que possuem o capital cultural domiante 

têm mais condições de aprender os conteúdos na escola. O segundo ponto é sobre a dificuldade 

de construir identidades positivas sobre a mulher negra a partir dos conteúdos e materiais 

didáticos como conhecimentos como, por exemplo, danças, lutas, religiões de matriz africana 
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dentre outros que não são considerados como capital cultural, ou seja, estes conhecimentos são 

secundarizados. 

Nas últimas décadas houve avanços na educação brasileira, no tocante à diversidade 

étnico-racial. Em 1997, ocorreu a inclusão da Pluralidade Cultural entre os temas transversais 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), além da ascensão das ações afirmativas no 

ensino superior que hoje podemos contar com várias universidades federais que aderiram as 

cotas raciais. No ano de 2003, foi criada a lei nº 10.639, que tem por objetivo incluir a história 

da África e da cultura afro-brasileira nos currículos oficiais das escolas brasileiras. O 

documento determina que a história da África seja tratada numa perspectiva qualitativa, 

valorizando as artes, a musicalidade, a religiosidade e outras expressões culturais da população 

africana.  

Outros avanços que tivemos foi em 2004 com a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação nº 1, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. No mesmo ano 

houve o Parecer nº03 que visa atender os propósitos expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, 

bem como regulamentar a alteração trazida à Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pela Lei 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. 

Gomes (2012) usa a expressão “descolonizar o currículo” indo ao encontro de 

Bourdieu quando este fala sobre capital cultural. Para esta autora, o currículo das escolas 

brasileiras não contam a história e a cultura da população negra de maneira positiva, com o 

objetivo, por exemplo, de ser um elemento constituinte da identidade brasileira. Mas pelo 

contrário, a autora entende que apesar das políticas educacionais e propostas curriculares terem 

avançado por pressões dos movimentos organizados ainda há “rigidez das grades curriculares, 

o empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, 

currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e sobre 

as culturas negadas e silenciadas nos currículos” (GOMES, 2012, p.102).    

Saviani (2008) tem referência no Método Dialético de Elaboração do Conhecimento e 

na teoria de desenvolvimento humano, Histórico-Cultural elaborada por Vygotsky. Para este 

autor, homens e mulheres são sujeitos históricos constituídos das relações com o mundo 

material e social. Estes se tornam diferentes de outras espécies porque desenvolvem a 

capacidade de transformar a natureza a partir do trabalho com uso de instrumentos que 

completam a interação social entre homem/mulher e natureza. O conhecimento na perspectiva 
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Histórico-cultural é construído na interação sujeito-objeto a partir de ações socialmente 

mediadas e o objetivo da escola deve ser de colocar os estudantes em contato com o 

conhecimento sistematizado a partir dos interesses da classe trabalhadora e não da ideologia 

burguesa (SAVIANI, 2008). 

Bourdieu (1998) entende que a escola não é neutra nem justa, visto que não promove 

a igualdade de oportunidades e também não transmite da mesma forma determinados 

conhecimentos, pois é a cultura da classe dominante que está presente nos conteúdos. Quando 

a escola trata os estudantes de maneira igual tanto em direitos quanto em deveres, aqueles que 

são diferentes socialmente acabam sendo prejudicado uma vez que aqueles que têm herança 

cultural já são privilegiados.  

Com efeito, pra que sejam favorecidos os mais favorecidos, e desfavorecido 
os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore no 
âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de 
transmissão, e dos critérios de avaliação as desigualdades entre as crianças das 
diferentes classes sociais (BOURDIEU, 1998, p.53). 

Para Saviani (2008) os conhecimentos que deveriam compor as propostas e 

orientações curriculares devem partir da cultura produzida e acumulada historicamente. No caso 

do Brasil, conhecimentos sobre a cultura africana compõe o cenário da cultura brasileira, 

elemento de construção das identidades. O autor reconhece a necessidade dos conteúdos 

culturais, pois estes “são históricos e o seu caráter revolucionário está intimamente associado à 

sua historicidade. Assim, a transformação da igualdade formal em igualdade real está associada 

à transformação dos conteúdos formais, fixos e abstratos, em conteúdos reais, dinâmicos e 

concretos (SAVIANI, 2008, p.51)”. 

Refletindo sobre as práticas curriculares entendemos que o currículo da escola não se 

expressa somente através de conteúdos, queremos chamar atenção aqui para os rituais 

pedagógicos quando desconsideram e silenciam questões étnico-raciais e de gênero dentro da 

escola, pois, a cultura dominante não se expressa exclusivamente de forma material, mas a partir 

também de gestos, palavras e ações, muitas vezes, intencionais. Para Gomes (2012, p.105) essa 

representação de inculcação da cultura dominante se dá de diversas formas; 

Na escola, no currículo e na sala de aula, convivem de maneira tensa valores, 
ideologias, símbolos, interpretações, vivências e preconceitos. Nesse 
contexto, a discriminação racial se faz presente como fator de seletividade na 
instituição escolar e o silêncio é um dos rituais pedagógicos por meio do qual 
ela se expressa. Não se pode confundir esse silêncio com o desconhecimento 
sobre o assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no contexto do 
racismo ambíguo brasileiro e do mito da democracia racial e sua expressão na 
realidade social e escolar. O silêncio diz de algo que se sabe, mas não se quer 
falar ou é impedido de falar (GOMES, 2012, 105). 
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O feminismo mostrou que a perspectiva crítica de currículo expressava um 

silenciamento diante as questões de gênero evidenciando o seu caráter masculino frente aos 

conhecimentos e práticas curriculares. Segundo Silva (2010) as questões de gênero passam por 

duas fases nas práticas curriculares. A primeira reivindicava a necessidade de oportunidades 

iguais quanto ao acesso à escolarização. Essa diferença na ausência do acesso às mulheres na 

escola assim como nas universidades se expressa de forma mais aguda nos países mais pobres 

atingindo em cheio as mulheres da classe trabalhadora.  

Os estereótipos de gênero estavam não apenas amplamente disseminados, mas 
eram parte integrante da formação que se dava nas próprias instituições 
educacionais. O currículo educacional refletia e reproduzia os estereótipos da 
sociedade mais ampla (SILVA, 2010, p.92-93). 

Já na segunda fase os movimentos feministas não se restringem mais ao acesso as 

instituições, mas também aos conhecimentos, que historicamente expressavam o patriarcado, 

agora a proposta era que os conhecimentos considerassem as experiências e interesses das 

mulheres. O movimento feminista fez uma importante reflexão sobre a pseudo neutralidade da 

ciência e sobre a epistemologia, primeiro porque a ciência expressa o que há de mais masculino 

fazendo a separação ente sujeito e objeto, dominação e controle, corpo e mente, racionalidade 

e afeto. Quanto à epistemologia o que muda não é uma questão de acesso, mas sim de onde se 

enxerga a realidade, ou seja, de nada adiantaria mais mulheres na escola, com um currículo 

escolar que perpetue a dominação masculina. 

O currículo oficial valoriza a separação entre os sujeitos e conhecimento, 
domínio e controle, racionalidade e a lógica, ciência e a técnica, 
individualismo e competição. Todas essas características refletem as 
experiências e os interesses masculinos, desvalorizando, em troca, as estreitas 
conexões entre quem conhece e o que é conhecido, a importância das ligações 
pessoais, a intuição e o pensamento divergente, as artes e a estática, o 
comunitarismo e a cooperação, características que estão todas ligadas às 
experiências e aos interesses das mulheres (SILVA, 2010, p.94). 

Saviani (2008) faz uma reflexão sobre a questão da seleção dos conteúdos apesar de 

reconhecer assim como Bourdieu, que estes são organizados a partir de uma lógica burguesa, 

porém, o mesmo entende que para que o processo de ensino e aprendizagem faça algum sentido, 

estes conteúdos devem ser relevantes e fazerem sentido na vida cotidiana das/os estudantes. De 

outra forma, além disso, o autor em questão nos explica que devemos priorizar os conteúdos 

culturais, pois estes são um importante meio de compreender as relações de poder e combater 

o estado de exploração.  

Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, 
eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra 
os dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para 
legitimar e consolidar a sua dominação. Eu costumo, às vezes, enunciar isso 
da seguinte forma: o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo 
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que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam 
é condição de libertação (SAVIANI, 2008, p.45).   

A questão da diferença na construção das identidades ganha destaques nos discursos 

da teoria social contemporânea sobre os temas ético-raciais e de gênero, se recusando a 

simplificação somente para a aceitação das diversidades, mas pelo contrário, a construção da 

diversidade é uma questão histórica da aceitação das diferenças. A partir disso, Silva (2010), 

explica que os temas étnico-raciais, por exemplo, estão presentes no currículo de diversas 

formas, porém, com cunho ideológico da classe dominante. 

Em termos de representação racial, o termo currículo conserva de forma 
evidente as marcas da herança colonial. O currículo é sem dúvida, entre outras 
coisas, um texto racial. A questão da raça e da etnia não é simplesmente um 
tema transversal, elas são uma questão central de conhecimento, poder e 
identidade. O conhecimento sobre raça e etnia incorporado no currículo não 
pode ser separado daquilo que as crianças e jovens se tornaram como seres 
sociais (SILVA, 2010, p.102).  

Não temos condições de construir identidades positivas sobre as questões étnico-racial 

e de gênero se estes conhecimentos não atravessarem as barreiras ideológicas das propostas 

curriculares e forem trabalhados de forma crítica e emancipadora. Para Bourdieu (1998) a 

escola é um aparelho ideológico do estado para a manutenção das relações de poder na 

sociedade, ou seja, para este autor essa barreira ideológica frente aos conteúdos culturais 

críticos é instransponível diante ao sistema escolar de forma geral. Este autor compõe o cenário 

das teorias criticas de educação e é considerado por muitos, como reprodutivista, ou seja, a 

escola e a educação reproduz a exploração da sociedade e não apresenta alternativas de 

superação das desigualdades sociais.  

Apoiamos-nos em Bourdieu (1998) para entender a questão do capital cultural diante 

os conteúdo étnico-racial e de gênero assim como a dificuldade das mulheres negras em 

construir identidades positivas, uma vez que a escola celebra os mitos da origem racial, 

confirma o privilégio das identidades dominantes e tratam as identidades dominadas como 

exóticas e folclóricas (SILVA, 2010, p.101). Apesar de reconhecermos a forte influência do 

projeto de sociedade capitalista sobre o sistema escolar e em consequência sobre os conteúdos 

culturais, Saviani (2008) vem dizer que é possível uma educação libertadora das condições de 

exploração e os conteúdos são fundamentais para que os estudantes da classe trabalhadora se 

libertem da condição de explorados. 

Não adianta nada eu ficar sempre repetindo o refrão de que a sociedade é 
dividida em duas classes fundamentais, burguesia e proletariado, que a 
burguesia explora o proletariado e que quem é proletário está sendo explorado, 
se o que está sendo explorado não assimila os instrumentos pelos quais ele 
possa se organizar para se libertar dessa exploração  (SAVIANI, 2008, p.45). 
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Saviani (2008) apresenta a possibilidade de uma educação emancipadora a partir do 

trato com os conteúdos, pois através de uma ação pedagógica emancipadora com os conteúdos 

culturais temos condições de perceber as contradições presentes na sociedade, como por 

exemplo, falar da escravidão como um processo que constituiu a sociedade brasileira dá 

condições para que os estudantes entendam que temos desdobramentos negativos deste período 

até os dias atuais em todos ambientes sociais.  

Portanto, percebermos que os conteúdos culturais são de extrema importância para 

desmistificar as relações de poder na escola e assim na sociedade. A ação pedagógica é política, 

sem falar de política propriamente dita, na medida em que desnudamos os conteúdos da cultura 

burguesa no processo de instrumentalização das camadas populares, estes têm mais condições 

de se fortalecerem politicamente assim como de reconhecer e lutar por seus interesses. 

A ação pedagógica nesse sentido é de fundamental importância para que 

conhecimentos sobre as relações étnico-raciais e de gênero estejam na escola não como um 

tema a ser trabalhado em uma aula ou uma disciplina em específico, mas sim, como um 

conhecimento que transita em toda a grade curricular comum a todos os estudantes, fazendo 

com que estes conteúdos deixem de ser estigmatizados ou estereotipados a determinadas 

disciplinas ou a determinados professores.   “A pressão em direção à igualdade real implica a 

igualdade de acesso ao saber, portanto, a distribuição igualitária dos conhecimentos 

disponíveis” (SAVIANI, 2008, p.51). 

Nos próximos tópicos nos debruçaremos sobre a experiência pedagógica de um projeto 

interdisciplinar que envolveu os temas deste trabalho. Segundo relatos que surgiram durante os 

grupos focais identificamos que estas experiências pedagógicas foram importantes em vários 

aspectos no cotidiano da escola inclusive nos comportamento das estudantes.     

  

2.2.  EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E DE GÊNERO PRESENTE NA ESCOLA  

Segundo o Projeto Político da Escola - PPP (2016), com o trabalho desenvolvido ao 

longo de vários anos, foi possível perceber avanços em vários segmentos socioeconômicos da 

comunidade escolar pesquisada, todavia, os problemas familiares da vida moderna ainda são 

visíveis na Escola. Através do estudo sobre o perfil socioeconômico feito pela escola, pode-se 

confirmar que a maior parte dos moradores do bairro tem renda familiar de um salário mínimo, 

usa o transporte coletivo público e moram com mais de quatro pessoas. Encontrou-se como 

resultado dessa associação, dificuldade de socialização e do cumprimento das normas internas 

da Escola, falta de apoio e acompanhamento familiar aos educandos sendo que uma parcela 
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considerável é constituída de portadores de necessidades especiais com pouco ou nenhum 

atendimento social (GOIÂNIA, 2016). 

O PPP (2016) da escola é um documento onde podemos encontrar as informações 

importantes em nível de infraestrutura, metodologia, avaliação assim como concepções sobre 

o processo pedagógico e objetivos educacionais. Pensamos ser de grande importância que as 

diferenças e as identidades sejam consideradas no PPP (2016) como um elemento constitutivo 

da prática pedagógica da escola.  

Entendemos que quanto mais cedo forem trabalhados temas como gênero, relações 

ético-raciais e diferenças na escola, mais condições, estudantes, professores e comunidades 

escolar teriam em perceber a diversidade não como algo “estranho”, mas como algo que nos 

constitui e constrói nossas identidades. Se entendêssemos que as atitudes de discriminação e 

preconceitos são atitudes inapropriadas, o melhor seria identificar estas atitudes e trabalharmos 

em cima desta perspectiva. Silva (2000, p. 74) fala de algumas estratégias que a escola pode 

realizar, através do currículo, para fazerem os estudantes mudarem de atitude diante as 

diferenças. 

Como o tratamento preconceituoso e discriminatório do outro é um desvio de 
conduta, a pedagogia e o currículo deveriam proporcionar atividades, 
exercícios e processos de conscientização que permitissem que as estudantes 
e os estudantes mudassem suas atitudes. Para essa abordagem, a discriminação 
e o preconceito são atitudes psicológicas inapropriadas e devem receber um 
tratamento que as corrija. Dinâmica de grupo, exercícios corporais, 
dramatizações são estratégias comuns nesse tipo de abordagem (SILVA, 
2000, p.74). 

A proposta pedagógica da escola está sob a responsabilidade da Divisão de Educação 

Fundamental da Infância e da Adolescência, Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal 

de Educação de Goiânia (2004), no qual pensa a escolarização da infância, da pré-adolescência 

e da adolescência a partir da compreensão do movimento histórico da constituição desses 

sujeitos nas práticas socioculturais. Isso significa apreender, na dinâmica social, o que é 

constitutivo desses sujeitos, nas suas especificidades de criança, de pré-adolescente e de 

adolescente. Essa compreensão coloca-se como uma condição para que a escola esteja 

comprometida com a vida social e cultural e possa, efetivamente, contribuir para o 

desenvolvimento desses sujeitos, respeitando o momento e as possibilidades de cada um 

(GOIANIA, 2004, p.154-155). 

Nessa perspectiva, compreende-se que as três etapas do Sistema de Ciclos, que a escola 

trabalha, podem ser entendidas por desenvolvimento biológico, psicológico e sociocultural. A 

aprendizagem escolar pode se ligar às três etapas iniciais do Desenvolvimento Humano: a 

infância, a pré-adolescência e a adolescência. De acordo com a legislação brasileira, a educação 
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fundamental obrigatória é de oito anos e inicia-se na infância, aos sete anos, com opção para os 

seis anos, e termina na adolescência, aos 14 anos. Dessa forma, os últimos anos da infância, 

seis, sete e oito anos, constituem o primeiro ciclo de formação e desenvolvimento humano da 

educação fundamental na Rede Municipal de Ensino. O segundo ciclo compõe-se da pré-

adolescência, com educandos de nove a 11 anos. A adolescência, dos 12 aos 14 anos, configura 

o terceiro ciclo de formação. Os jovens, a partir dos 15 anos, que ainda não concluíram sua 

escolarização e que por alguma razão não são atendidos na educação de jovens e adultos, são 

atendidos nos agrupamentos de ciclo, conforme sua trajetória e especificidade (GOIANIA, 

2016). 

Como elaboramos a sequência didática sobre a disciplina de Educação Física, 

analisamos no PPP esta disciplina quanto aos objetivos, conteúdos e possibilidades de trabalho. 

Segundo o PPP as atividades teóricas e práticas visam experimentar as diferentes formas de 

movimentos, ampliando o acervo das aprendizagens motoras; para formação de alunos 

conhecedores do próprio corpo e suas capacidades para que a partir da cultura corporal possam 

intervir no meio em que estão inseridos (GOIÂNIA, 2016). Nessa perspectiva, são trabalhados 

os aspectos de valorização e respeito ao corpo humano, com foco na adolescência e na 

sexualidade. 

Os conteúdos da Educação Física nos apresentam uma preocupação com o 

funcionamento biológico do corpo humano, desenvolvimento de habilidades motoras, ensino e 

aprendizagem de modalidades esportivas como voleibol, futsal e lutas. Dentre os conteúdos 

temos ainda a dança e jogos e brincadeiras. Quanto aos conteúdos e aos objetivos, não 

encontramos explicitamente conhecimentos que trabalhem diretamente com as relações étnico-

raciais e de gênero, mas, queremos aqui apresentar algumas possibilidades de trabalho com os 

esportes, lutas e dança. 

O esporte é um fenômeno social que envolve diversos aspectos da sociedade como, 

por exemplo, financeiro, social e cultural. Avaliamos que valorizar a prática e o desempenho 

em detrimento dos aspectos culturais e sociais é contribuir para a reprodução das desigualdades 

sociais. A abordagem teórico-metodológica da Educação Física Crítica Superadora, apresenta 

aspectos a serem considerados no ensino do esporte na escola. Um deles é desenvolver “o 

sentido e o significado dos valores que inculca e as normas que o regulamentam dentro do nosso 

contexto sócio-histórico” (SOARES, et al, 1992, p.41).  

Isso quer dizer que os papéis sexuais, relações étnico-raciais e de gênero, podem ser 

abordados nas aulas quando o tema é esporte. Podemos inclusive fazer as seguintes 
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problematizações sobre a mulher e as relações étnico-raciais no esporte: quais esportes são mais 

premiados pela população negra e por quê? Como é o acesso à prática esportiva nas periferias 

das cidades brasileiras? O futebol e os campeonatos brasileiros femininos não são 

televisionados por quê? Dentre outras problematizações.   

Quando a luta é compreendida como uma modalidade esportiva e educacional, a 

reflexão segue os parâmetros dos parágrafos anteriores, mas a mesma pode ser entendida 

também como uma expressão da cultura, tradição e, no caso da Capoeira, por exemplo, como 

um movimento de resistência da população negra às condições de escravidão submetidas no 

Brasil. A capoeira foi batizada no Brasil, como filha de uma condição de exploração a que 

foram submetidos seres humanos procedentes de diversas etnias africanas (FALCÃO, 2004).  

Dança, Jogos e Brincadeiras, conteúdos da Educação Física compõe o cenário da 

cultura corporal, também tem espaço para desenvolver temas sobre as relações étnico-raciais e 

de gênero. Nos Jogos e Brincadeiras podemos encontrar vários de origem africana em que 

podemos problematizar as relações étnico-raciais na sociedade. Quanto à dança o trabalho com 

danças regionais, populares e folclóricas, como o Samba e Congadas assim como danças 

Africanas e danças que compõem a cultura juvenil como o Funk, são elementos fundamentais 

para a construção de identidades positivas junto aos estudantes. O Funk é um estilo de dança 

muito disseminado entre os adolescentes e pode ser pensado para problematizar, por exemplo, 

o papel da mulher, nas danças assim como levantar discussões sobre como a mulher aparece 

nas letras das músicas. Na dança podemos também problematizar a questão dos papeis sexuais. 

Nesse sentido, é preciso que desenvolvamos nas escolas projetos interdisciplinares 

sobre as diversidades culturais, cultura africana e afro-brasileira. Estes projetos devem envolver 

o máximo de professores e disciplinas possível para que essa mudança de postura citada acima 

aconteça assim como a descolonização dos currículos. Vale lembrar que espaços, eventos e 

projetos constituem um processo de formação contínuo tanto para estudantes quanto para os/as 

trabalhadores/as da escola.  

 

2.2.1. O Projeto Realizado na Escola 

Para além da criação da Lei 10.639/03 e suas diretrizes é preciso que a questão étnico-

racial seja inserida nos objetivos e metas da educação de estados e municípios, no Plano 

Nacional da Educação, no plano gestor das secretarias de educação e na direção das escolas, 

nas práticas pedagógicas e curriculares e na formação inicial e continuada de professores (as) 

de forma mais expressiva.  
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Essa legislação precisa ser entendida como fruto de um processo de lutas 
sociais, e não uma dádiva do Estado, já que, como uma política de ação 
afirmativa, ela ainda é vista com muitas reservas pelo ideário republicano 
brasileiro, que resiste em equacionar a diversidade. Esse ideário é defensor de 
políticas públicas universalistas e, por conseguinte, de uma postura de 
neutralidade da parte do Estado. Essa situação, por si só, já revela o campo 
conflitivo no qual se encontram as ações, os programas e os projetos voltados 
para a garantia do direito à diversidade étnico-racial desencadeadas pela lei n. 
10.639/03, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 01/2004 no 
Brasil (GOMES, 2012, p.117). 

Pensando nestas ações diretas e em como podemos contemplar esse debate no 

cotidiano escolar a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia nos indicou uma escola que 

realizou no ano de 2016 um projeto interdisciplinar intitulado Cultura Afro-Indígena Brasileira.  

Através dos grupos focais, identificamos que esse projeto foi elaborado coletivamente por três 

professoras das áreas de história, geografia e artes, com o objetivo principal de “proporcionar 

o conhecimento da História da África e dos povos originários do Brasil (indígenas) a toda 

comunidade escolar para que melhor compreendam a cultura afro-indígena brasileira e nossas 

próprias identidades e diferenças” (GOIÂNIA, 2016, p.246). 

Quando perguntamos às idealizadoras do projeto sobre o porquê de realizar um projeto 

desses na escola, as mesmas responderam que percebiam a necessidade desse assunto entre os 

estudantes, diante de recorrentes comportamentos racistas, mas, principalmente entre as 

estudantes, pois segundo as professoras, estas apresentavam baixa alta estima quanto à 

aparência física.  

Quanto aos objetivos específicos do projeto;  

Desmitificar os conceitos de África e Nações Indígenas passando a percebê-
los como uma construção eurocêntrica. Sensibilizar os membros da unidade 
escolar acerca da importância da influência afro-indígena no Brasil. 
Reconhecer e valorizar a diversidade étnica e cultural em diferentes tempos e 
espaços como elemento formador do conhecimento histórico. Aprofundar o 
conhecimento em conceitos como história, economia, sociedade e cultura afro 
– indígena brasileira. Identificar e valorizar os princípios de convivência 
democrática pautada pela igualdade de direitos. Reconhecer e explicar, 
historicamente as diversas formas de relação com a cultura afro-indígena 
brasileira. Identificar práticas racistas em nosso ambiente escolar a fim de 
reconhecê-lo como dado da realidade e melhor combatê-lo. Estabelecer 
diálogos que possam promover mudanças significativas em nossas práticas 
promovendo a esperança da concretização da igualdade de fato (GOIÂNIA, 
2016, p247). 

A partir dos objetivos deste projeto percebemos que a questão da identidade e da 

diferença tem lugar de destaque e isso é de extrema importância na realização de um projeto, 

como este, pois, foge-se de teorias raciais como o mito da democracia e da igualdade racial 

ainda muito presente tanto no imaginário quanto nos discursos da população brasileira. O 
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público alvo deste projeto foram estudantes dos ciclos II e III de todos os agrupamentos, 

professores, funcionários administrativos e equipe diretiva da unidade escolar. 

A justificativa deste projeto passa inicialmente pela obrigatoriedade do estudo das 

temáticas afro-indígenas em sala de aula por determinação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e dos Parâmetros Curriculares. O projeto apresenta como segundo motivo o campo 

das novas relações internacionais, que segundo o texto, se iniciam, tendo um papel fundamental 

as relações políticas, econômicas e sociais entre sul X sul (Brasil e África do Sul, por exemplo). 

E por fim, como última justificativa, a busca de nossas identidades, com o objetivo de fazer 

frente à mundialização da economia, que leva ao esmagamento das particularidades locais e 

nacionais provendo a construção de uma grande massa (GOIÂNIA, 2016, p.246).  

Tanto nos objetivos, quanto na justificativa do projeto, destacam-se categorias de 

análise que avaliamos ser de fundamental importância para a elaboração e execução de um 

projeto como este: cultura, política e identidade. Estas categorias estão interconectadas nas 

relações de poder que envolvem a sociedade. Hall (2003) diz que se de um lado a cultura 

popular se torna um campo de resistência com relação à cultura dominante por outro, a mesma 

se torna um local de inculcação desta cultura dominante, que tem seus objetivos econômicos e 

políticos para a classe trabalhadora. “Este é um ponto delicado, pois ao ser apresentado abre-se 

a acusação de que se está apoiando a tese da implantação cultural. O estudo da cultura popular 

fica se deslocando entre esses dois polos inaceitáveis: da "autonomia" pura ou do total 

encapsulamento” (HALL, 2003, p.255). 

Porém este autor não concorda nem com uma nem com a outra tese, apesar de 

reconhecer a forte influência da indústria cultural e da concentração do poder cultural — os 

meios de fazer cultura nas mãos de poucos. Apesar disso se voltarmos para a execução e 

elaboração do projeto realizado na escola de acordo com os objetivos e justificativas, o termo 

cultura é tratamos a partir de um movimento de resistência e superação daqueles conhecimentos 

culturais que são tratados como os “primeiros conhecimentos” valorizando outros aportes 

culturais em detrimentos da cultura dominante. 

Há pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é a dialética 
da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre nas linhas 
complexas da resistência e da aceitação da recusa e da capitulação, que 
transformam o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha 
permanente, onde não se obtém vitorias definitivas, mas onde há sempre 
posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas (HALL, 2003, p.255). 

A construção de outra identidade ressaltada na justificativa do projeto é outro fator 

importante no processo de formação humana dos estudantes. Entender que não existe um padrão 

de comportamento cultural é fundamental para a aceitação das diferenças e mais ainda, 
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descobrir que temos identidades que ao longo do tempo foram silenciadas a partir de interesse 

econômicos nos dá condições para entender os desdobramentos sociais que as camadas 

populares vivem cotidianamente. Ao associar a questão da identidade com o sistema econômico 

[...] conseguiríamos compreender melhor como o regime do capital funciona 
através da diferença e da diferenciação, e não através da semelhança e da 
identidade, se levássemos mais seriamente em consideração a questão da 
composição cultural, social, nacional, étnica e de gênero das formas de 
trabalho historicamente distintas e específicas (HALL, 2003, p.239). 

O projeto em questão foi dividido em três trimestres em que foram direcionadas 

atividades que envolviam diversas áreas do conhecimento. Além da divisão trimestral o projeto 

foi dividido em atividades de formação para os trabalhadores da escola, atividades 

interdisciplinares, roda de conversas, ciclo de debates e atividades culturais. Devido à extensão 

do projeto realizado destacaremos aqui algumas atividades que avaliamos importante para a 

formação das identidades dos estudantes.  

No primeiro trimestre de realização do projeto destaca-se a ação realizada para todo o 

coletivo docente e administrativo da escola que foi a formação continuada de toda a equipe da 

unidade escolar através das oficinas do Projeto A Cor da Cultura20 pela professora 

multiplicadora participante do mesmo. Outra realização do primeiro trimestre foi uma roda de 

conversa com o tema: “A diversidade étnico-racial na questão do gênero feminino e a prevenção 

da pedofilia e da violência contra a mulher”, com representantes das quatro etnias 

predominantes no Brasil: indígena, cigana, negra e branca, como parte das reflexões acerca das 

comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

Como categoria de análise, percebemos que a questão política é um fator importante 

para estes debates estarem dentro da escola. Há um envolvimento de organizações externas a 

unidade escolar que levou o curso de formação intitulado “A Cor da Cultura” assim como no 

caso do debate sobre a violência praticada contra a mulher, com convidadas de diferentes 

identidades étnico-raciais que contribuíram com a discussão. Isso está relacionado com as 

políticas culturais que a cada dia tem ganhado mais espaços quando falamos de identidade e de 

formação humana.  

É também o resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno 
da diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos 
sujeitos no cenário político e cultural. Isso vale não somente para a raça, mas 
também para outras etnicidades marginalizadas, assim como o feminismo e 

                                                
20A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre o 
Canal Futura, a Petrobras, o Cidan - Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, a TV Globo e a 
Seppir - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O projeto teve seu início em 2004 e, 
desde então, tem realizado produtos audiovisuais, ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, 
valorizando a história deste segmento sob um ponto de vista afirmativo. 
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as políticas sexuais no movimento de gays e lésbicas, como resultado de um 
novo tipo de política cultural (HALL, 2003, p. 338). 

No segundo trimestre o destaque foi para o ciclo de debate com o tema “De amas de 

leite no Brasil Colonial às babás do Brasil atual: a mulher negra nas relações familiares 

brasileiras ao longo da história”. Esse é um debate importante para a compreensão do papel 

social das mulheres negras nas casas da população brasileira. Historicizar esse tema faz com 

que se coloque a mulher negra como parte integrante da constituição da história do Brasil e 

possibilita a visibilidade da degeneração a que estas mulheres foram submetidas. Tem relação 

ainda com o desvelamento do papel que a mulher negra cumpriu e, como desdobramento do 

passado, vem ainda cumprindo até os dias atuais.  

É necessário localizar a mulher negra na força produtiva do trabalho como fator 

fundamental para a manutenção das relações de exploração.  

“A progressiva problematização da categoria trabalho, ou suas extensões nos 
sentidos marxistas-feministas de reprodução, é fundamental para o debate, no 
esforço de teorizar uma atuação ativa e o estatuto das mulheres como sujeitos 
na história” (HARAWAY, 2004, p.230).   

Para Haraway (2004, p.230) o movimento feminista deve considerar as questões de 

raça, sexo e classe, “essas questões tornam perfeitamente claro porque uma teoria feminista de 

gênero adequada deve simultaneamente ser uma teoria da diferença racial nas condições 

históricas específicas de produção e reprodução”. 

O terceiro trimestre foi o momento de culminância, porém, destacaremos ainda 

algumas atividades que foram realizadas antes do encerramento do projeto. Dentre elas está a 

atividade que compõe o ciclo de debate com a palestra “Em nome do amor faz-se a guerra: as 

igrejas e a perpetuação de preconceitos no Brasil”. A religião é um fator que constitui as 

identidades e no caso da identidade negra mais ainda, pois os participantes de religiões de 

origem africanas sofrem cotidianamente com o preconceito principalmente, as crianças nas 

escolas. A discriminação “cultural” vem a reboque do físico, pois os racistas acham que “tudo 

que vem de negro, de Preto” ou é inferior ou é maléfico (religião, ritmos, hábitos e etc.) 

(GOMES, 2005, p. 48). 

A questão da religião no Brasil tem uma relação muito forte com maneira de estar no 

mundo assim como de relembrar o passado. Portanto, há a possibilidade de identificar os 

saberes e fazeres ancestrais, que circulam nos ambientes de religiosidade, e não 

necessariamente converter-se a essa ou aquela religião. É importante que se entenda que a 

religiosidade é uma ligação da vida e o cosmo que quando pequenos entramos em contato e 

quando adultos optamos em perpetuar ou não. 
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Nesse sentido, religiosidade é base de sustentação da visão de mundo de 
alguém ou de um grupo, faz parte da herança cultural das pessoas. Dialogar 
com a religiosidade afro-brasileira e suas inúmeras maneiras de se expressar 
culturalmente é procurar compreender as visões de mundo e as histórias ali 
presentes e representadas (GABARRA, 2010, p.65). 

Neste último trimestre foi dado destaque a dois passeios realizados com os estudantes, 

o primeiro, foi feito um tour por Goiânia com o objetivo de analisar a razão da construção e os 

significados do monumento, As Três Raças, exposto na Praça Cívica em frente ao Palácio das 

Esmeraldas, sede do Governo de Goiás. E o segundo, uma aula-passeio ao Museu 

Antropológico da UFG, e do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia - IGPA, da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás, para melhor entendimento de nossa 

herança étnico-racial. Avaliamos a iniciativa do como projeto positiva em dois pontos, o 

primeiro pelo fato de a escola se localizar na periferia de Goiânia, os estudantes muitas vezes 

não conhecem a própria cidade, dentre os motivos, à dificuldade de locomoção urbana da 

própria cidade. E segundo, por proporcionar conhecimentos que fogem do campo de visão 

material, ou seja, conhecer novos lugares e aprender sobre eles.  

Neste terceiro trimestre foi realizada na escola também, no dia do estudante, a escolha 

da rainha e do rei entre os estudantes afro-indígena, em que avaliamos positiva esta iniciativa 

uma vez que esta foge aos padrões de beleza pré-estabelecido pelos meios de comunicação. 

Essa iniciativa ainda valoriza a beleza negra e a beleza indígena que na normalidade não tem 

espaço igualitário tanto nos grandes meios de comunicação quanto nos concursos de beleza. 

Segundo Gomes (2002, p.42) os séculos de escravidão e de perversidade praticados 

contra a população negra tornada escrava no Brasil materializou-se na forma como o corpo 

negro era visto e tratado.  

A diferença impressa nesse mesmo corpo pela cor da pele e pelos demais 
sinais diacríticos serviu como mais um argumento para justificar a colonização 
e encobrir intencionalidades econômicas e políticas. Foi a comparação dos 
sinais do corpo negro (como o nariz, a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo) 
com os do branco europeu e colonizador que, naquele contexto, serviu de 
argumento para a formulação de um padrão de beleza e de fealdade que nos 
persegue até os dias atuais (GOMES, 2002, p.42). 

Portanto, quando a escola realiza um projeto como este e proporciona uma atividade 

como esta, de valorização da beleza afro-indígena, está contribuindo para a desconstrução tanto 

do estereótipo de beleza tido como “exótica” de estudantes negros assim como a desconstrução 

também de padrão branco de beleza, já que no último censo do IBGE de 2014 a população 

negra representava cerca de 54% da população brasileira. 

A finalização do projeto, denominada de culminância, contou com apresentações das 

produções realizadas ao longo do ano numa festa afro-indígena e atividades culturais diversas, 
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com apresentações de danças, de artes de origem africanas e indígenas, jogos e brincadeiras 

também de africanas e indígenas e muita música. As estudantes que participaram do grupo focal 

nos relataram alguns pontos importantes sobre a realização do projeto. O próximo tópico é 

destinamos a apresentar estes pontos para mostrar como este projeto influenciou de maneira 

positiva na construção das identidades destas garotas.  

2.3 A VOZ DAS ESTUDANTES “DEPOIS DE TUDO... EU GOSTEI MAIS DA MINHA 
COR” 

Esta parte do nosso estudo tem como objetivo dar prioridade para as falas das 

estudantes que participaram do grupo focal, pois, a partir dos relatos, avaliamos que o conteúdo 

das falas é um importante elemento para reflexão de como podemos atingir nossos estudantes 

e como trabalhos realizados por esta escola podem refletir na forma de pensar, agir e de viver 

as relações étnico-raciais dentro e fora dos portões da escola. 

O trabalho foi realizado durante todo o ano de 2016 e envolveu trabalhadores docentes, 

trabalhadores técnicos e o grupo gestor. No processo de ensino e aprendizagem o/a estudante 

está em formação e sofre muitas pressões para ser aceito nos grupos, para terem a profissão 

“certa”, dentre outras pressões que passa por simplesmente pouca ter experiência de vida.  

No caso das estudantes negras as pressões são ainda maiores, pois, como mostramos 

ao longo deste trabalho, ser mulher, negra e morar na periferia de uma grande metrópole como 

Goiânia tem suas particularidades que se apresentam de forma negativa na vida social, no 

trabalho e nas relações pessoais. Portanto apresentaremos a seguir algumas perguntas que foram 

feitas as estudantes no grupo focal em que, ora as respostas são inusitadas, reflexo do trabalho 

pedagógico e ora reflexo de uma triste realidade vivida por muitas garotas brasileiras.  

Entender como se constitui as relações étnico-raciais é um fator importante para 

perceber-se numa relação de identificação da cor da pele, do tipo de cabelo e das características 

identitárias materiais e simbólicas de determinada população. Após este momento de 

identificação foi necessário dar o salto de qualidade e nos identificarmos como parte integrante 

de uma “teia de relações” que podemos chamar também de relações de poder.  Por este motivo 

perguntamos às garotas o que elas entendam por relações étnico-raciais e as respostas 

surpreenderam: 

Uai... eu sei mais pelo que a professora *** disse pra gente... não sei se é o 
certo (risos) pelo que entendi é um tipo de etnia-racial, depende da cor 
assim...(E.1) 
Eu não entendi direito, mas tem a ver com negro e índio (risos) (E.3) 
Eu ouvi a professora *** falando também, mas às vezes a gente não entende 
muito bem não, mas na minha cabeça vem direto a palavra preconceito... (E.4) 
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Na minha cabeça vem a logo uma pessoa querendo separar o negro do branco, 
mas tem as etnias né... daí racial já bate com a palavra racismo né... (E.2) 

Em todas as falas podemos perceber que já existe um conhecimento prévio sobre a 

expressão “étnico-racial”, pois as estudantes entendem que têm a ver com preconceito, com cor 

da pele e com etnias, que é um conceito mais cultural do que biológico. Porém as estudantes 

demonstram falta de conhecimento sobre o que essa expressão significa. As estudantes citaram 

a professora que trabalhou com este conteúdo em sala e apesar destas não saberem formular um 

conceito sobre a questão, demonstrando que em algum momento este tema foi debatido na sala 

de aula.  

Assim se inicia um trabalho de desconstrução na escola sobre este tema rompendo com 

o silêncio, pois o não falar sobre o preconceito racial e das relações étnico-raciais diz muito 

mais do que a ausência de conhecimento. Já o ato de falar: 

(...) sobre algum assunto ou tema na escola não é uma via de mão única. Ele 
implica respostas do “outro”, interpretações diferentes e confrontos de idéias. 
A introdução da Lei nº 10.639/03 – não como mais disciplinas e novos 
conteúdos, mas como uma mudança cultural e política no campo curricular e 
epistemológico – poderá romper com o silêncio e desvelar esse e outros rituais 
pedagógicos a favor da discriminação racial (GOMES, 2012, p.115). 

Fizemos uma pergunta as estudantes sobre se em algum momento pedagógico da 

escola foi dito a elas sobre as particularidades das mulheres negras e todas, de forma unânime 

disseram que sim, que teve um dia na aula da professora*** que elas falaram somente das 

mulheres negras. 

Teve sim... Falou de toda a história delas...(E.3) 
Sim... Sim... Falou que elas eram mau tradadas, que não podiam tomar banho 
na época da escravidão... (expressão de pesar no rosto) (E.1) 
A professora passou no telão as coisas sobre elas... (E.4) 
Eu gostei mais foi do debate que foi pro colégio inteiro (conversas paralelas 
sobre o que a estudante disse. Muita euforia). Daí foi só sobre mulheres 
negras. (E.2) 

 As falas das estudantes estão em sintonia com o projeto que analisamos no tópico 

anterior, porém dentre estas falas identificamos duas particularidades importantes sobre esta 

questão. A primeira foi às expressões faciais muito marcantes neste momento do grupo focal. 

Primeiro, todas as estudantes disseram juntas, que falaram sim na escola sobre as mulheres 

negras, de forma muito espontânea e aparentemente feliz em contar esses episódios. Porém 

quando uma das estudantes começou dizendo que a professora*** havia contato “tudo sobre a 

história das mulheres negras”, o rosto delas expressaram pesar e tristeza, demonstrando 

insatisfação com a história que foi passada a elas.  

O segundo momento que me marcou nessa pergunta foi quando a estudante E.2 disse 

que gostou mais quando o debate foi com todo o colégio. Nesse momento todas as estudantes 
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ficaram eufóricas concordando com a estudante que fez a fala. Isso demonstra que elas gostaram 

do que foi dito e em revelação das conversas paralelas que foi o dia “daquela negona bonita”. 

Outro fator marcante nas falas das estudantes além das expressões ora de tristeza, ora 

de felicidade com o tema, foi o fato de elas ainda não se identificarem nas respostas como 

mulheres negras, como por exemplo, “A professora passou no telão as coisas sobre elas” (E.4). 

A expressão “sobre elas” demonstram um distanciamento, não apresentando identificação com 

a própria história que estava sendo contada em sala de aula. Porém entendemos que “construir 

uma identidade negra positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina aos negros, desde 

muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos 

negros e pelas negras brasileiros(as)” (GOMES, 2012, p.43). A pergunta sobre as mulheres 

negras gerou ainda mais comentários. 

Professora? pra falar a verdade foi a primeira vez que vi uma mulher negra 
falando das conquistas dela daquele jeito, tão forte, isso não tem na televisão 
não...(E.2) 
Isso! Isso! Ela como a principal na mesa!(E.4) 
A professora traz sempre pessoas assim né... Índio... Que mesmo com o 
preconceito conseguiram vencer na vida.(E.3) 
Eu me inspirei nela né... As pessoas viram o cabelo dela... viram aquele 
exemplo...(E.4) 

As falas das estudantes reafirmam como é importante levar para escola exemplo 

positivos de pessoas negras que mesmo com as adversidades conseguem falar sobre suas lutas 

e conquistas. Não podemos generalizar, ou seja, passar a imagem que todas as pessoas que 

querem, vão conseguir alcançar seus objetivos, pois vivemos em uma sociedade de 

oportunidades desiguais, mas os estudantes têm o direito de saber que muita luta tem sido 

travada para mudar esse quadro de desigualdade e por uma sociedade justa. 

Perguntamos às estudantes se elas achavam que era importante falar sobre a mulher 

negra na escola. Todas as estudantes disseram de forma gestual e com palavras que sim e 

justificaram suas respostas. 

Ai... Porque acho que se não fosse assim teria mais racismo do que tem hoje, 
as pessoas iam querem realmente separar o negro do branco (E.4). 
Eu acho importante assim porque... como se diz... ai deu branco (risos) porque 
assim, as pessoas falam que negro não tem vez, eu já ouvi muito isso...(E.1) 
Professora eu acho mesmo a gente sendo igual, a gente é negra e eles têm que 
saber o valor que a gente tem...(E.2) 
Eu acho assim... a mulher negra mostra a beleza de todas as mulheres, eu tava 
vendo ali que ser negra não é uma coisa ruim, assim, de ficar rindo, coisa de 
ficar zombando. Tem que respeitar pô!(E.3) 

 Pelas respostas percebemos que o trabalho desenvolvido na escola gerou um nível de 

criticidade nas estudantes quando as mesmas falam sobre o respeito pelas mulheres negras, 

quando entendem que quanto mais se falar sobre esses assuntos mais se pode diminuir o 
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preconceito e colocam ainda a beleza negra como um fator a ser considerado nas relações 

sociais.  

Gomes (2002, p.42) realizou um trabalho sobre “Trajetórias Escolares, Corpo Negro e 

Cabelo Crespo: reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural?” em que a trajetória 

escolar aparece em todos os “depoimentos como um importante momento no processo de 

construção da identidade negra e, lamentavelmente, reforçando estereótipos e representações 

negativas sobre esse segmento étnico/racial e o seu padrão estético”. Esta não é a primeira 

pesquisa que localiza a escola como um local de reprodução de preconceitos e estereótipos tanto 

por parte dos estudantes quanto pelo corpo decente e gestores. Felizmente não é o caso da escola 

pesquisada, pois a mesma vem cumprindo um importante papel na ressignificação cultural e de 

construção de identidades. 

  Para encerrar o grupo focal com as estudantes perguntamos a elas o que mudou na 

vida delas com os novos conhecimentos que elas estavam adquirindo sobre o gênero, relações 

étnico-raciais e sobre as mulheres negras. 

Para mim está mudando quase tudo... eu me aceito mais do jeito que 
sou...(E.2) 
Olha professora... eu achei legal... mas eu gosto do meu cabelo liso... gosto 
dele com chapinha (risos).(E.4) 
Depois de tudo... Eu gostei mais da minha cor do meu cabelo... e quero me 
vestir igual aquela mulher daquele dia... (E.1) 
Eu também prefiro meu cabelo assim... mais to gostando de saber sobre todas 
essas coisas...(E.3) 

Por estas falas percebemos o quanto está sendo positivo para estas estudantes o 

trabalho que vem sendo realizado pela escola. Pensar o processo educacional é pensar na 

transformação, na mudança e apesar de duas entrevistadas quererem manter o cabelo liso, isso 

não demonstra descomprometimento e nem desinteresse pelo que vem sendo ensinado. Isso nos 

apresenta que a formação é um processo dialético, múltiplo, em que o sujeito estudante se 

apropria de diferentes formas do conteúdo trabalhado. É um processo gradual, contínuo, em 

que cada estudante significa à sua maneira. Não podemos aqui idealizar que uma palestra, ou 

um conteúdo trabalhado em sala vá mudar toda uma perspectiva de vida destas estudantes. É 

importante que fique compreensível para estas estudantes é que as mulheres negras têm um 

lugar na sociedade, fazem parte ativa da força produtiva do trabalho, que apesar da grande mídia 

não colocá-las no papel principal, ela podem fazer diferença em suas próprias vidas, valorizado 

sua beleza, estudando para adquirir novos conhecimentos e exigindo respeito por serem 

mulheres e negras. 
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3. CAPÍTULO III - UMA PROPOSTA DIDÁTICA: A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL E 

DE GÊNERO EM DESTAQUE 

Este capítulo consiste na apresentação de uma sequência didática de Educação Física 

que relaciona os temas étnico-raciais e gênero com o futebol. Os temas centrais dessa sequência 

didática foram pensados a partir dos pontos que se apresentaram de forma mais latente nos 

grupos focais e na literatura utilizada neste trabalho. Esta sequência didática tem um total de 

três (03) aulas e foi aplicado em uma turma de 30 estudantes, do 9º ano de um Colégio Estadual 

de Tempo Integral da cidade de Goiânia. Os estudantes tem idade em torno de 13 e 14 anos. 

Esta sequencia tem como referencia a proposta de Saviani (2008) que se divide em um 

planejamento do conteúdo organizado em cinco passos em uma sequência didática. O primeiro 

passo denomina-se de prática social inicial em que o professor parte do conhecimento que os 

estudantes já possuem acerca de determinado tema da aula. O segundo passo é a 

problematização em que o professor levanta questões sobre determinado tema da aula que 

devem estar presentes nas dimensões conceituais, históricas, sociais, econômicas, políticas, 

ética e culturais. O terceiro passo é a instrumentalização, momento de apropriação por parte 

dos estudantes do conhecimento sistematizado. O quarto passo é catarse, momento em que os 

estudantes devem ser capazes de responder as questões problemas com base no conhecimento 

sistematizado. O quinto passo é a prática social final, esta fase compreende-se ainda como um 

resultado de um processo em que se concebe a avaliação final do bloco de conhecimentos em 

que os estudantes retomam a prática social inicial, mas com ações e comportamentos diferentes 

que superem a percepção inicial do conhecimento. A avaliação deve estar presente em todos os 

cinco passos em um processo contínuo, se atentando ao desenvolvimento das crianças em cada 

momento apresentado anteriormente.  

3.1. JUSTIFICATIVA 
Devido a organização social patriarcal, as meninas têm menos oportunidades para a 

prática esportiva que os meninos devido, em muitos casos, estarem “ocupadas” com atividades 

domésticas relacionadas aos cuidados das casas, dentre outras atividades. Consideramos que 

pela mesma justificativa, as meninas têm a educação voltada para o espaço privado diferente 

dos meninos que tem a educação voltada para o espaço público, sendo estes em muitos casos 

orientados a irem para rua, inclusive para trabalharem (GOELLNER, et al, 2009). 

As relações de gênero interferem inclusive no modo como meninos e meninas praticam 

esportes e na seleção de determinadas práticas em detrimento de outras devido à esteriotipação 

de determinadas modalidades esportivas. 
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Como o esporte é identificado como uma prática viril, quando as 
meninas apresentam um perfil de habilidade e comportamento mais 
agressivo para o jogo, muitas vezes, sua feminilidade é colocada em 
suspeição. Atitudes dessa natureza acabam por restringir a inserção e 
permanência delas no campo esportivo (GOELLNER, et al, 2009, 
p.17). 

O esporte de alto rendimento disseminado pelos meios de comunicação de massa assim 

como as organizações de eventos esportivos e seus órgãos reguladores, partem da compreensão 

de que todos terão as mesmas oportunidades e qualidades de praticar esporte, em que os 

resultados são o princípio e as condições reais de desempenho dos praticantes são 

secundarizados. Uma lógica comercial, em muitos casos desumana, e quando reproduzido, no 

ambiente escolar, inevitavelmente reproduz as desigualdades de gênero e étnico-raciais. “Por 

esta razão pode ser considerado uma forma de controle social, pela adaptação do praticante aos 

valores e normas dominantes definidos para a funcionalidade e desenvolvimento da sociedade” 

(SOARES, et al, 2009, p.70). 

Os princípios esportivos se confundem com os da sociedade capitalista uma vez que 

partem da máxima eficiência / produção, da exclusão dos menos hábeis, desigualdade de 

oportunidades, ranqueamento, competitividade e preconceitos de gênero, étnico-raciais dentre 

outros aspectos. E o ensino do esporte em uma perspectiva crítica pode proporcionar ao 

estudante outras formas de perceber as relações sociais e esportivas.  

O trato pedagógico proposto por essa metodologia de ensino da 
educação física permite aproximar os alunos ao saber sistematizado 
sobre o tema, o que significa a apropriação de novos instrumentos 
culturais por meio dos quais se torna possível atribuir um novo 
significado ao esporte (PINA, 2008, p.221). 

O esporte como fenômeno social é um campo que expressa o preconceito étnico-racial 

e de gênero na mesma proporção presente na sociedade. Bourdieu também escreveu algumas 

reflexões sobre o esporte, em que o autor faz uma análise sociológica entendendo o mesmo 

como uma esfera da sociedade que se articula com cultura, economia e política de forma a 

reproduzi-las. “Ao contrário dos discursos populistas e demagógicos, o esporte como fenômeno 

social moderno reproduz a segregação social, classificando e dividindo pessoas, distinguindo 

os universos sociais” (GREGÓRIO e MELO, 2015, p.07). 

As relações de classe, assim como as relações étnico-raciais, tambêm se expressam no 

esporte quando as classes dominantes têm acesso a determinadas modalidades esportivas e a 

classe trabalhadora tem acesso a outras modalidades como explicam Gregório e Mello (2015, 

p.9).  

Os padrões de acesso e participação da população negra, em certas 
modalidades, são desiguais se comparados à população branca. Em 
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algumas modalidades esportivas praticamente não há pessoas negras. 
Podemos citar como alguns exemplos o hipismo, o golfe, a natação, o 
automobilismo, o pólo aquático, o tênis e outros esportes considerados 
esportes “finos”, ou seja, da classe dominante. Já outros esportes 
considerados esportes populares como o atletismo, as lutas e uma boa 
parte das modalidades coletivas como futebol, basquetebol e handebol, 
são praticados mais comumente pelos afrodescendentes (GREÓRIO e 
MELO, 2015, p.09). 

Portanto, por entendermos que o esporte tem a possibilidade de explorar os temas 

desenvolvidos nessa dissertação elaboramos uma sequência didática de três aulas com a 

intenção de ampliar o conhecimento dos estudantes para a organização social na práxis do 

futebol, seja na forma de lazer, nas aulas de Educação Física, seja de forma profissional. 

Esse sequenciador pode ser aplicado no início do trabalho da unidade sobre Esporte e 

Sociedade, mas também é flexível para trabalhar no conteúdo Futebol sem restrição de meio, 

início ou fim do bloco de conhecimento. O objetivo desse produto não é de engessar o trabalho 

pedagógico dos/as professores, mas de incluir, acrescentar, ampliar essa discussão tão 

importante à sociedade de modo geral.  

 

3.2.  METODOLOGIA 

Plano da Unidade: As diferenças étnico-raciais, de gênero e de classe no Futebol.  

Número de aulas: 03 

Ano de escolaridade: 9º ano – Ensino Fundamental 

Objetivos:  

� Compreender as relações étnico-raciais e de gênero no futebol. 

� Vivenciar o futebol enfatizando a questão da “diferença” na prática das modalidades de 

futebol localizando o debate do futebol feminino. 

� Identificar quem são as mulheres negras do esporte nacional e do futebol feminino. 

 

AULA I  

Princípios Pedagógicos: Prática social inicial e problematização.  

Conteúdo programático: Esporte e Sociedade 

Tempo de aula: 50 min. 

� Metodologia 

1º Momento – Prática social Inicial (10min): inicialmente deve-se realizar uma atividade 

denominada “chuva de ideias” em que a frase, Mulher Negra no Esporte, é colocada, no centro 

do quadro e os estudantes devem ser instigados a falarem quais as primeiras palavras que 
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surgem no pensamento diante destas. Todas as palavras que os estudantes disserem, deve ser 

colocadas de forma aleatória no quadro.  

2º Momento - Problematizações (15min): Após esse momento deve-se elaborar, para cada 

palavra que os estudantes disseram, perguntas que fazem com que os estudantes reflitam sobre 

as relações sociais, culturais e econômicas. Em cada questão levantada, os estudantes devem 

ter o tempo para responder e/ou fazer algum comentário sobre as questões levantadas pela 

professora.  

 3º Momento – Problematização (25min): Assim que apresentada uma discussão a partir das 

palavras que os estudantes colocaram no quadro, deve-se apresentar algumas questões a partir 

das dimensões, sociocultural, atualidades e político-econômica.   

Dimensão sociocultural: Quem joga mais futebol na sua escola, meninos ou meninas? Por quê? 

Alguém já assistiu aos jogos de futebol feminino na televisão? Quem são as jogadoras de 

futebol feminino na escola?  

Dimensão atualidade: Quem são as melhores jogadoras de futebol do Brasil? Qual time de 

futebol feminino foi campeão nas Olimpíadas do Rio? Existe campeonato de futebol feminino 

na sua cidade? Estado? Ou campeonato de Futebol nacional? Qual time é campeão do mundo 

de futebol feminino? 

Dimensão política e econômica: Por quê o futebol movimenta tanto dinheiro na sociedade? O 

investimento no esporte feminino é o mesmo no masculino? No seu bairro existe algum  

programa social de incentivo à prática de futebol?  

Ao fim da problematização com os estudantes deve-se anotar as respostas dos 

estudantes a fim de diagnosticar os conhecimentos analisando os conhecimentos prévios e 

entendendo o nível de crítica da turma diante o conteúdo apresentado.  Ao fim da aula deve-se  

passar ainda para os estudantes uma tarefa para casa de pesquisa sobre A mulher no Futebol em 

que os estudantes devem fazer uma síntese no caderno através das seguintes questões 

norteadoras:  

a) Como surgiu o futebol feminino no Brasil? 

b) Quais os principais campeonatos em que o futebol feminino obteve vitórias? 

c) Quem foram as principais mulheres a construírem a história do futebol nacional? 

A pesquisa deve ser feita nos seguintes sites: 

http://leiturasdahistoria.uol.com.br/o-futebol-feminino-no-brasil/ 

http://futebol-no-brasil.info/futebol-feminino.html 

http://selecao.cbf.com.br/noticias/selecao-feminina#.Wagd-8iGPIU 
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AULA II  

Princípios Pedagógicos: Instrumentalização 

Conteúdo programático: Esporte e Sociedade 

Tempo de aula: 50 min. 

� Metodologia 

1º Momento (10min): A partir das problematização da aula anterior, os estudantes devem ser 

divididos em quatro grupos, ou a depender do número de estudantes presentes na turma. Porém 

antes de iniciar a partida os estudantes devem ser instigados a pensarem regras que envolvem a 

participação da mulher em uma partida de futebol. A premissa inicial deve ser que se 

mantenham as regras básicas do jogo de futebol, porém todos os estudantes deve ter uma função 

na partida.  

2º Momento (30min): Tempo dado para que as partidas ocorram com as regras sugeridas pelos 

alunos. 

3º Momento (10min): Ao fim das partidas os estudantes devem se sentar no centro da quadra 

novamente para falarem como foram as partidas com as regras criadas, identificando as 

dificuldades, os pontos positivos e negativos. Após a avaliação das partidas e das novas regras 

deve-se ser passado, como tarefa pra casa, uma entrevista com as mulheres negras da escola 

com o objetivo de identificarem a prática esportiva dessas mulheres.  

Segue abaixo o roteiro pré-estruturado. A turma deve ser dividida em grupos. 

1)  Qual seu nome e sua função? 

2) Qual o nível de escolaridade e sua idade? 

3) Você pratica algum esporte? Qual? 

5) Você gostaria de participar? De qual? 

6) Nos jogos internos da escola você gostaria de participar do time dos professores? 

 

AULA III  

Princípios Pedagógicos: Catarse e prática social final 

Conteúdo programático: Esporte e Sociedade 

Tempo de aula: 50 min. 

� Metodologia 
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1º Momento (20min): Inicialmente deve-se retomar a primeira tarefa que foi a pesquisa sobre 

a Mulher no Futebol, ressaltando as características sociais e étnico-raciais destas mulheres21. 

Deve-se resgatar ainda a segunda tarefa pra casa, as entrevistas com as mulheres negras da 

escola, dentre professoras e técnicas em que cada grupo deve apresentar os resultados da sua 

tarefa e das entrevistas.   

2º Momento (20min): No segundo momento a proposta é de que os elementos das duas tarefas 

pra casa, entrevistas e pesquisa, assim como a experiência da aula prática sejam expressos em 

um trabalho de colagem em que cada grupo22 irá escrever um parágrafo no cartaz com imagens 

que expressem a ideia do cartaz. O tema do cartaz é Mulher Negra no Futebol. As imagens 

podem ser desenhadas, colagens de revistas e jornais, dentre outras produções.  

3º Momento (10min): Ao fim do trabalho de colagem cada grupo deve ter um tempo de 5 

minutos para explicar a relação das imagens com a frase escolhida e os temas que foram 

trabalhados nas aulas. No recreio os estudantes deverão ser levados para colarem os cartazes, 

próximo às salas administrativas, a cantina, ao refeitório e próximo ao banheiro, pois estes 

locais são de circulação de todos na escola. 

Materiais utilizados na sequência didática: Cartolina, cola branca, jornais, revistas, duas 

bolas de futebol e pinceis. 

 

3.3 AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser feita no processo de cada aula o que inclui o envolvimento dos 

estudantes nas atividades desenvolvidas, na aferição das tarefas de casa, na elaboração das 

regras e na elaboração e apresentação dos cartazes ao fim das três aulas. No final de cada aula 

deve ser avaliado não somente se os objetivos foram alcançados, mas, também a percepção dos 

estudantes no desenvolvimento dos conteúdos.  

A avaliação realizada deve prezar pela liberdade, enquanto ação concreta, respondendo 

à necessidade de aprender coletivamente e a praticar o exercício do ato da livre escolha, 

assumindo a responsabilidade crítica das consequências daquilo que se fez e que se assumiu 

individual e coletivamente (PALAFOX, 1992).  

 

                                                
21 Foi feita uma pesquisada inicial pela professora em sites sobre o futebol feminino, inclusive os indicados para 
que os estudantes realizassem a pesquisa, em que se diagnosticou que a seleção feminina brasileira de futebol é 
composta predominantemente por mulheres negras assim como a principal jogadora, que foi consagrada a melhor 
do mundo durante 04 anos seguidos. 
22 Os grupos do trabalho de colagem devem ser os mesmos do grupo que formularam as regras nas aulas práticas 
e das entrevistas. 
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3.4. RELATO DA EXPERIÊNCIA  

O relato de experiência foi construído a partir de anotações que foram realizadas no 

decorrer das aulas e a aplicação do sequenciador não se deu na escola campo mas na escola que 

a professora pesquisadora leciona. Iniciamos a primeira aula com a chuva de ideias em que foi 

colocada no centro do quadro a frase “Mulher Negra no Esporte”. Vários nomes surgiram, como 

por exemplo, nomes de atletas que se destacam a nível internacional, Serena Willians melhor 

jogadora de Tênis do mundo, as jogadoras Marta e “Formiga” da seleção feminina de Futebol 

do Brasil, Simone Biles consagrada a melhor ginasta das Olimpíadas do Rio, a jogadora da 

seleção brasileira de Voleibol, Fabiana, a medalhista olímpica de judô, Rafaela Silva e por fim 

as atletas do atletismo. Avaliamos de extrema importância que os estudantes citem estas 

mulheres, pois são mulheres que venceram várias barreiras para estarem e continuarem 

treinando, barreiras de gênero, financeiras e de preconceitos étnico-raciais. 

Alguns estudantes citaram os esportes em que se encontram mais mulheres negras, 

como o futebol, basquete, voleibol, handebol e atletismo. Geralmente esportes coletivos que 

são considerados de fácil acesso tanto nas escolas quanto em praças e parques. Outros 

estudantes levantaram palavras que dizem respeito a questões sociais citando palavras como, 

preconceito, racismo, violência e discriminação. Um grupo de estudantes ressaltam casos de 

racismo nos esportes expressos nas redes sociais envolvendo as atletas citadas a cima, 

principalmente a judoca Rafaela Silva e a jogadora de Voleibol Fabiana Claudino. Isso 

demonstra que os estudantes têm noção de como são estabelecidos as relações étnico-raciais e 

de gênero expresso no mundo esportivo, o que fez com que a professora pudesse ser mais crítica 

durante a problematização das palavras e nas dimensões socioculturais, das atualidades e 

político-econômica.  

A problematização das palavras colocadas no quadro foi feito durante as falas dos 

estudantes, ao colocar as palavras no quadro, se estabeleceu um diálogo entre estudantes e 

professora, assim como, estudantes e estudantes, em que eles além de dizerem as palavras, 

contavam episódios de racismo, vitórias, competições das atletas e dos esportes citados por eles 

mesmos.  

Na segunda parte da aula foram realizadas problematizações nas dimensões 

socioculturais, das atualidades e político-econômica. Sobre as questões socioculturais: Quem 

joga mais futsal na sua escola, meninos ou meninas? Por quê? Alguém já assistiu aos jogos de 

futsal ou futebol feminino na televisão? Quem são as jogadoras de futsal feminino da seleção 

brasileira? E da seleção brasileira de futebol de campo? Os estudantes souberam responder bem 
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e com muita euforia as questões colocadas, fazendo interrupções sobre como as meninas 

gostariam de jogar mais futebol durante as aulas e nos recreios, mas, os meninos não “deixam”.  

Sobre as problematizações da atualidade: Quem são as melhores jogadoras de futebol 

do Brasil? Qual o time de futebol feminino foi campeão nas Olimpíadas do Rio? Existe 

campeonato de futebol ou futsal feminino na sua cidade? Estado? Ou campeonato de Futebol 

ou futsal nacional? Também souberem responder com muito entusiasmo, porém reproduzindo 

alguns discursos como, por exemplo, “não têm campeonatos de futebol feminino porque elas 

não sabem jogar”. Nesse momento foi feito uma intervenção de como somos sujeitos históricos, 

culturais e de como temos as mesmas capacidades e habilidades de aprender, homens e 

mulheres. Foi ressaltado ainda os interesses de classe e o papel das relações de gênero diante 

do movimento esportivo.  

Assim entramos no terceiro bloco de problematizações sobre as questões político-

econômicas, indagando-os sobre o investimento no esporte feminino e masculino, questionando 

a diferença de oportunidades da prática inclusive em projetos sociais e em escolinhas de futebol 

onde há um direcionamento para a prática somente masculina. Algumas meninas relataram a 

vontade de jogarem futebol, mas, no bairro delas não tem time nem escolas de futebol para 

meninas.  

Nas problematizações das dimensões o que ficou perceptível foi que há uma limitação 

nos estudantes em entenderem as questões que envolvem política e economia, deixando 

transparecer nas falas ideologias que são construídas social e culturalmente. Porém todas as 

vezes que o preconceito ao gênero aparecia nas falas, a professora fazia outra pergunta para 

fazerem refletirem sobre as afirmações ideológicas que faziam, como por exemplo, as meninas 

não sabem jogar futebol (afirmação), por que não sabem? Como se aprende a jogar futebol? 

Por que acham tem autoridade para “deixarem” as meninas jogarem? Vocês ajudam as meninas 

a aprenderem a jogar? Onde elas podem aprender a jogar? E assim por diante... 

Esta aula terminou com a professora entregando um roteiro de pesquisa para colar nos 

cadernos sobre o futebol feminino com sugestão de sites para pesquisa e perguntas a serem 

respondidas. 

A segunda aula iniciou na quadra, em círculo, em que a professora perguntou sobre a 

pesquisa que ficou para casa, porém poucos estudantes tinham feito. A justificativa foi a falta 

de internet em casa e por estudarem na escola de tempo integral passam o dia na nesta, chegam 

tarde em casa e os pais não deixaram ir a uma lã house para fazerem a pesquisa. Nesse momento 

a estratégia foi mudada. A escola tem um laboratório de informática muito bem equipado e na 
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próxima aula os estudantes iriam realizar a pesquisa na própria escola. Mas esta estratégia de 

pesquisa pode ser feito tanto na escola para os estudantes de período integral quanto para casa 

nas escolas regulares em que os estudantes dispõem de mais tempo para realizarem a pesquisa. 

Após este momento com os estudantes ainda em círculo, a professora retomou os 

debates da aula anterior sobre a Mulher Negra no Esporte. Dividindo os estudantes em grupos 

foi passada a tarefa de tirarem regras para que as meninas participassem mais nas partidas de 

futebol. Foi dado um tempo para eles pensarem e se organizarem. Quando os estudantes 

retornaram as regras tiradas foram:  

1- Somente as meninas podem fazer gol;  

2- Os meninos ficam como goleiros; 

3- Os meninos podem dar apenas três toques na bola, ou seja, sem driblar. 

4-  Os meninos podem ir somente até o meio da quadra e as meninas podem deslocar na quadra 

inteira;  

4- O número de jogadores foi alterado de quatro para cinco no qual deverão ser três meninas e 

dois meninos; 

5- Se for para os pênaltis somente as meninas podem bater. 

Os jogos ocorreram muito tranquilo, apesar dos meninos reclamarem um pouco das 

regras, porém, a maioria dos meninos gostaram e foram os principais elaboradores destas. 

Foram realizados cinco partidas e foi notável que as meninas se divertiram muito. Apenas três 

meninas não quiseram participar das partidas com justificativas que não sabiam jogar. A 

professora tentou argumentar que não tinha problemas, pois era uma oportunidade para elas 

aprenderem, mas não foram convencidas. Então a professora para não excluí-los do processo 

as colocou como árbitras das regras construídas pelos estudantes.  

Ao fim da aula sentaram-se em círculo na quadra onde foi perguntado aos estudantes 

sobre qual regra foi mais difícil e de forma unânime os meninos disseram, não poderem driblar 

nem se deslocar na quadra inteira. As meninas, também de forma unânime, disseram que todas 

as regras foram ótimas, muitas ressaltaram que foi a primeira vez que jogaram, outras disseram 

que foi a primeira vez que tocaram na bola. Foi perguntado para as meninas que foram árbitras 

o quê elas acharam das partidas e elas disserem que os meninos sempre ficavam tentando burlar 

as regras. Neste momento foi feito uma discussão sobre o cumprimento das decisões tomadas 

em coletivos. Um estudante também se lembrou das dificuldades de ter mulher na arbitragem 

do futebol e que quando tem, os comentários são sexualizados nas falas dos comentaristas da 

televisão. 
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Ao fim da aula houve uma mudança de estratégia para a terceira aula, pensando na 

tarefa de pesquisa não realizada. Portanto em uma decisão com os estudantes, a turma foi 

dividida em três grandes grupos. O grupo que iria fazer entrevistas com as trabalhadoras negras 

da escola, o grupo que iriam realizar a pesquisa sobre o futebol feminino no Brasil e o grupo 

que iriam fazer recortes em jornais e revistas de mulheres negras. 

A terceira aula se iniciou retomando o que cada grupo teria que ter feito. Foi passado 

ao primeiro grupo o roteiro de entrevistas em que este iria se subdividir entre seis trabalhadoras, 

dentre elas, duas merendeiras, uma coordenadora pedagógica e três professoras. O segundo 

grupo ficou na sala de informática e o terceiro grupo na biblioteca procurando recortes. Foi 

colocado para os estudantes se encontrarem na sala de informática ao fim de 30 minutos. 

Quando os estudantes retornaram para a sala de informática, a professora iniciou 

fazendo uma breve fala sobre identidade étnico-racial e identidade de gênero. Após esse 

momento cada grupo falou sobre o desenvolvimento das suas tarefas. 

O primeiro grupo organizou uma breve apresentação sobre como surgiu o futebol 

feminino, os principais campeonatos, suas vitórias e as principais jogadoras da seleção. Os 

estudantes encarregados da pesquisa acrescentaram que as principais jogadoras da seleção 

feminina de futebol nacional são negras e de famílias pobres. O segundo grupo, das entrevistas, 

trouxeram muitas surpresas, as “tias do lanche” disseram que gostam de esportes, uma pratica 

corrida e a outra anda de bicicleta, sendo que uma delas disse que gostaria de aprender Karatê. 

Ambas disseram que gostariam de participar dos jogos da escola no time dos professores, mas 

nunca foram chamadas. Nesse momento a professora fez uma discussão sobre classe social, 

trazidos tanto pelos estudantes da pesquisa quanto pelo grupo das entrevistas. Ainda sobre as 

entrevistas, as professoras manifestaram que gostam de esportes, porém por falta de tempo não 

praticam de forma regular.  

Os estudantes identificaram que os esportes praticados pelas trabalhadoras da escola 

coincidiram com os esportes coletivos presentes nas chuvas de ideias. A coordenadora 

pedagógica disse que nunca praticou nada e que não tem vontade de praticar nada, o que deu 

espaço para a professora fazer uma fala sobre os estereótipos no qual não é a cor da pele que 

irá definir qual esporte a pessoa irá fazer tampouco se ela irá gostar de esporte, mas sim uma 

questão de oportunidade e afinidade com as modalidades.   

O último grupo foi o grupo dos recortes. O relato dos estudantes foi bem crítico, estes 

organizaram uma fala ranqueando as imagens que mais aparecem nos jornais e revistas. 

Segundo os estudantes as imagens que mais têm nas revistas e jornais são homens brancos de 
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gravatas, em segundo lugar, mulheres brancas fazendo propaganda de roupas, em terceiro 

homens negros ou no esporte trabalhando e, por último, as mulheres negras mal vestidas e em 

trabalho. Nesse momento a professora percebeu certo descontentamento nos estudantes, pois 

este grupo tinham encontrado poucas imagens de mulheres negras e as que eles encontraram 

não gostariam de colocar no cartaz. A professora fez uma fala sobre a representação da mulher 

negra nos meios de comunicação relacionando com o mercado de trabalho através dos dados 

do IBGE e de outros órgãos de pesquisas presente nesta dissertação. 

A professora pegou as imagens, a cartolina e pediu para os estudantes pensarem em 

uma frase que representasse todo esse bloco de conhecimento, pois iríamos fazer a colagem 

com a frase escolhida. Surgiram então as frases: A mulher negra move o mundo; O tempo não 

para, para as mulheres negras serem respeitadas; A mulher negra sabe jogar sim! e Mais respeito 

as mulheres negras. Foi feito uma votação e a frase que ganhou com 18 votos foi “O tempo não 

para, para as mulheres negras serem respeitadas”. 

Ao fim foi feito uma avaliação sobre esse módulo do conteúdo Esporte e Sociedade. 

Os estudantes manifestaram que não sabiam que a discriminação das mulheres negras é tão 

presente na sociedade principalmente nas revistas, jornais e esportes. Manifestaram ainda a 

mudança de postura. Um dos estudantes disse: “agora quem quiser jogar no meu time vai jogar”. 

E as meninas solicitaram um espaço na escola para poderem aprender a jogar futebol fora da 

grade curricular comum.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos esse trabalho, mergulhamos em um campo ainda em construção 

sobre o conceito de identidade no qual várias compreensões são formuladas. Porém 

caminhamos por pistas sobre como esse conceito pode ser compreendido e entendemos que a 

cultura é um elemento fundamental pra entender a identidade. Quando partimos para a cultura 

nos deparamos com os estudos culturais britânicos que com críticas ao marxismo ortodoxo 

trazia para o centro do debate das lutas de classe as identidades historicamente negadas pelos 

processos culturais. Nesse momento do estudo entendemos que os indivíduos não se constroem 

somente a partir de uma perspectiva, mas de várias, ou seja, um mesmo sujeito pode ter várias 

identidades.  

Portanto podemos concluir que as identidades são construídas nos processos sociais e 

culturais a partir das experiências de vida e do seu lugar de fala, como por exemplo, das classes 

sociais, das experiências sexuais, das relações de gênero e das relações étnico-raciais, nas 

relações de trabalho, enfim, da sua existência no mundo. Não podemos aqui confirmar que 

encontramos as mesmas identidades das mulheres negras dos grupos focais, pois percebemos 

que cada sujeito produz sua existência de forma individual e coletiva, porém com muita 

subjetividade. Mas encontramos pontos de interseções entre estas mulheres e as meninas. Estas 

mulheres se identificam como negras e trabalhadoras, possuem histórias de vida de resistência 

e luta em que o espelho destas mulheres e meninas são mulheres negras que sobrevivem as 

condições que são estabelecidas pelo capital.  

As mulheres negras que encontramos na escola fazem parte dos dados estatísticos que 

encontramos em diversos centros de pesquisas (IBGE, IPEA, Pnad). Compõem o cenário de 

desigualdades sociais, de casos de violência doméstica, de discriminação e preconceito racial. 

Porém são mulheres que de alguma forma lutam contam todas estas adversidades. São chefes 

de famílias, são mulheres que criam seus filhos sozinhas, são meninas que estão na escola e 

veem nos estudos uma oportunidade de ter uma vida melhor. 

Não nos surpreende encontrar nos grupos focais relatos de situações de descriminação 

étnico-racial no ambiente escolar tanto por parte de estudantes quanto por parte do colegiado, 

pois entendemos que a escola não é uma bolha em que os problemas da sociedade não 

atravessam o portão da escola, muito pelo contrário. As distorções sociais transitam em todos 

os ambientes da escola, nos espaços pedagógicos, entre os/as trabalhadores da escola, entre os 

estudantes, nos recreios, nas festas comemorativas e assim por diante. 

84



 

 
 

Por estarmos ciente disso, procuramos junto a Secretaria de Educação do Município 

de Goiânia uma escola que possuísse um trabalho contínuo sobre as questões étnico-raciais e 

de gênero como parte do trabalho pedagógico de maneira multidisciplinar. A ideia era de 

investigar como esse trabalho interfere na construção das identidades das mulheres negras da 

escola. A escola que fui encaminhada realizou no ano de 2016 um projeto denominado de A 

Cultura Afro-indígena brasileira para os ciclos Ciclos II e III e EJA. Este projeto contou com 

palestras, oficinas, passeios, concursos de beleza dentre outras atividades.   

As trabalhadoras técnicas nos grupos focais sempre falando baixo, com muita timidez 

em falar, demonstraram a necessidades de se trabalhar na escola com as questões das mulheres 

negras devido a questão da história de escravidão e de tudo que já foi cerceado à população 

negra, que ficou expressa nas falas do grupo focal. Nos grupos focais as mesmas citaram ter 

participado de algumas palestras sobre mulheres que ocorram para toda a escola. Isso demonstra 

que o trabalho não ficou somente nas salas de aula, mas atingiu toda a escola. Estas 

trabalhadoras perceberam também mudanças positivas nos comportamento das estudantes 

negras no decorrer do processo de execução do projeto. Porém as trabalhadoras técnicas ainda 

reproduziram expressões sobre os padrões estéticos que reafirmam a discriminação contra as 

características identitárias da população negra, como, por exemplo, a forma como as estudantes 

negras arrumam seus cabelos.  

As trabalhadoras docentes que participaram do grupo focal falaram como foi positiva 

a experiência em se trabalhar com esse projeto, pois perceberam também, além da necessidade 

desse debate na escola, mas também a mudança de comportamento das estudantes, 

principalmente em relação as estéticas como corpo e cabelo. As trabalhadoras docentes 

perceberam que as estudantes negras melhoraram a autoestima e dentre os estudantes de modo 

geral os discursos sobre as questões étnico-raciais e de gênero também deram um salto de 

qualidade. Estas professoras demonstraram domínio de conteúdo sobre os conceitos gênero e 

das relações étnico-raciais, mas nas conversas paralelas no grupo focal deixaram escapar que 

nem todos os professores e professoras da escola se envolveram no projeto. 

 O grupo focal das estudantes foi muito descontraído, leve e rico de detalhes nas 

respostas. Estas estudantes falaram sobre as mulheres negras na sociedade de forma muito 

tranquila deixando demonstrar um conhecimento prévio sobre o assunto, citando inclusive a 

realização do projeto na escola e de como este as ajudou a repensar  as questões étnico-raciais 

e de gênero. As estudantes citaram o projeto várias vezes no decorrer do grupo focal 

principalmente uma palestra (também citada pelas trabalhadoras técnicas) que aconteceu para 
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toda a escola, quando foram convidadas três mulheres para falarem sobre as mulheres 

brasileiras, dentre elas uma era negra. Isso demonstra a necessidade de levar o debate para a 

escola e dar possibilidades para que os estudantes construam identidades positivas sobre a sua 

origem étnico-racial e de gênero.  

O currículo pode ser um caminho para que a intervenção pedagógica seja 

emancipadora e libertadora de preconceitos e estereótipos produzidos pela sociedade. Com o 

estudo sobre as práticas curriculares percebemos que no Brasil apesar da abertura política com 

o fim do regime militar o que desencadeou reflexões sobre as teorias pedagógicas, esse 

momento ainda não foi suficiente para que emergissem de forma satisfatória o debate sobre 

identidades e diferenças. Porém é nas últimas décadas que conceitos de gênero, sexualidade e 

identidades ganham destaque no cenário curricular.  

Entendemos que estão vinculados no currículo os objetivos educacionais, conteúdos 

escolares, planejamentos dos professores e experiências de aprendizagem. Todas estas questões 

citadas se relacionam de alguma forma com o sistema econômico, as relações de poder, as 

identidades étnico-raciais e de gênero, dentre outras diferenças que constroem e definem o 

currículo dentro da escola. Porém optamos por percorrer o caminho dos conteúdos e de como 

estes conteúdos são ministrados a fim de desnudar as relações de poder que são estabelecidas 

dentro do sistema educacional.  

A partir disso, elaboramos uma sequência didática de três aulas de Educação Física 

com o eixo temático de Esporte e Sociedade com o conteúdo Futebol. De forma geral a 

aplicação do produto educacional foi um sucesso, porém com alguns pontos de tensões e pontos 

altamente construtivos.  O produto educacional foi pensado a partir do que ficou mais latente 

nos grupos focais, a necessidade de levar aos estudantes identidades positivas sobre a mulher 

negra na sociedade. 

Os estudantes identificaram as mulheres negras do mundo esportivo que são 

referências e partiram deles os relatos de racismo que estas mulheres sofreram do decorrer de 

suas carreiras. Consideramos como ponto alto desse sequenciador a construção de novas regras 

na prática do futebol a fim de aumentar a participação das meninas na hora do jogo. As regras 

foram construídas coletivamente e tantos os meninos quanto as meninas contribuíram na 

elaboração. Os jogos fluíram e um dos pontos de tensão foi que alguns meninos tiveram 

dificuldades em jogar com as novas regras do jogo, porém na hora da avaliação das atividades 

pudemos desenvolver melhor a necessidade sobre repensar a formatação do esporte. 
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Outro ponto alto foi o trabalho de entrevistas com as trabalhadoras negras da escola, 

que envolveu as merendeiras e as professoras. As merendeiras disseram que participam de 

esportes e que gostariam de participar dos jogos internos que acontecem na escola porém nunca 

haviam sido chamadas. Isso causou um momento de reflexão sobre a questão das classes sociais 

e da representação destas mulheres na escola, pois em muitos momentos são desconsideradas 

como participantes ativas nos processos educativos e na construção de uma sociedade justa. 

E por fim, o último ponto alto na aplicação do produto educacional foi o trabalho de 

colagem, em que os estudantes de forma crítica fizeram uma apresentação sobre o que 

encontraram nas revista e jornais. Segundo os estudantes as imagens que mais tem nas revistas 

e jornais são homens brancos de gravatas, em segundo lugar, mulheres brancas fazendo 

propaganda de roupas, em terceiro homens negros ou no esporte ou trabalhando e por último as 

mulheres negras mal vestidas e em trabalho. Nesse momento percebemos que os estudantes 

conseguiram olhar para a prática social à luz do conhecimento em que estavam instigados a 

aprenderem.  

Todo esse trabalho foi importante em vários aspectos. O primeiro é o de entender que 

todos estão envolvidos de alguma forma no processo educativo, trabalhadores/as técnicos, 

professores/as, estudantes, pais e mães. Todas estas pessoas foram citadas no decorrer do 

trabalho como envolvidos também na construção das identidades. Outro fator importante a se 

considerar é o fato de como um projeto interdisciplinar pode interferir na visão de mundo dos 

envolvidos na educação, o que nos leva a pensar na necessidade desse debate estar dentro da 

escola através das práticas curriculares que envolvem todo o processo educacional.  

Este trabalho ainda nos leva a problematizações para outros horizontes a serem 

explorados como, por exemplo, sobre como estes conteúdos podem transitar não somente no 

conteúdo de esporte na disciplina de Educação Física ou nas disciplinas de História e Geografia, 

mas em todas as outras. Mas para isso o acesso a curso de formação continuada para todos 

trabalhadores da escola é de fundamental importância, assim como a intensificação de políticas 

públicas que fomentem e incentivem projetos com temas de gênero, ético-racial, identidade e 

diferença.  Assim estes deixariam de serem temas transversais e passariam a  fazer parte do rol 

de conhecimento necessário para uma formação humana e para emancipação da sociedade. 
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ANEXO 01: PROJETO: A Cultura Afro-indígena brasileira Ciclos II e III  e EJA-2016 
 

I - APRESENTAÇÃO: 

Ao se pensar a identidade do povo brasileiro desde os primórdios de nossa 

historiografia a primeira idéia óbvia a se constatar é a de que se trata de um povo mestiço e 

temos, ainda hoje, sofrido o estigma desta “mestiçagem” graças às obras de Gilberto Freyre que 

nos legou o famoso e famigerado “mito da democracia racial23” usado como escudo para 

camuflar o racismo nosso de cada dia. O Brasil tem mais de 50% de pessoas descendentes de 

negros e 0,2% descendentes dos povos originais do Brasil (indígenas) perfazendo assim uma 

maioria absoluta diante dos que se dizem brancos e paradoxalmente, uma minoria do ponto de 

vista da asseguração dos direitos humanos. Tal paradoxo, portanto, perpetua as situações de 

dificuldades de acesso a alimentação, cultura, educação, justiça, moradia, saúde, transporte, de 

qualidade às populações afro-indígena brasileira tornado-se uma nova forma de genocídio e de 

escravidão destes herdeiros étnicos. Esse estado de coisa ocasionou a criação de entidades 

negras e índias que passaram a demandar ao governo uma série de políticas publicas que 

viessem a reverter tal quadro onde a abissal desigualdade econômica e social entre os diferentes 

grupos étnicos aumentava a cada dia. Frutos das demandas, destes setores organizados, do 

movimento afro indígena resultaram na criação de algumas leis e na construção de algumas 

políticas públicas que tem sido implantadas na sociedade brasileira de modo lento e gradual, 

mas que já demonstra significativas mudanças no quadro que apresentamos acima. Este 

subprojeto ora proposto por nossa comunidade educacional se insere neste contexto. 

II- OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o conhecimento da História da África e dos povos originais do Brasil 

(indígenas) a toda comunidade escolar para que melhor compreendam a cultura afro-indígena 

brasileira e nossas próprias identidades e diferenças. 

 

III – OBJETVOS ESPECÍFICOS 

• Desmitificar os conceitos de África e Nações Indígenas passando a percebê-los como 

uma construção europocentríca.    

                                                
23 Ver Souza (2000: 136): “Gilberto teria sido o criador do conceito de ‘democracia racial’, o qual agiu 
como principal impedimento da possibilidade de construção de uma consciência racial por parte dos negros.” Ver 
também Souza (2000a). Para uma interpretação da gênese da idéia (não do termo) de “democracia racial” em 
Gilberto Freyre ver Elide Rugai Bastos (2001). 
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• Sensibilizar os membros da unidade escolar acerca da importância da influência afro-

indígena no Brasil.  

• Reconhecer e valorizar a diversidade étnica e cultural em diferentes tempos e espaços 

como elemento formador do conhecimento histórico. 

• Aprofundar o conhecimento em conceitos como história, economia, sociedade e cultura 

afro – indígena brasileira.  

• Identificar e valorizar os princípios de convivência democrática pautada pela igualdade 

de direitos. 

• Reconhecer e explicar, historicamente as diversas formas de relação com a cultura afro-

indígena brasileira. 

• Identificar práticas racistas em nosso ambiente escolar a fim de reconhecê-lo como dado 

da realidade e melhor combatê-lo. 

• Estabelecer diálogos que possam promover mudanças significativas em nossas práticas 

promovendo a esperança da concretização da igualdade de fato. 

 

V- JUSTIFICATIVA 

O quadro apresentado acima por si só já justificaria o presente subprojeto uma vez que 

o governo federal através de leis instituiu a obrigatoriedade do estudo das temáticas afro-

indígenas em sala de aula através das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos Parâmetros 

Curriculares. Não se trata de mero legalismo, mas sim de uma iniciativa que visa corrigir nossa 

total ignorância em relação às duas principais matrizes de nossa cultura e de nosso povo e 

também resgatar a dignidade dos descendentes desta herança que traz marcado em sua pele as 

diferenças e, portanto, os que sofrem a discriminação e preconceito. 

Um segundo motivo fica inscrito no campo das novas relações internacionais, que ora 

se iniciam, tendo um papel fundamental as relações políticas, econômicas e sociais entre sul X 

sul (Brasil e África do Sul, por exemplo) que determinarão o futuro dessas nações e sua 

influência no cenário mundial, que será assegurado pelo cidadão crítico e completo que nos 

cabe formar em nossas escolas. Cidadão que tenham superado a visão eurocêntrica de mundo e 

tenha sua identidade firmada para concretizarem uma convivência pacífica com a diversidade 

cultural na busca da equidade social e econômica. E, finalmente trata-se da busca de nossas 

identidades, para que possamos fazer frente à mundialização da economia que leva ao 

esmagamento das particularidades locais e nacionais provendo a construção de uma grande 
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massa pausterizada. É o Brasil caçador de si mesmo (parodiando Milton Nascimento) e de sua 

dignidade. 

 

VI – PÚBLICO ALVO 

Estudantes dos ciclos II e III de todos os agrupamentos e o EAJA, professores, 

funcionários administrativos e equipe diretiva da unidade escolar. 

 

VII – ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO (METODOLOGIA) 

I Trimestre: 

• Levantamento do perfil étnico racial dos estudantes através de produção textual dos 

mesmos narrando a história dos ancestrais destes bem como a sua pertença religiosa. 

• Tabulação dos dados levantados e transformados em estatísticas nas aulas de 

Matemática e em análise sociológica nas aulas de Geografia e História com vistas a orientar 

nossas ações pedagógicas. 

• Formação continuada de toda equipe da unidade escolar (diretiva, docente e de 

administrativos) através do repasse das oficinas do Projeto A Cor da Cultura pelo professor 

multiplicador participante do mesmo. 

• Roda de conversa: “A diversidade étnico-racial na questão do gênero feminino e a 

prevenção da pedofilia e da violência contra a mulher”, com representantes das quatro etnias 

predominante no Brasil: indígena, cigana, negra e branca, como parte das reflexeções acerca 

das comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

• Trabalhos de pesquisas dos estudantes nas mídias em geral levantando quais são os 

indígenas que se destacam no cenário nacional nas mais diversas atividades e quais foram suas 

trajetórias. 

• Continuidade do processo de desmistificação dos Povos Originais do Brasil (indígenas) 

nas mais diversas disciplinas ministradas, através de análise de letras de músicas, de textos, de 

projeção de filmes e vídeos que tratam da temática. 

• Audição de músicas indígenas do material pedagógico: Palavra Cantada e do acervo 

pessoal da professora de história além de projeção da série de vídeos do MEC: Índios no Brasil 

e exploração dos mapas localizando os territórios indígenas do Brasil. 

• Iª Etapa do ciclo de debates: “Religiões de todas as cores” com a participação de 

membros da Igreja Católica Apostólica Romana(ala conservadora), Judeus, Budistas, Hare 

Krisna, e religiosidades indígenas apresentando os princípios e crença de suas  respectivas fés. 
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• Roda de conversa: “A diversidade dos Povos Originais do Brasil e as especificidades 

dos índios urbanos,” com a participação de indígenas e de profissionais especialistas nos 

estudos das questões referentes aos mesmos, por ocasião das comemorações do dia do Índio. 

• “Atividade cultural: “Jesus Cristo não tem dentes no país dos banguelas”: A Páscoa na 

perspectiva afro-indígena”, reflexões acerca do europocentrísmo no monopólio cristão nas 

questões da fé por meio de atividade cultural a ser desenvolvida pelos estudantes. 

• Aula passeio na UFG onde será levantado os percentuais da presença afro-indígena nos 

cursos desta instituição. 

• Em História: estudo da África negra antes dos europeus: o Império do Mali e o Reino 

do Congo (agrupamento G); dos africanos no Brasil: dominação e resistência (agrupamento H); 

da presença afro-indígena nos movimentos de resistências da Primeira República no Brasil: A 

Guerra de Canudos, A Guerra do Contestado, O Cangaço, A Revolta da Vacina, A Revolta da 

Chibata(agrupamento I). 

• Em todas as disciplinas explorarem em suas aulas em todos os agrupamentos o Kit do 

Projeto A Cor da Cultura, a saber: DVDs com série de cinco programas (Ação, Mojubá, Nota 

10, Livros animados e Heróis de todo o mundo (mini programas apresentando personagens 

negros ilustres do passado e do presente), DC Gonguê (16 músicas com ritmos característicos 

afro-brasileiros de várias regiões do pais.) e jogo educativo: Heróis de todo o mundo (jogo de 

perguntas e repostas referentes às profissões ou áreas de destaque das personalidades 

apresentadas nos vídeos: Artes, Literatura, Esportes, História, Ciência e Tecnologia e Religião; 

mini-glossário: Memórias das Palavras e os três mapas: África, Valores civilizatórios e 

Diáspora Africana. 

II Trimestre: 

• Palestra: “Os afro-indígenas no mercado de trabalho: realidade e perspectiva” a ser 

ministrada por profissional qualificado da área. 

• Palestra: “De amas de leite no Brasil Colonial às babás do Brasil atual: a mulher negra nas 

relações familiares brasileiras ao longo da história”, a ser ministrada por profissional 

qualificado da área. 

 

• Festa junina afro-indígena utilizando os alimentos, decoração e trajes herdados das duas 

etnias. 

• Mostra com folclores brasileiros que tratem da herança afro-indígena (com materiais 

produzidos durante as aulas). 
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• 2ª Etapa do ciclo de debates: “Religiões de todas as cores” com a participação de membros 

da Igreja Católica (Jesuítas e Teologia da Libertação), Igrejas protestantes históricas: 

Anglicanos, Adventistas do Sétimo Dia, Batistas, Calvinistas, Metodistas, Presbiterianos, 

Testemunhas de Jeová, apresentando os princípios e crenças de suas respectivas fés. Lembrando 

que muitos afro-indígenas tem aderido a estas igrejas. 

• Em História: estudo da relação Nós e os outros: Cabral toma posse das terras brasileiras 

alijando os indígenas (agrupamento G); do Haiti, a República negra das Américas, da partilha 

da África entre os países europeus e a presença afro-indígena no processo de emancipação 

política do Brasil (Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, Confederação do Equador, 

(agrupamento H); do racismo durante a Segunda Guerra Mundial e na Era Vargas no Brasil, do 

processo de independência africano e do papel do socialismo neste processo (agrupamento I). 

• Aula passeio a Pirenópolis onde se observará a arquitetura colonial portuguesa 

lembrando que tal cidade foi levantada “em costas negras” e a mineração só foi possível com a 

colaboração dos indígenas nas identificações das jazidas de ouro. 

• Em todas as disciplinas explorarem em suas aulas em todos os agrupamentos o Kit do 

Projeto A Cor da Cultura, a saber: DVDs com série de cinco programas (Ação, Mojubá, Nota 

10, Livros animados e Heróis de todo o mundo (mini programas apresentando personagens 

negros ilustres do passado e do presente), DC Gonguê (16 músicas com ritmos característicos 

afro-brasileiros de várias regiões do pais.) e jogo educativo: Heróis de todo o mundo (jogo de 

perguntas e repostas referentes às profissões ou áreas de destaque das personalidades 

apresentadas nos vídeos: Artes, Literatura, Esportes, História, Ciência e Tecnologia e Religião; 

mini-glossário: Memórias das Palavras e os três mapas: África, Valores civilizatórios e 

Diáspora Africana. 

 

III Trimestre: 

• Palestra: “Em nome do amor faz-se a guerra: as igrejas e a perpetuação de preconceitos 

no Brasil.” a ser ministrada por profissional qualificado da área. 

• Palestra: “Independência para quem cara pálida?” a ser ministrada por profissional 

qualificado da área. 

• Tour por Goiânia: Analisar com os estudantes a razão da construção e os significados do 

monumento às três raças, exposto na Praça Cívica em frente ao Palácio da Esmeraldas, sede do 

Governo de Goiás. 
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• Desfile: Escolha da rainha e do rei dos estudantes afro-indígena por ocasião das 

comemorações do Dia do Estudante. 

• Homenagem aos professores, e demais funcionários afro-indígenas de nossa unidade 

escolar valorizando os nossos próximos por ocasião das comemorações do Dia do Professor. 

• Em História: Continuação dos estudos das relações nós e os outros: Astecas, Maias e 

Incas, os parentes dos Povos Originais do Brasil (indígenas), dos Tupi e os portugueses: 

encontros e desencontros, e as contribuições indígenas, da colonização espanhola da América 

em comparação com a Colonização portuguesa no trato com os povos originais das Américas 

(agrupamento G); do processo da abolição no Brasil, da conquista do oeste estadunidense 

provocando o genocídio dos povos originais de lá (agrupamento H); dos Levantes populares na 

África, dos governos Lula e Dilma e a construção de políticas afirmativas para os afro-

indígenas, dos Povos afro-indígenas hoje (agrupamento I). 

• Em todas as disciplinas explorarem em suas aulas em todos os agrupamentos o Kit do 

Projeto A Cor da Cultura, a saber: DVDs com série de cinco programas (Ação, Mojubá, Nota 

10, Livros animados e Heróis de todo o mundo (mini programas apresentando personagens 

negros ilustres do passado e do presente), DC Gonguê (16 músicas com ritmos característicos 

afro-brasileiros de várias regiões do pais.) e jogo educativo: Heróis de todo o mundo (jogo de 

perguntas e repostas referentes às profissões ou áreas de destaque das personalidades 

apresentadas nos vídeos: Artes, Literatura, Esportes, História, Ciência e Tecnologia e Religião; 

mini-glossário: Memórias das Palavras e os três mapas: África, Valores civilizatórios e 

Diáspora Africana. 

• Aula-passeio ao Museu Antropológico da UFG e do IGPA da PUC Goiás para melhor 

entendimento de nossa herança étnico-racial. 

• Culminância do nosso projeto com apresentações das produções realizadas ao longo do 

ano numa festa afro-indígena e atividades culturais diversas. 

 

VIII – ANEXOS 

1 – Cópia da lei 10.639 

2 – Cópia da lei 11.645 

 

XI – EQUIPE DE TRABALHO 

Professora: Maristela Crestani Andrade – História- 

Tarefa Executada: 
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Elaboração e sistematização teórica do projeto; contacto com a UFG, museus das cidades de 

Perinopólis e Goiás, negociação para realização da aula-passeio; elaboração de estratégia a ser 

usada na exploração dos acervos do museu e das Cavalhadas. 

 

XII – FICHA TÉCNICA (CRÉDITOS) 

1 – Idealização e sistematizaçãoteórica do projeto: Maristela Crestani Andrade. 

2 - Pesquisa de custo do transporte, contato e contratação do mesmo: Cleonice, MarisTela e 

Rosângela 

3 – Encaminhamento de comunicado/autorização aos pais dos alunos ou responsáveis:  

      Cleonice e Cláudia 

4 - Supervisão do Projeto: Cleonice e Rosângela 

5– Transporte:  
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APÊNDICE 01 - ROTEIRO DE QUESTÕES DO GRUPO FOCAL: TRABALHADAS DA 
ESCOLA 

 
TEMPO ESTIMADO: 2HS  

1) Você já lidou com alguma situação de preconceito no cotidiano escolar entre os alunos? 

E entre os professores? Qual sua intervenção? 

2) Como as meninas negras se relacionam na escola? 

3) Você entende que existe alguma particularidade sobre as estudantes negras? Quais? Por 

quê? 

4) O que você entende por educação étnica racial? 

5) Você acha que é importante trabalhar com o conteúdo étnico racial e gênero? Por quê? 

Você desenvolve alguma atividade ou realiza alguma ação? 

6) Como você pensa que as questões de gênero e étnicas – raciais devem ser trabalhadas 

na escola? 

7) Existe algum curso de formação sobre as relações étnicas raciais, que a Secretaria 

Municipal de Educação ministra? Você participa? Por quê? 
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APÊNDICE 02 - PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO PARA AS TRABALHADORAS DA 
ESCOLA 

 

1. Sexo: (   ) masculino        (   ) feminino 

2. Idade:  ________anos. 

3. Estado Civil 

 (   ) casado  (   ) solteiro  (   ) viúvo    (   ) 
outros 

4. Formação Acadêmica. 

a) Ensino Fundamental b) Ensino Médio 

c)(   ) Graduadod)(   ) Pós-graduado   

e)(   ) Especialização  f) (   ) Mestrado  

g) (   ) Doutorado  

5. Vinculo Empregatício: 

(   ) Informal (   ) Carteira assinada 

(   ) Nomeado/concursado (   ) Contrato 

6) Quantos trabalhos você possui? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

7. Você possui 2 contratos (é concursado 
duas vezes)? 

(   ) Não   (   ) Sim. Em qual escola? 
______________________________________  

8. Ciclos de desenvolvimento 
profissional (anos de docência): 

(   ) 0 a 4 anos   

(   ) 5 a 9 anos 

(   ) 10 a 19 anos      

(   ) 20 anos ou mais 

9. Tempo de serviço no magistério 
público municipal de Goiânia.  

(   ) Até 3 anos    (   ) 12 a 19 anos 

(   ) 4 a 11 anos    (   ) acima de 20 anos 

10. Carga horária semanal: 

(   ) 30 hs semanais       (   ) 60 hs 
semanais 

(   ) 40 hs semanais 

11. Ensino Fundamental: 

(   ) Ciclo I    (   ) Ciclo II    (   ) Ciclo III    

(   ) EAJA 

12. Exercício remunerado de outra 
função 

 (   ) Não possui       (   ) Possui        

13. Presença de quadra de esportes na 
escola 

(   ) Não possui.      (   ) Possui 

(   ) coberta  (   ) não coberta 

14. Qual é a sua raça 

(   ) Negra    (   ) Indígena 

(   ) Branca 

(   ) Asiático 

15. qual a sua cor? 

____________________________ 

16. Qual sua renda: 

(   ) até dois salário mínimos 

(   ) até cinco salário mínimos 

(   )mais de 6 salários mínimos 

17.  Quantas pessoas vivem na sua 
residência? 

(   ) 03 pessoas (   ) 04 pessoas 

(   ) 05 pessoas (   ) mais de 06 pessoas 

18. Quantas pessoas contribuem com as 
finanças da família? 

(   ) 01 pessoas (   ) 02 pessoas 

(   ) 03 pessoas (   ) mais de 04 pessoas 
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APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE QUESTÕES GRUPO FOCAL: AS ESTUDANTES  

TEMPO ESTIMADO: 2HS. 

1) Vocês acham que existe alguma particularidade entre as estudantes negras e brancas? 
Quais? Por quê? 
 

2) Vocês já notaram alguma atitude preconceituosa com relação às pessoas de origem 
negra na escola? Como aconteceu? Qual a sua intervenção? Por quê? 
 

3) Vocês sabem o que é gênero? Se sim podem explicar? 
 

4) O que vocês entendem como relações étnico-raciais? 
 

5) Vocês acham que é importante discutir sobre a estudante de periferia na escola? Por 
quê? 
 

6) Quem é a mulher negra que vocês conhecem? Quais suas características?  
 

7) Se pudessem identificar uma garota negra da periferia como identificaram? Por quê? 
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APÊNDICE 04 - PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO PARA ESTUDANTES 

 

1. Sexo: (   ) masculino        (   ) feminino 

2. Idade:  ________anos. 

3. Estado Civil 

 (   ) casado  (   ) solteiro  (   ) viúvo    (   ) 
outros 

4. Formação Acadêmica. 

a) Ensino Fundamental b) Ensino Médio 

5. Vinculo Empregatício: 

(   ) Informal (   ) Carteira assinada 

(   ) Contrato 

6) Quantos trabalhos você possui? 

(   ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

07. Carga horária semanal de estudo: 

(   ) Apenas na escola     (  ) 1 h. 

(   ) 2 hs semanais           (  ) 4 hs semanais 

08. Exercício remunerado de outra 
função 

 (   ) Não possui       (   ) Possui        

09. Qual é a sua raça 

(   ) Negra    (   ) Indígena 

(   ) Branca 

(   ) Asiático 

10. Qual a sua cor? 

____________________________ 

11.  Quantas pessoas vivem na sua 
residência? 

(   ) 03 pessoas (   ) 04 pessoas 

(   ) 05 pessoas (   ) mais de 06 pessoas 

12. Quantas pessoas contribuem com as 
finanças da família? 

(   ) 01 pessoas (   ) 02 pessoas 

(   ) 03 pessoas (   ) mais de 04 pessoas 

13. Tem plano de saúde? 

(  ) sim         (  ) não 

14. Quanto tempo mora na região? 

____________________________ 

15. Onde vai em seu momento de lazer? 

(  ) Bares                 (  ) Shopping 

(  ) Praças                (  ) Teatro 

(  ) shows                 (  ) Cinema 
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