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RESUMO 
 
 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre a organização do cotidiano e de estereotipias 
presentes na prática pedagógica escolar e que atuam de modo contraditório a um 
ambiente antirracista em uma escola da rede municipal de Curitiba, por meio da análise 
do fazer docente e a sua repercussão para a Educação das Relações Étnico-Raciais. A 
presente pesquisa analisou os conflitos de natureza étnica e racial que se fizeram 
presentes numa abordagem qualitativa através da observação em campo fazendo uso 
de questionários semiestruturados, respondidos por sessenta e seis pais, professores e 
alunos, aplicados em um período de três anos distintos (2008, 2010, 2011), quando 
projetos foram desenvolvidos e aplicados como “alguns caminhos” para a ação 
pedagógica concernente à Educação das Relações Étnico-Raciais. Com enfoque nas 
relações raciais no espaço escolar, a pesquisa buscou verificar se ao longo desses 
anos houve mudanças significativas no modo de ver e influenciar a prática pedagógica 
no trato com as questões raciais, evidenciando a relevância da formação docente sobre 
a temática, sob a ótica de uma professora/pesquisadora, e as concepções adotadas 
em sua prática ao tratar das questões étnicas. Sob diferentes óticas, vários estudos 
serviram de aporte teórico para sustentar a hipótese de que a formação docente sobre 
o tema possibilita uma mudança de compreensão dos estudos sobre a Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como contribui para a construção da identidade racial da 
criança negra. Tendo foco especificamente na pessoa da professora e sua ação, a 
pesquisa se divide em três etapas: a ação pedagógica em salas de aula, a recepção e 
interpretação por parte do alunado e os discursos produzidos acerca dos resultados 
produzidos. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação das Relações Étnico-Raciais. Espaço escolar. Prática 
pedagógica. Identidade racial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This work proposes a reflection on the daily events and the stereotyping behaviors 
found in school pedagogical practices which act in a contradictory way to an antiracist 
environment in a school of the public municipal system through an analysis of the daily 
teaching performance and its repercussion to the education of race and ethnic relations. 
The current research analyzed the race and ethnic conflicts which were identified in a 
qualitative approach through field observation and by means of semi-structured 
questionnaires which were answered by sixty-six parents, teachers and students which, 
in turn, were given in three distinct periods (2008, 2010, 2011), during the time when 
projects were developed and implemented as “new ways“ to the pedagogic work 
concerning about the race and ethnic relations. Having focused in the racial relations in 
the school environment, the research sought to confirm if, throughout all those years, 
there were meaningful changes in the way to see and influence the pedagogic practices 
in relation to ethnic questions offering a clear account of the importance of teaching 
formation on the topic viewed under the prism of teacher/researcher and the 
conceptions adopted in his/her practice when working with ethnic issues. Under 
different views, several studies have served as theoretical framework to support the 
hypothesis that teachers’ formation on the topic enables a changeover in the 
understanding of the studies about the education of racial ethnic relations as well as it 
contributes to the building of  the black child’s identity. . Having focused in the teachers 
themselves and their action, the research divides itself in 3 stages: the pedagogic action 
in the classroom, the reception and interpretation from the pupils and the speech 
produced about the obtained results. 
 
 
  
KEY WORDS: education of racial ethnic relations, school environment, pedagogical practice 

and racial identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho estuda aspectos da Educação das Relações Étnico-Raciais e 

suas interpretações e representações na perspectiva de uma professora, bem como a 

prática pedagógica utilizada nas relações estabelecidas entre crianças em salas de 

aula e no cotidiano escolar, fazendo uma discussão a respeito dos caminhos possíveis 

para uma construção identitária da criança negra, seu sentimento de pertencimento em 

relação ao seu grupo étnico-racial, corroborando o comprometimento docente com a 

temática. 

O foco principal foi levantar aspectos de práticas pedagógicas e trabalhos que 

contemplassem a Educação das Relações Étnico-Raciais, observando a criação de 

materiais e metodologias no formato de projetos desenvolvidos durante três anos. 

Portanto, esta pesquisa analisou três experiências didáticas, resultado do trabalho com 

alunos das etapas iniciais do ensino fundamental em escolas municipais da região sul 

da cidade de Curitiba, onde a professora proponente e aplicadora dos projetos é 

também a relatora e pesquisadora desta monografia. 

Por vezes neste trabalho foi necessário utilizar a expressão 

professora/pesquisadora para situar o leitor a respeito de minha observação 

participante neste processo. Foram analisados resultados obtidos e impressões que 

tive ao observar mudanças de abordagens e pensamentos pessoais que nortearam 

minha atuação como professora. 

 A pesquisa contribuiu para a compreensão da complexidade dos elementos 

que se envolveram na elaboração e aplicação das atividades propostas nos projetos 

avaliados nesta pesquisa nos anos de 2008, 2010 e 2011, no trabalho com a Educação 

das Relações Étnico-Raciais, observando o comprometimento dos demais professores 

no ensino formal, dada a importância da formação do professor neste processo, bem 

como o envolvimento e o retorno demonstrado pelas crianças negras com seus pares e 

a sua relação com o outro e com o mundo. 
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Considerando capacitações e o estudo sobre como trabalhar e contribuir para a 

efetivação positiva da Lei 10.639/031, percebeu-se, na professora/pesquisadora, as 

transformações no modo de pensar e de abordagens para melhor trabalhar a temática 

e enriquecer o fazer pedagógico, privilegiando momentos em que a discussão e o 

diálogo mediado pela intervenção da professora/pesquisadora superaram a 

problemática do silêncio e a omissão. Ao longo das aplicações das atividades que aqui 

serão descritas, foram revisitados autores e obras que discutem questões em torno do 

racismo nos espaços escolares, como Eliane Cavalleiro (2006); Rita de Cássia Fazzi 

(2006); Luiz Paulo da Moita Lopes (2006); Valéria Aparecida Algarve (2004); Regina 

Pahim Pinto (1987) e outros. Nesses estudos o que se percebe são os problemas que 

se acumulam, como, por exemplo, a falta de preparo do professor e a ausência de 

informação que geram o que Cavalleiro (2011, p. 58) denominou de “silêncio como uma 

estratégia para evitar o conflito étnico” e o que Gonçalves (1987, p. 28) já identificava 

em seus estudos, como em seu texto “Reflexão sobre a particularidade cultural na 

educação das crianças negras”, que trata do silêncio que paira sobre a discriminação 

racial na escola pública. 

Cabe aqui apresentar o problema dessa pesquisa: em que medida a escola e 

o professor têm se preparado para abordar a Educação das Relações Étnico-Raciais?  

Dessa forma, a intenção foi averiguar as mudanças de olhar da 

professora/pesquisadora após aprimoramento e qualificação na formação docente em 

consonância com diversos outros estudos. Foi possível analisar mudanças na prática 

pedagógica no que tange os assuntos relacionados à valorização positiva da 

diversidade étnico-racial, sobretudo a da população negra, sob a ótica da importância 

da formação do professor, por meio de análise de algumas propostas de trabalho 

aplicados ao alunado, familiares e profissionais da educação, investigando o 

conhecimento dos participantes sobre as contribuições do patrimônio histórico e 

cultural do grupo étnico-racial negro e suas impressões com relação às imagens 

                                                 
1
 A Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003, altera o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, depois modificada pela Lei 
11.645 de 11 de março de 2008, que manteve o mesmo texto e acrescentou o ensino de História e 
Cultura Indígena. A primeira destas Leis foi normatizada por: Resolução n. 1, de 17 de junho de 2004, 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana por meio do Parecer 03, de 10 de março de 2004, do 
Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno/DF. 
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produzidas pelas crianças e das descrições sobre as imagens contidas no questionário 

numa abordagem qualitativa através da observação em campo. As discussões acerca 

das diversidades culturais que fazem parte do universo escolar vêm fomentando a 

elaboração e execução de ações afirmativas, que vêm solidificar hábitos e 

comportamentos que respeitem as diferenças e ajudem a realizar as mudanças 

necessárias. A pesquisa desenvolveu-se nos ciclos I e II2 de duas escolas municipais 

de Ensino Fundamental de Curitiba, nos períodos de 2008, 2010 e 2011, em que a 

professora/pesquisadora atuou desenvolvendo projeto realizado para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais dentro de um programa em parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação e universidades, intitulado projeto Escola & Universidade. Este 

projeto caracteriza-se em um convite para repensar a escola, o currículo, os tempos 

escolares, a avaliação e os objetivos da educação escolar. Nesse sentido, segundo o 

propósito do programa, os profissionais do magistério são instigados a inovar e 

repensar sua prática educativa, sua produção de material didático-metodológico no 

local em que atuam, em parceria com as instituições de ensino superior, no que diz 

respeito à orientação para aplicação e finalização dos projetos e resultados finais. 

Na pesquisa foram destacadas algumas categorias que serão observadas para 

discussão: a ação pedagógica em salas de aula, levando em consideração o 

conhecimento teórico adquirido pela professora/pesquisadora sobre a Educação das 

Relações Étnico-Raciais ao longo do período analisado e nos materiais didático-

metodológicos por ela construídos; o que o corpo docente compreende sobre conceitos 

como estereótipo e preconceito na educação; e quais cuidados devem ser observados 

na educação a respeito das relações étnico-raciais3, nesta pesquisa entendidos como 

particularidades culturais na educação das crianças negras. 

                                                 
2
 As escolas onde a pesquisa aconteceu, são organizadas em ciclos de aprendizagem como prevê a 

legislação educacional (Lei 11.274/2006), que regulamenta o ensino fundamental de nove anos. 
3
 Utilizarei nesta pesquisa os termos “relações raciais” e “relações étnico-raciais” como sinônimos como 

designado nos dispositivos da Resolução nº 1 de 17 de junho de 2004 que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para as Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana por meio do Parecer 03 de 10 de março de 2004 do Conselho Nacional de 
Educação/Conselho Pleno/DF. 
 



 

 

9 

Em vista disso, dentro desses projetos desenvolvidos para serem aplicados 

dentro de unidades educativas, foram escolhidas três experiências significativas, as 

quais serão descritas no segundo capítulo desta pesquisa. 

No primeiro capítulo serão apresentadas algumas observações a respeito de 

questões que envolvem o dia a dia do professor, suas dúvidas, anseios e “tentativas” 

no trabalho para a Educação das Relações Étnico-Raciais, haja vista que muitas das 

expressões e falas descritas vêm de profissionais que conhecem as Leis Federais 

10.639/2003 e 11.645/2008 e sua normatização pela Resolução 01/2004 e Parecer 

03/2004 do Conselho Nacional de Educação, mas têm o mínimo de aperfeiçoamento e 

capacitação para tal. 

No segundo capítulo são descritas três experiências didáticas e os resultados 

de discursos provenientes das vivências em salas de aula que suscitaram em novas 

reflexões sobre as observações e conclusões levantadas na época. 

No terceiro capítulo, desenvolve-se uma análise sobre discursos produzidos 

acerca das experiências descritas no capítulo anterior, e observações que direcionam 

para as considerações finais. 

Em meio a tudo, ressalta-se a importância da capacitação, aperfeiçoamento e 

qualificação profissional e o comprometimento dos gestores e profissionais da 

educação em todo esse processo, formando estudantes que valorizem e respeitem a 

diversidade. Em particular, ressalta-se a importância de análises sobre as mudanças 

de pensamento de professores ocorridas durante um processo, de qualificação 

profissional para a Educação das Relações Étnico-Raciais e como essas mudanças 

podem se refletir no seu fazer pedagógico. 
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1 A AÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 

 

 

1.1 POR QUE PESQUISAR SOBRE RELAÇÕES RACIAIS? 

 
 

 

Olhem para o céu, há um desejo premente 
pela manhã que nasce diante de você. 

A história, apesar de sua dor lancinante, 
Jamais pode deixar de ser vivida, se enfrentada 

Com coragem, dispensa ser revivida. 
 

Olhem para o dia 
Que irrompe diante de vocês. 

Façam com que o sonho renasça.  

  
                                                                        (Maya Angelou , “On the pulse of morning”)

4
 

 

 

O relato de vida de professores negros e as muitas histórias de trajetórias 

escolares conturbadas de homens e mulheres negras do convívio da pesquisadora 

colaboraram para o seu interesse e o aprofundamento no estudo da temática, 

compreendendo, assim, o que é racismo e suas formas correlatas, principalmente 

dentro do espaço escolar, constatando a veracidade dos efeitos prejudiciais causados 

à mobilidade social dos negros já desde a infância, sem nem mencionar as rotinas de 

apelidos, xingamentos e discriminações. Trabalhar com crianças também explica o fato 

da professora/pesquisadora comprometer-se com a pesquisa como uma forma de 

avaliar sua prática pedagógica. 

O racismo cordial5, presente em inúmeros discursos dos profissionais da 

educação, caracteriza a dificuldade de muitos que rejeitam o modo de ser do outro, 

permitindo que esse comportamento influencie na educação. A falta de preparo e de 

estudos a respeito pode tornar o profissional da educação passivo e omisso frente a 

situações de discriminação. Ressalta-se que não é de interesse do presente estudo 

                                                 
4
 Citado por Spence (1996, 190-1).  

5
 Ideia amplamente difundida no Brasil por Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado 

Júnior nos períodos de 1930 a 1950. Para maior aprofundamento, sugere-se a leitura de “A integração 
do negro na sociedade de classes”, de Florestan Fernandes (1965). 
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culpabilizar o professor pela falta de formação, mas todo um conjunto de fatores que 

envolvem políticas públicas afirmativas, políticas educacionais que se efetivem e o 

olhar atento ao racismo institucional (SILVÉRIO, 2006) na escola.  

O estudo de Gonçalves (1987) pesquisou as formas pelas quais a 

discriminação racial manifesta-se na escola. Em sua análise foi possível identificar no 

ambiente escolar práticas que vão desde a exclusão da história de luta dos negros na 

sociedade brasileira por um espaço para além da “escravidão” e folclorização da 

produção cultural negra, nos currículos escolares, culminando em um silenciamento da 

representação negra em perspectivas de valorização. 

No mesmo artigo, Gonçalves (1987) alerta para uma forma muito peculiar da 

discriminação no ambiente escolar: a discriminação que se manifesta enquanto 

“discurso” ou “saber”. Segundo o autor, isso se traduz em punição às crianças negras 

que o sistema de ensino ainda não conseguiu excluir: 

 

Se o pesquisador for em busca da manifestação da discriminação racial, na 
escola, não a encontrará sob a forma de hostilidade explícita às crianças 
negras, tampouco sob a forma de repressão, mas lá estará, enquanto saber, 
enquanto discurso. (GONÇALVES,1987, p. 29) 
 

 

Nesta linha de análise, outros pesquisadores estudaram as desigualdades 

educacionais, constatando-as em todos os níveis de escolaridade e apontando grande 

desvantagem do alunado negro em relação ao branco (HASENBALG, 1987; 

ROSEMBERG, 1998; SILVA, 1990). 

Um dado para esta afirmativa são os estudos de Silva (2006), referendados no 

artigo “Educação e desigualdades raciais no Brasil”, com dados que comparam o 

desempenho escolar de crianças negras e brancas, com mesmo nível de renda familiar 

e de participação no mercado de trabalho, apontando o atraso escolar 

significativamente maior entre os negros. Na conclusão de Silva (2006), o sistema de 

ensino discrimina a população negra. 

É nesta perspectiva que esses apontamentos são levantados sobre a 

educação da população negra, partindo do âmbito geral para o específico, a instituição 

escolar, a sala de aula e, consequentemente, o professor. Neste esquema, 

descrevendo uma pesquisa realizada por Pahim (1987) e uma equipe de 
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pesquisadores da Fundação Carlos Chagas em parceria com o Conselho de 

Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, tais 

pesquisadores levantaram dados sobre a educação do negro no estado de São Paulo e 

reflexões sobre o significado e a importância que o negro brasileiro atribuiu à educação 

escolar. 

Segundo Pahim (1987), este desejo está presente na população em geral, na 

família e em setores organizados da comunidade negra brasileira. Ela destaca duas 

posturas observadas nos estudos de Florestan Fernandes no que diz respeito à 

educação dos negros, dizendo que, logo após a abolição, a família negra enfrentava, 

segundo ele, uma “desorganização sociopática”: os pais ignoravam a utilidade da 

escola para os filhos, bem como as colocações por eles ocupadas na época, 

considerando não necessitarem da escola para adquirir a qualificação necessária para 

desempenhá-las. Pais de famílias mais “integradas” desencorajavam seus filhos a 

entrarem na escola por temerem que os filhos viessem a enfrentar a discriminação. 

Num segundo momento, Florestan Fernandes salienta que famílias negras 

mais estruturadas e recolocadas na sociedade apresentavam ideias de ascensão 

social. Sendo assim, havia uma preocupação com a escolaridade das novas gerações 

por parte dos pais. Essas famílias passavam por processos pelos quais outros 

problemas específicos à condição racial acabavam interferindo na trajetória escolar da 

população negra, como fatores extraescolares, situação socioeconômica, dentre 

outros. 

Quando a discussão desloca-se para o ambiente escolar propriamente dito, 

estudos realizados por Hasenbalg (1979 apud PAHIM, 1987) apontavam a 

discriminação como fator responsável pela limitada ou conturbada participação da 

população negra no sistema escolar, afirmando que, quando não discriminada pela 

classe que ocupa na sociedade, esse grupo sofre pela discriminação de cor. 

De um modo geral, ambos os autores ressaltam a importância da formação do 

professor para lidar com tais situações, mostrando o caráter de urgência de formação 

com qualidade do profissional para lidar com um público heterogêneo do ponto de vista 

étnico e racial em salas de aula. Ainda com relação ao que acontece no âmbito escolar, 

Pahim (1987) argumenta: 
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[...] se lembrarmos o papel que o professor desempenha como mediador da 
cultura, como modelo para o aluno, bem como a sua importância no 
desenvolvimento afetivo e cognitivo do aluno. Neste contexto, sua atuação se 
torna crucial, pois a maneira como ele vier a abordar tópicos do conhecimento, 
as mensagens verbais e não verbais que emitir a respeito das diferentes 
etnias, enfim, a sua habilidade para lidar com eventuais problemas que 
apareçam, certamente, terão influência no desenvolvimento de uma 
autoimagem positiva nos alunos representantes das minorias, cujo 
autoconceito, em geral, é mediado por experiências negativas e racistas. 
(PAHIM, 1987, p. 25) 

 

 

Assim, concordando com a autora que ressalta o papel do professor neste 

processo de mediação e modelo para o aluno, é necessário conhecer e compreender a 

trajetória de inserção do negro no sistema educacional e os meandros no que diz 

respeito às representações sobre os negros forjadas ao longo da história, pela tradição 

oral (tão mencionados nos estudos de Florestan Fernandes), para compreender a 

importância e a seriedade do trabalho com a Educação das Relações Étnico-Raciais 

nas salas de aula. É necessário romper o silêncio, como sugere Cavalleiro (2011), e 

estudos sobre relações multiétnicas na educação, contribuem, segundo a autora, no 

combate ao racismo ao mesmo tempo em que fornecem subsídios para intervenções 

com novas práticas educacionais. 

 

 

1.2 O CONCEITO DO PRECONCEITO E ESTEREÓTIPOS PARA PROFESSORES 

 

 

Investigar sobre preconceito e estereótipo num contexto real, como é o caso da 

escola, não se trata de evidenciar os erros e encontrar culpados, mas apontar 

indicativos para futuros avanços e novas possibilidades. São imprescindíveis, enquanto 

professores e escola, reavaliações constantes, sem medo de readequar os 

procedimentos pedagógicos inadequados que nada ou pouco contribuem à formação 

positiva da identidade dos alunos negros e também dos alunos brancos. As 

experiências iniciais com as questões étnicas na escola denotam um certo cuidado, 
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pois influem em escolhas, formam conceitos e tomadas de decisões por parte dos 

alunos que compreendem os conteúdos e ensinamentos como experiências aprendidas 

na escola. 

No prefácio do livro de Fazzi (2006), elaborado por Eunice R. Durham, foi 

possível encontrar subsídios para justificar a importância de experiências positivas 

mediadas pelo professor. Durhan descreve positivamente os aspectos relevantes da 

obra da autora, ressaltando o fato dos estudos se concentrarem nas séries iniciais do 

ensino fundamental, consideradas como etapa “crucial na socialização escolar”, 

estabelecendo “padrões de relacionamento interétnico” necessários à vida escolar. 

(DURHAN, 2006, p. 12) 

Apresentando uma série de estudos de diversos pesquisadores brasileiros, 

outros americanos e europeus, Fazzi (2006, p. 108-109) aborda esta relação 

conflituosa, destacando o trabalho de Figueira (1990, p. 70 apud FAZZI, 2006), que 

afirma, por meio de sua pesquisa, a existência do preconceito racial na escola fazendo 

a ligação dele com o livro didático e o professor. A autora fala sobre a figura do 

professor reprodutor do preconceito racial ao tratar a questão como algo “menor ou 

inexistente”. Tal constatação impediria a constituição de uma identidade negra. 

Um apontamento importante a ser feito, apreendido em rodas de conversas, 

especializações e cursos de aperfeiçoamento sobre Educação das Relações Étnico-

Raciais dos quais a professora/pesquisadora participou, é o fato de que, ao fornecer 

modelos positivos às crianças e aos jovens e se investir na formação de identidades 

positivas, facilitadoras de aprendizagens, favorece-se o reconhecimento e sentido de 

pertencimento, além do reforço da autoconfiança e autoestima. Isso tudo nos leva a 

questionar sobre as representações que o aluno negro constrói de si nesta trajetória, 

sobretudo em salas de aula, no cotidiano escolar, nos materiais didáticos e na postura 

do professor. Cabe salientar a importância do profissional apoderar-se de conceitos e 

usos de alguns termos que vão além dos mencionados neste capítulo, como raça e 

etnia, racismo, democracia racial, discriminação, entre outros – que serão utilizados no 

decorrer deste trabalho para melhor argumentar e sustentar algumas situações e 

observações levantadas. O uso de tais conceitos faz-se necessário a todos que 
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buscam compreender, interagir e aprofundar a discussão fortalecendo a Educação das 

Relações Étnico-Raciais na escola. 

No Brasil, durante muito tempo, evitou-se falar em preconceito e discriminação 

racial e étnica, pois certos mitos veicularam uma imagem de um país homogêneo, sem 

diferenças. É sabido que o racismo ainda é muito forte nos dias atuais, mas também 

cresce no nível de consciência de que é maléfico e precisa ser combatido, denunciado 

e eliminado. Inúmeras ações e políticas afirmativas vêm fortalecer a promoção da 

igualdade racial. 

De acordo com Esmeralda Negrão (1988), no Brasil a preocupação com a 

imagem dos personagens negros e os estereótipos a eles atribuídos inicia-se em 1950 

e vem se desenvolvendo, buscando a construção da imagem positivada do negro. 

Ribeiro (1996, p. 172) acredita que “os atos imaginativos antecedem mudanças em 

nossas atitudes e ações” e  podem ser conseguidos proporcionando às crianças os 

contatos com livros que abordem a diversidade, valorizando as diferenças e 

questionando os estereótipos. 

Nesta pesquisa, a definição de preconceito e estereótipo é dada por Borges 

(2002, p. 53): 

 
Preconceito é um julgamento que formulamos a propósito de uma pessoa, 
grupo de indivíduos ou povo que ainda não conhecemos. Trata-se, portanto, 
de uma opinião ou sentimento que adotamos irrefletidamente, sem 
fundamentos ou razão. 
[...] São preconceitos cristalizados em imagens ou expressões verbais. 
Consistem em apreender de maneira simplista e reduzida os grupos humanos, 
atribuindo-lhes traços de personalidade ou comportamentais. 
 

 

Cabe salientar que muitos professores conhecem o significado e os conceitos, 

mas então por que não colocá-los em prática? 

 Considerando as ações pedagógicas analisadas neste estudo, foi realizada uma 

enquete com alguns professores de uma das escolas de atuação da 

professora/pesquisadora, que também é membro da Comissão de Educação e Relação 

Étnico-Raciais6. Ela foi realizada um ano após a implantação da equipe multidisciplinar, 

                                                 
6
 Em conformidade com o artigo 8º da Deliberação n. 04/2006, do Conselho Estadual Educação do 

Paraná (que instituiu normas complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana a serem 
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com o intuito de propiciar momentos de trocas, repasses de cursos e capacitações 

sobre relações étnico-raciais, bem como servir de apoio aos professores que 

desejassem sugestões, buscassem aprender ou, ainda, se sensibilizados, precisassem 

de apoio no trato a situações concretas de discriminação ou sinais de discursos 

estereotipados de seus alunos. O modelo da enquete utilizada pode ser visualizado a 

seguir: 

 

 

FIGURA 1 – Modelo de enquete 
FONTE: Elaboração da autora 

 

                                                                                                                                                             
desenvolvidas pelas instituições públicas e privadas de ensino que atuam nos níveis e modalidades do 
Sistema Estadual de Ensino no Paraná), “Cada unidade escolar/instituição deverá compor uma equipe 
interdisciplinar que estará encarregada da supervisão e desenvolvimento de ações que dêem conta da 
aplicação efetiva das Diretrizes estabelecidas por esta Deliberação, ao longo do período letivo, e não 
apenas em datas festivas, pontuais, deslocadas do cotidiano da escola”. Para atender a tal Deliberação, 
a Secretaria Municipal de Educação Curitiba instituiu que os núcleos regionais de educação e escolas 
escolham suas comissões internamente e que esta seja composta por representantes dos diferentes 
setores e etapas do ciclo ou séries com integrantes do período da manhã e da tarde. Os profissionais 
que fazem parte da equipe interdisciplinar nas escolas e nos Núcleos Regionais devem realizar estudos 
e atividades durante o ano letivo sobre as questões étnico-raciais, bem como participar dos encontros e 
cursos que serão promovidos pela Secretaria Municipal de Educação para a temática. 
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Foram entrevistados vinte e três professores de um quadro de aproximadamente 

trinta docentes de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Curitiba, 

compreendendo professores regentes, professores de áreas, direção e setor 

pedagógico, que atende da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. Os 

questionamentos foram sintetizados em forma de questões dissertativas, com 

cabeçalho sinalizando para enquete sobre Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Com relação ao questionamento sobre haver na escola uma Comissão de Educação e 

Relação Étnico-Raciais em funcionamento, apenas um profissional afirmou não ter 

conhecimento, e também não respondeu às demais questões sob a justificativa de não 

ter o conhecimento de nenhuma equipe dentro da escola.  

Ressaltando que a Comissão de Educação e Relações Étnico-Raciais é 

composta apenas por professores na unidade educacional na qual a proponente desta 

pesquisa atuou, alguns profissionais afirmaram participação da pedagoga, devido à 

própria função desta profissional dentro da escola, no sentido de acompanhamento e 

orientação. Diante desse fato, é possível verificar, pelas afirmações dos profissionais, 

falta de envolvimento com determinações e organizações que ocorrem no interior da 

escola e desconhecimento sobre a Comissão em questão, caracterizando 

individualismo no trabalho docente, principalmente no que diz respeito à Educação das 

Relações Étnico-raciais. 

Quando solicitados que explicitassem quais principais trabalhos a Comissão 

realizou desde sua instituição na unidade escolar, a maioria dos professores 

apresentou situações ou relatou ações realizadas pela equipe, dentre as quais se pode 

citar: 

● projetos Escola & Universidade aprovados que contemplavam a temática; 

● contação de histórias (lendas africanas) utilizando o acervo da biblioteca 

escolar; 

● criação do Cantinho de Africanidades na biblioteca; 

● trabalho com elementos da cultura africana e afro-brasileira com mais ênfase 

na semana da consciência negra; 
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● repasse de materiais e metodologias de trabalho como, por exemplo, o kit “A 

cor da Cultura”7; 

● sugestões de materiais didáticos e literatura sobre a temática; 

● organização de feiras expondo a produção dos alunos para a comunidade 

escolar; 

● projeto realizado quinzenalmente no período do recreio no espaço da 

biblioteca trabalhando a memória e ludicidade, resgatando elementos da cultura 

afrodescendente. 

No entanto, houve afirmações relatando que as ações eram isoladas e 

direcionadas geralmente pelos integrantes da Comissão de Educação e Relações 

Étnico-Raciais, mas reconheceram acontecer, sempre que possível, conversas para 

concretizar o trabalho de “conscientização dos professores” de um trabalho substancial 

sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais. Houve também registros de 

professores afirmando não ter conhecimento de nenhuma ação neste sentido 

acontecendo na escola. Atribui-se a esse tipo de resposta o seguinte questionamento: 

como uma biblioteca completando um ano de funcionamento, com um acervo de livros 

de literatura e de formação para o professor sobre a temática, não recebeu a visita 

desses profissionais?  

Nas indagações com relação às dificuldades e desafios para a efetivação da Lei 

10.639/2003 no ambiente escolar, os profissionais apresentaram como resposta 

algumas razões justificando encontrarem dificuldades na aplicação da Lei, destacando 

como aspecto importante o descompromisso e resistência de alguns profissionais em 

abordar temas referentes à cultura africana e afrodescendente, e a necessidade de 

criação de um momento específico para que a Comissão pudesse “interagir, planejar” e 

alcançar resultados. Houve também um comentário em que a profissional relatou 

acreditar que as professoras já têm muitos conteúdos para trabalhar, ficando difícil 

“achar tempo para pesquisar e ensinar história da África”. 

                                                 
7
 Conforme informa o site Educom Afro – PUCRS: “A 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”. Disponível em: 
<http://www.pucrs.br/faced/educomafro/index1.php?p=acordacultura>. Acesso em: 21 jun. 2014. 
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As professoras que relataram não ter conhecimento do trabalho, da Comissão 

de Educação e Relações Étnico-Raciais, particularmente, atestaram não ter 

dificuldades com relação aos conteúdos referentes ao que a Lei propõe, e acreditam 

que na unidade escolar também não há problemas ou dificuldades. Entretanto, foram 

várias as declarações ressaltando aspectos como a falta de assessoramento e 

esclarecimentos, a carência de cursos que contemplem todos os profissionais, 

palestras e sugestões de encaminhamentos, embora a escola tenha materiais didáticos 

que dão aporte teórico e respaldo para a prática pedagógica, podendo ainda contar 

com o suporte teórico-metodológico da Comissão. 

 O que realmente as profissionais questionam é: como relacionar conteúdo, Lei, 

despreparo, tempo e lidar com situações de racismo e preconceito explícitos em salas 

de aula? 

Enquanto gestão, a direção contribuiu para a enquete colocando como desafio 

para efetivação da Lei um maior comprometimento, acreditando que esta ação levaria 

os profissionais a reverem suas práticas pedagógicas e levantando também a questão 

da temática não estar contemplada no Plano Político Pedagógico da unidade escolar. 

Quanto aos reflexos da iniciativa da unidade escolar em ter representatividade 

de uma Comissão de Educação e Relações Étnico-Raciais e os avanços alcançados 

com a atuação da equipe, as professoras relataram, em sua maioria, que todas as 

ações aguçaram o interesse e a curiosidade dos alunos para o assunto, refletindo no 

corpo docente a iniciativa de elaborar trabalhos de pesquisa e criação de projetos 

contemplando as diretrizes estabelecidas pela Lei, efetivando sua aplicação no 

ambiente escolar. 

Ainda há uma parcela dos profissionais que acreditam não ter ocorrido avanço 

significativo nesse sentido, bem como profissionais que não participaram da enquete.  

Talvez este seja um dos aspectos para o qual Gomes (2002) chama a atenção 

ao dizer que, apesar dos avanços dos estudos sobre educação, cultura e das relações 

raciais em si, a escola deixa de problematizar certos aspectos da formação e 

capacitação docente. O corpo docente configura-se como preponderante na trajetória 

escolar dos alunos negros, pois pode atuar no sentido de reforçar ou superar 

estereótipos e representações negativas. 
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Trabalhar no ambiente escolar requer constantes avaliações de posturas, pensar 

em formas diferenciadas e positivadas de tratamento para com questões raciais, estar 

atento no sentido de não reproduzir certos discursos e ações discriminadoras, 

promover situações e práticas pedagógicas que propiciem o diálogo. Concordando com 

Santos (2001, p. 106), “a escola pode garantir e promover o conhecimento de si 

mesmo no encontro com o diferente. Conhecendo o outro, questiono o meu modo de 

ser, coloco em discussão os meus valores, dialogo”. Para tanto, a pesquisa destaca, 

como meio de superação das dificuldades, a formação continuada dos professores, 

intervenções com novas práticas educacionais, reflexão e diálogo de todos os 

envolvidos neste processo gestores, pais, professores e alunos não negros. 

 

 

1.3 MUDANÇAS E O PROFESSOR 

 

 
Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos 

que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós 
reconquistamos um tipo de paraíso. 

 
          (Chimamanda Adichie)  

 
 

 Em tempos das Leis n. 10.639, de 2003, e n. 11.645, de 2008, a atitude que se 

faz presente em salas de aula ainda é representada pelo professor enquanto adulto 

detentor da verdade e do conhecimento, em que a criança ocupa papel de mera 

coadjuvante em sua individualidade. Cronogramas a cumprir, aumento de atribuições, 

acúmulo de atividades, conteúdos programáticos e muitas vezes a jornada dupla (e até 

tripla) de alguns profissionais são discursos recorrentes e justificam a resistência de um 

trabalho efetivo com novas determinações legais, como é o caso das citadas. Outros 

fatores somam-se às falas dos profissionais que, angustiados, não sabem como agir 

em determinadas situações em salas de aula. 

Segundo estudos de Rosemberg (1984), toda comunicação para e não entre 

afere uma distribuição desigual de poder. A autora ainda afirma que o exercício “do 
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poder adulto sobre a criança é mediatizado pela educação formal e informal que, além 

de manter a relação de dependência da criança, tende a prolongá-la cada vez mais”. 

(ROSEMBERG, 1984, p. 24) 

Compreender a infância assim e continuar a estabelecer relações 

professor/aluno baseados na superioridade da figura do professor é estabelecer um 

campo propício à proliferação de uma “história única”8 no sentido da aceitação do 

alunado tomando como verdade o que o professor tem para compartilhar. Daí a 

necessidade de constante aprimoramento e capacitação à prática pedagógica, no 

sentido de evitar a perpetuação de uma história com apenas um ponto de vista e 

hegemônico. E, para tanto, o cuidado principal seria não se limitar frente às 

possibilidades de exploração da diversidade étnico-racial e cultural na educação formal, 

compreendendo que há necessidade de se ir além. 

Torna-se necessário ao docente, portanto, participar ativamente no ambiente 

escolar de maneira a enfrentar ideologias que reforçam a discriminação, a perpetuação 

e reprodução de estereótipos, desenvolvendo uma postura atuante que inicia com um 

rever o fazer pedagógico no âmbito teórico e prático, levando em consideração estudos 

sobre relações raciais e rompendo com discursos homogêneos e eurocêntricos. Isso é 

possível com práticas pedagógicas que reforcem a figura do negro como um produtor 

de cultura, criando nos alunos negros sentimentos de pertencimento e orgulho de suas 

origens afrodescendentes e nos alunos brancos uma ampliação das representações 

positivas sobre seu país. Segundo Ribeiro (2001), é a passagem de um olhar alienado, 

acomodado, para um olhar crítico, voltado para a perspectiva de mudanças. 

Na sala de aula, segundo Gomes (2002), ainda há professores que, ao tratarem 

a figura social do negro, por exemplo, atribuem a este um comportamento que muitas 

vezes reforça estereótipos, folclorizando ou estigmatizando a sua imagem, quando 

utilizam estratégias que afirmam não existir racismo, prática que vai a desencontro às 

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

ensino de História e cultura Afro-brasileira e Africana, que, em seu artigo primeiro, 

delibera que a educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e 

                                                 
8
 Expressão utilizada por Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana que chama atenção para o 

perigo de uma história única. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=O6mbjTEsD58>. Acesso 
em: 12 jan. 2013. 
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produção de conhecimentos, assim como de atitudes, posturas e valores que preparem 

os cidadãos para uma vida de fraternidade, sem as barreiras do preconceito, 

estereótipo e discriminações impostas ao longo de séculos de história (BRASIL, 2004). 

Enquanto professor é importante rever algumas posturas pedagógicas 

reconstruindo os conceitos e não se esquecendo das consequências e efeitos que sua 

atuação produz no cotidiano escolar de crianças e jovens negros no espaço escolar. 
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2 RECEPÇÃO E INTERPRETAÇÃO POR PARTE DO ALUNADO: TRÊS 

EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

 

Esta pesquisa, realizada em processo de imersão em uma instituição escolar e 

em sala de aula, utilizou-se de alguns recursos de coleta/produção de dados (aplicação 

de questionários semiestruturados, contação de história, produção pictórica, análise de 

atividades e produções por parte do alunado) para ilustrar o que se afirma como 

experiências didáticas. Neste capítulo será apresentada uma breve descrição de 

atividades pertencentes a projetos elaborados e aplicados pela 

professora/pesquisadora com apoio de professores de áreas complementares 

desenvolvidos em unidade escolar.  

  O objetivo das atividades e projetos era de contribuir para a efetivação da Lei 

10.639/03, bem como analisar como configuravam possíveis maneiras de abordar 

criticamente a Educação das Relações Étnico-Raciais com crianças do ensino 

fundamental. 

Alguns cuidados foram tomados, como situar histórica e socialmente as 

produções apresentadas, contextualizadas de maneira a integrar a ideia e os objetivos 

propostos previamente. Os projetos tiveram duração de quatro meses, sendo de cunho 

interdisciplinar – daí a participação dos professores de área. 

Outro cuidado foi com a escolha e produção de materiais adequados tanto para 

as leituras e aportes teóricos como dos materiais produzidos para as aulas que, nesse 

sentido, privilegiassem a discussão, o debate, a exposição afirmativa da figura do 

negro e as raízes que a cultura africana tem na formação da cultura brasileira. 

Dentro de todo o contexto, foi proposto e pontuado o respeito à diversidade, 

fossem elas culturais, religiosas, étnicas, reconhecendo que a desigualdade que ocorre 

entre os brancos e negros não favorece nenhuma das partes. A urgência de um 

trabalho efetivo e o pensar em uma educação igualitária efetivada por meio do ensino 

da cultura caracterizaram as atividades e ações aqui descritas. 

É necessário um parêntese para explicar que as descrições das atividades e dos 

projetos estão acompanhados de avaliações, observações e constatações da época, 
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levando em consideração que os trabalhos descritos iniciam no ano de 2008, ano em 

que a professora/pesquisadora apresentava grandes esforços na elaboração de 

planejamentos e projetos que contemplassem a Lei, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e que, além deste material que lhe fornecia subsídios 

para se organizar, tinha como leitura somente o livro de Kabengele Munanga (2005), 

intitulado Superando o Racismo na escola. Não havia ainda participado de nenhum 

curso de formação continuada voltada para a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Havia muita vontade de trabalhar e pesquisar sobre, contudo ainda estava 

despreparada para enfrentar situações reais de racismo e discriminações veladas 

dentro da escola. 

A dinamicidade e vivacidade encontradas nas histórias dos mitos, a criatividade 

e força encontradas na arte africana motivaram a busca e o conhecimento sobre a 

cultura africana tão presente na formação da cultura brasileira, sendo assim muito 

possível o trabalho da temática aliado e somado aos demais conhecimentos. Hoje, 

passados alguns anos dos cursos realizados – incluindo uma especialização – e muitas 

leituras, percebe-se por parte da professora/pesquisadora uma visão “romantizada” do 

tema que refletia na sua abordagem aos alunos. No capítulo três, especificamente, tais 

constatações serão mais bem explicitadas. 

Embora esta pesquisa descreva o trabalho realizado pela 

professora/pesquisadora, ao mesmo tempo relata o seu ponto de vista sobre questões 

que vão desde as dificuldades iniciais até as mudanças de olhar após cursos de 

formação, analisando e reavaliando sua própria produção. Para isso, será apresentada 

a descrição das atividades e impressões pessoais relatadas na época em itálico, para 

destacar ao leitor a temporalidade dos acontecimentos, diferenciando os períodos entre 

o que se pode chamar de fase inicial, que antecede este trabalho.  
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2.1 AS PESQUISAS SEMIESTRUTURADAS 

 

 

O propósito da pesquisa semiestruturada num primeiro momento constituiu-se 

em procurar por meio de respostas: fazer um levantamento prévio dos entrevistados a 

respeito de seus conhecimentos de alguns elementos que poderiam compor o 

patrimônio cultural africano e afro-brasileiro presentes em nossa cultura. Estudantes da 

então 4.a série9, alguns pais e professores foram entrevistados em períodos diferentes 

ao longo destes períodos, sendo que a estrutura das questões foi modificada e 

adequada de acordo as necessidades do projeto e as mudanças de pensamento da 

professora/pesquisadora.  

 Com a aplicação da pesquisa, a intenção era observar a declaração dos alunos 

quanto à cor antes que o projeto fosse desenvolvido, para, após a aplicação, observar 

possíveis mudanças nas respostas, principalmente quanto à autodeclaração de cor. 

 

 

2.1.1 A primeira versão da pesquisa semiestruturada (2008) 

 

 

Da primeira versão participaram, com idades variando de nove (09) a doze (12) 

anos, cinquenta e um (51) alunos da então quarta série. A pesquisa em primeira 

versão, ano de 2008, abrangia as seguintes questões: 

 

 

                                                 
9
 Nas escolas onde a pesquisa se deu, são cicladas, como prevê a legislação educacional (Lei 

11.274/2006), que regulamenta o ensino fundamental de nove anos. 
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FIGURA 2 – Modelo de questionário (versão 1) 

FONTE: Elaboração da autora 

 
 

No mesmo ano da aplicação, foi realizado um levantamento dos dados da 

pesquisa. Por se tratar de um projeto desenvolvido interdisciplinarmente, a análise dos 

dados foi processada nas aulas de matemática, já que os números levantados foram 

transformados, juntamente com os alunos, em gráficos, em que puderam quantificar as 

respostas dadas nas questões. A seguir será apresentado o quadro com os gráficos 

produzidos na disciplina de matemática e, em seguida, as análises desenvolvidas pela 

professora/pesquisadora à época da execução do projeto: 
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FIGURA 3    
Gráfico 1 - Percentual para declarações de descendência/etnia 
Gráfico 2 - Percentual para declarações quanto a características físicas 
Gráfico 3 - Percentual para declarações quanto à descendência negra 
Gráfico 4 - Percentual para declarações quanto ao entendimento de cultura afro-brasileira 
FONTE: Autora 

 

Os dados para o gráfico foram levantados após análise da pesquisa e de 

reflexões sobre as questões em sala de aula, realizados na data de 12/08/2008. 

Percebemos a necessidade de um resgate na autoestima dos alunos bem como, por 

meio de atividades práticas, a versão dos conceitos sobre etnias e cor da pele. Buscou-

se fazer com que cada um se autoavaliasse, se percebesse, se conhecesse e, 

principalmente, que se aceitasse. 

Há necessidade também de uma prática pedagógica que priorize o 

conhecimento da geografia do continente africano bem como as características desse 
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espaço geográfico, percebendo, assim, as influências da cultura africana desde a 

chegada do negro até os dias atuais. 

Durante a pesquisa algumas declarações se destacam: 

 

“Sou morena clara e não tenho parentes negros...” (Daiara,9 anos, 4.a A)Na época 

antiga quarta série que equivale hoje ao quinto ano 

Sobre este caso cabe salientar que a aluna é negra e sua mãe, parentesco 

direto, é negra. 

 

“Sou meio negro, mas não tem ninguém na minha família negro.” (Luiz,10 anos, 4.a B) 

Aluno negro, mas de melanina clara e olhos verdes decorrentes da 

miscigenação cultural. 

 

 “A África é um lugar com muitos pobres, casas destruídas e sem vida.” (Nathália, 10 

anos, 4. a A) 

 

“Depois que você me perguntou se eu tinha parentes negros na família, descobri que 

meus bisavós foram escravos.” (Rafael, 10 anos, 4. a A) 
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FIGURA 4     
Gráfico 5 - Percentual para imagem representativa do continente africano 
Gráfico 6 - Percentual para influência africana na formação da cultura brasileira 
FONTE: Autora 

 
 
 Análise dos dados da pesquisa 
 

 
Em sala de aula, na data de 11/08/2008, realizou-se uma investigação acerca do 

conhecimento dos alunos sobre o tema, antes da aplicação do projeto. Neste dia 

compareceram na escola 51 alunos da segunda etapa do ciclo II com idade de 9 a 12 

anos, sendo 24 alunos da 4.a A e 27 alunos da 4.a B. 

Na primeira questão levantada na pesquisa, percebe-se que 54% dos alunos 

declararam não saberem de qual etnia descendem. Quando questionados na próxima 

questão em relação à cor que se assemelham, 81% declararam-se de cor branca e 

17% disseram não saber. Em relação à presença de negros na família, 90% declaram 

não ter parentes diretos negros. 
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Quando o assunto era sobre a cultura africana, constatou-se que a maioria não 

soube o que era cultura afro-brasileira, bem como não souberam nada ou quase nada 

do continente africano e não há a certeza sobre as influências da cultura africana na 

formação da nossa cultura. 

 

 

2.1.2  A segunda versão da pesquisa semiestruturada (2010)  

 

 

O modelo de pesquisa a seguir passou por modificações em sua estrutura 

visando atender melhor aos objetivos do então novo projeto, o qual também foi escrito 

com base em cursos de capacitação realizados pela professora/pesquisadora 

proponente do projeto, ofertados pela Secretaria de Educação. Frente a isso e a 

algumas mudanças de pensamento e conceitos sobre a temática, houve a necessidade 

de reformulação das questões para melhor compor um esquema de categorias 

relacionadas à temática. 

Com base em obra de Selltiz (1967, p. 441-442), que descreve como 

estabelecer categorias de análise e interpretação, três são os princípios de 

classificação para estabelecer conjuntos de categorias: 

 

O primeiro se refere ao fato de que o conjunto de categorias deve ser 
estabelecido a partir de único princípio de classificação. Já o segundo princípio 
diz respeito a idéia de que um conjunto de categorias deve ser exaurido, ou 
seja, deve permitir a inclusão de qualquer resposta numa das categorias do 
conjunto. Por último, o terceiro se relaciona ao fato de que as categorias do 
conjunto devem ser mutuamente exclusivas, ou seja, uma resposta não pode 
ser incluída em mais de duas categorias. 

 

 A pesquisa semiestruturada combina questões fechadas e abertas permitindo 

aos entrevistados em algum momento escrever suas impressões sobre o tema da 

entrevista. Tendo como referência a primeira versão da pesquisa semiestruturada, a 

professora/pesquisadora elabora nova versão a fim de que questões por ela 

elaboradas com resultados não satisfatórios pudessem ser reelaboradas, fazendo 

justiça ao conteúdo por ela proposto, e ao mesmo tempo se ligassem aos objetivos da 
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pesquisa. Neste sentido, além da não satisfação da pesquisadora, a professora busca 

ainda na autora subsídios para a elaboração de novos conjuntos de categorias 

incluindo em nova versão de pesquisa semiestruturada questão com recurso visual. 

Selltiz (1967) cita diversos pesquisadores que fizeram uso de figuras em estudos com 

crianças e de atitudes intergrupais, afirmando que métodos pictóricos são muito úteis 

no estudo de atitudes de crianças. 

 

As figuras são valiosas para apresentar muitos tipos de situação que 
dificilmente são descritas; assim permitem descobrir reações dificilmente 
obtidas por outros métodos. Outra vantagem é que um teste de figuras, como 
geralmente tem mais interesse intrínseco que um questionário escrito, 
encontra menos resistência. (SELLTIZ, 1967, p. 308) 
 

 

Sendo assim, a segunda versão (de 2010) abrangia as seguintes questões: 

 

 
 
FIGURA 5 – Modelo de questionário (versão 2) 
FONTE: Autora 
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Este modelo foi aplicado também em 2011, para alunos, pais e professores; 

portanto, os relatos dos resultados se dividem em atividades realizadas na escola, para 

as pesquisas respondidas em sala de aula e relatos da comunidade escolar, em que os 

participantes foram abordados em diferentes espaços dentro do ambiente escolar, em 

diferentes dias e realizando diferentes atividades. 

 

 

 Análise do questionário 
 
 

O projeto proposto teve início com uma pesquisa realizada em sala de aula no 

mês de agosto de 2010, com as primeiras etapas do ciclo II. A atividade teve como 

objetivo investigar o conhecimento que cada aluno possuía em relação ao tema. 

Responderam a pesquisa 25 alunos, na faixa etária de oito a nove anos. Depois deste 

processo inicial, para efetivação do projeto proposto, foi necessário sistematizar as 

informações obtidas; em próxima etapa em sala, foram sistematizados gráficos dos 

dados da pesquisa. 

Na primeira questão, em que os alunos se classificaram segundo a cor, notou-se 

que todos se enquadraram em alguma categoria, não constando nenhum aluno que 

não soubesse a qual cor pertencia. Três alunos se denominaram indígenas, no tocante 

à raça. 

Na questão dois, referente à descrição de uma imagem de mulher negra, a 

maioria a descreveu com adjetivos, como: bonita, sorridente, alegre, rica e sem 

preconceito por ser negra. Com relação a sua cor, apareceram associações com “cor 

de chocolate escuro” e a expressão morena. Quanto ao seu cabelo, as descrições 

foram: cacheado, armado, esvoaçado, arrepiado, grande, enrolado. 

Na questão três, sobre o conhecimento de contos e provérbios africanos, todos 

os alunos pesquisados responderam não ter conhecimento de nenhum. 

Nas questões quatro e cinco, sobre assinalar instrumentos musicais e pratos da 

culinária que teriam origem africana, os alunos demonstraram conhecer melhor a 

origem dos instrumentos (pelo menos uma alternativa correta foi assinalada). No 
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tocante à culinária, a resposta da maioria foi acarajé, por ser o prato mais famoso de 

origem africana. 

Na questão seis, sobre em qual continente estava situado o Egito, a maioria 

respondeu corretamente, assinalando o continente africano. Quando o assunto é a 

cultura africana, constatou-se que os alunos ainda têm conhecimentos confusos sobre 

o que é cultura afro-brasileira, bem como sabem muito pouco ou quase nada do 

continente africano e não há a certeza sobre as influências da cultura africana na 

formação da nossa cultura. 

Houve a necessidade de uma prática pedagógica que priorizasse o 

conhecimento da geografia do continente africano, bem como as características desse 

espaço geográfico e, assim, percebendo as influências da cultura africana desde a 

chegada do negro até os dias atuais. 

Apesar de se autodenominarem pardos ou pretos no início da pesquisa, 

percebe-se que expressões para se dirigirem ou descreverem personagens negros 

ainda estavam presentes, como observados na questão dois, bem como a ênfase dada 

aos cabelos, descrevendo-os como arrepiados, grandes, esvoaçados, armados, ou ao 

se referir à cor, como descrito por um aluno “cor de chocolate escuro”. 

Na atividade realizada com o ciclo I para levantamento do conhecimento prévio 

dos alunos acerca do tema, foi realizado um painel ilustrativo a partir de um acervo 

imagético, em que os alunos, após uma conversa sobre o projeto, um a um foram se 

disponibilizando para ir até o quadro apontar para a imagem conhecida e falar sobre 

ela. Foi proveitoso, pois assim quem não sabia do que se tratava pôde aprender 

ouvindo os amigos de classe, gerando interação. 

 

 

2.1.3 Atividade dirigida 

 

 

No ano de 2011, cabe aqui relatar a experiência desta atividade por ter sido bem 

significativa, e por ter polemizado alguns temas para discussão que se faziam 

necessários com algumas turmas que apresentavam indícios de discriminação de 
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alunos negros com seus pares, bem como de alunos não negros com fortes traços de 

discursos estereotipados. 

No formato de projeto interdisciplinar, contando com a participação das 

professoras de Artes e Educação Física, foi trabalhado com essas turmas o livro de 

literatura de Júlio Emílio Braz (1994), “Felicidade não tem cor”, com o intuito de 

problematizar questões, abrindo espaço para discussão sobre alguns aspectos 

importantes da temática. 

Por considerar a atuação da professora/pesquisadora enquanto membro da 

Comissão de Educação e Relação Étnico-Raciais, optou-se pela abordagem de um 

problema ocorrido, avaliando como as crianças verbalizavam suas impressões sobre a 

realidade de discriminação vivida em sala em comparação ao trabalho feito com o livro. 

Após leitura e discussão dos aspectos relevantes do texto, tendo como referência 

questões propostas por meio de um roteiro dirigido, os alunos puderam produzir textos 

explicitando suas impressões sobre questões levantadas pelo livro, pela situação de 

discriminação ocorrida em sala de aula e outras que os fizeram discutir em conjunto e 

refletir sobre a temática. Segue a proposta de trabalho sugerida. 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
Roteiro dirigido 
 
A história de Maria Mariô e Fael nos faz refletir sobre muitas coisas. Pense e responda: 
 

a) Você acha que somente as meninas devem brincar com bonecas? 
b) Você acha correto uma pessoa ficar contando piadas ou colocando apelidos 

preconceituosos? 
c) O que podemos fazer para que essas pessoas mudem de comportamento? 
d) Em nosso país é comum o preconceito racial? 
e) Existem muitas oportunidades de trabalho para as pessoas portadoras de 

deficiências físicas no Brasil? Você conhece algum deficiente que ganhe sua 
subsistência? 

f) Você, enquanto aluno, usa ou já usou apelidos preconceituosos para nomear 
colegas? Se já, justifique. 

g) No quadro ao lado ilustre a parte do livro que você achou mais interessante. 
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FIGURA 6 – Ilustração da capa do livro “Felicidade não tem cor”. 
FONTE: BRAZ, Júlio Emílio. (1994) 

 

2.2 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 

 

O projeto descrito foi construído para atender a uma crescente busca de uma 

educação cidadã comprometida com práticas pedagógicas que contribuíssem para a 

superação das desigualdades raciais na escola, trabalhando a diversidade e 

resgatando a autoestima das crianças negras, estimulando o respeito à diversidade 

cultural através da contação de histórias africanas e afro-brasileiras. Muitas das 

contações que ocorreram foram realizadas com os alunos no ambiente da biblioteca 

escolar em um espaço denominado “Cantinho de africanidades”, o qual será 

apresentado na seção a seguir. 

Ao se constatar a urgência de discussões sobre a temática étnico-racial na 

escola, na mídia e muitas vezes em casa, optou-se por mostrar aos alunos a 

diversidade da literatura afro-brasileira e da própria cultura africana, contida em 

histórias e lendas africanas. 
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O projeto configurou-se num conjunto de ações somadas à prática pedagógica, 

oportunizando aos educandos – em especial aos afrodescendentes – a compreensão 

do sentimento de pertencimento e afirmação de sua identidade cultural e valorização 

das raízes de sua descendência; da mesma forma, subsidiando condições para a 

prática da leitura, visando à formação do aluno leitor, ”bem como de estabelecer 

relações entre a mensagem e a realidade na qual se insere e de utilizar a leitura como 

recurso para a satisfação de necessidades de conhecimento, de informação e/ou de 

prazer” (CURITIBA, 2006, p. 13).  

Inúmeros estudos e pesquisas acerca da temática apontam para o cuidado e a 

necessidade da apresentação de personagens positivos que rompam com o 

estereótipo de personagens negros submissos, servis, em processo de escravidão ou 

conformismo com sua realidade.  

A exemplo disso, Ribeiro (1996, p. 172) argumenta que a literatura infantil: 

 

[...] está carregadíssima de exemplos lamentáveis. Para a construção de um 
autoconceito favorável, é preciso que o ideal de ego não se mostre irrealizável, 
e fundamental para isso é o resgate da beleza, poder e dignidade das diversas 
etnias africanas.  

                                                                   

 
Neste contexto, a observação e as constatações da época de aplicação das 

atividades se fizeram importantes quando os alunos compreenderam que os povos 

negros no Brasil tinham história e participação representativa na construção da 

sociedade brasileira, não havendo necessidade de se reforçar o episódio da 

escravidão. 

Foi de extrema importância que os alunos compreendessem o real motivo de 

estudar e analisar elementos da cultura africana por meio das atividades, livros e 

lendas para as contações, percebendo que essas relações estavam presentes na 

vivência da população negra e branca de nosso país, inclusive na escola. Foi uma 

preocupação na época contemplar a participação de alunos negros e brancos, 

democraticamente, mostrando por meio dos livros e histórias em que aparecessem 

crianças negras como protagonistas vivendo situações cotidianas, famílias negras, 

personagens de profissionais negros, acreditando ser este um importante instrumento 

para proporcionar um deslocamento positivo da imagem do negro.  
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Neste intuito, segue texto na íntegra do livro “Lindara”, de Sonia Rosa (2009), 

escolhido para contemplar todos os objetivos acima mencionados e aplicados com os 

alunos menores, devido à simplicidade de compreensão da história.  

 

LINDARA 
 
Lindara era uma menina muito tagarela. 
Falava pelos cotovelos... 
Só que falava tão rápido que as pessoas ficavam tontas e quase nunca 

conseguiam entender o que, de verdade, ela queria dizer. 
Conversar com Lindara era uma grande confusão. Ela falava de um jeito muito 

estranho tudo misturado e desarrumado. Dava uma agonia danada de ouvir... 
Seu primo só a chamava de “Máquina de Palavras”... Seus vizinhos só a 

conheciam como “ Vitrola Enguiçada”. 
Mas, Lindara nem ligava para os apelidos e continuava a sua vida de tagarelice 

dia e noite sem parar. Na escola, na rua e em qualquer lugar! Ufa! Era dura de aturar!!! 
E quantas besteiras falavam sem querer... Até aquelas idéias bobinhas que 

passam, de repente, na cabeça da gente, ela ia contando pra todo mundo de qualquer 
maneira... Por mais que seus amigos se esforçassem, ficava difícil de entender a 
menina Lindara! 

Ela falava, falava, falava sem parar. E as pessoas ouviam, ouviam, ouviam até 
se cansar... 

Um assunto se emendava no outro e se enroscava com o que já tinha 
começado. E de repente outro assunto entrava no meio da roda e outras histórias sem 
pé nem cabeça se perdiam no ar... 

A menina sabia que precisava melhorar o seu jeito de conversar. Não queria 
mais chatear ninguém! 

Toda manhã prometia para ela mesma que aquele dia seria diferente. Ela falaria 
menos e ouviria muito mais! Mas quem disse que ela conseguia cumprir o combinado? 

Aquela situação ia deixando Lindara com aperto no coração... 
Um dia sem mais nem porque, Lindara começou a se chatear com esse seu jeito 

de menina faladeira, que parecia “Máquina de Palavras”, que parecia Vitrola 
Enguiçada, que ninguém entendia nada. 

Ficou “caladona” num canto e criou um bico deste tamanho. Ficou assim o dia 
inteiro, calada e de cara amarrada. Toda a vizinhança ficou preocupada com ela... 

De repente, como num passe de mágica, Lindara percebeu uma idéia diferente 
que não se misturava com as outras confusas. Ela brilhava tanto tão bonito que Lindara 
descobriu num estalo: pensar é bom! 

A gente pode pensar uma porção de coisas ao mesmo tempo, tudo misturado, 
mas na hora de falar tem que desembaraçar, colocar as idéias em fila, falar com calma, 
uma coisa de cada vez, sem esquecer de respirar. 

Assim as palavras não ficam bagunçadas. E o melhor de tudo é que todo mundo 
entende o que a gente quer dizer! Que grande iluminação! 

Lindara ficou tão feliz com a descoberta que, do bico deste tamanho, ela fez um 
sorriso lindo... 
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E de menina faladeira que parecia Máquina de palavras, que parecia Vitrola 
Enguiçada, que ninguém entendia nada, Lindara virou uma menina pensadeira, sem 
abandonar de vez aquela menina faladeira que sempre foi. Continuou a dizer que 
pensava, mas aprendeu a dizer bem não se enrolando, não se cansando e nem 
chateando ninguém! 

Afinal, todo mundo pode melhorar a maneira de ser e se relacionar sem em 
outra pessoa se transformar... 

E foi assim que, entre pensamento, palavras e sentimentos, Lindara cresceu, 
surpreendendo a todos: virou uma grande... 

CONTADORA DE HISTÓRIA!   
                                                                        
 

QUADRO 1 – Texto do livro “Lindara” 
FONTE: Rosa (2009) 

 

 

 

FIGURA 7 – Capa do livro “Lindara” 
FONTE: Rosa (2009) 

 

 

É possível observar o resultado de duas atividades pertinentes ao trabalho com 

este livro. Devido à sua linguagem, o livro foi trabalhado com as etapas do Ciclo I, em 

atividades simples, mas que transparecem as evidências do que se deseja abordar no 

sentido de análise da pesquisa, apresentada no capítulo seguinte. 
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FIGURA 8 – Atividade proposta após contação de história do livro “Lindara” 
FONTE: Atividade comparativa produzida por aluna após o texto “Lindara” 

 

 

FIGURA 9 – Ilustração produzida por aluno/a da 1.ª etapa do ciclo I 
FONTE: Ilustração produzida por aluno/a após texto “Lindara” 
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2.2.1 Cantinho de Africanidades 

 

 

Esta experiência pedagógica acabou por tornar-se uma ação afirmativa 

realizada na biblioteca escolar, onde a professora/pesquisadora atuou alguns anos. 

No trabalho diário na biblioteca escolar, houve a necessidade de dar destaque 

aos livros de literatura que abordavam a temática africanidades e afins, criando um 

ambiente propício à leitura que também valorizasse a cultura negra e afro-brasileira, 

configurando-se em um espaço de trabalho a ser utilizado pelos demais profissionais 

da unidade. Com base em estudos de Algarve (2005), que avaliou mudanças positivas 

no comportamento de crianças de uma determinada escola após a criação de um 

cantinho de africanidades na sala de aula, desenvolveu-se a ideia da concretização de 

uma ação pedagógica afirmativa similar na escola pesquisada. 

Algarve (2005) elenca três características que considera necessárias a 

professores para um trabalho com a Educação para as Relações Étnico-Raciais, as 

quais serviram como subsídio na realização da ação afirmativa: 

 

a) Atentar para a existência de preconceitos, discriminações e racismo na 
sociedade brasileira e reconhecê-los entre seus alunos e na sociedade como 
um todo, para que consiga perceber a importância em desenvolver trabalhos 
que visem mudanças; 
b) Reconhecer os preconceitos negativos que possam estar orientando 
atitudes negativas em relação aos negros e sentir o desejo em mudar essas 
atitudes; 
c) E finalmente, é imprescindível sentir vontade e perceber a necessidade 
de trabalhar em sala de aula a Cultura e História Afro-brasileira, e com isso por 
em prática uma relação positiva sobre questões étnico-raciais, dispondo-se a 
buscar informações, planejar atividades, superar dificuldades e passar adiante 
a experiência. 
 
 

Cabe ressaltar que a professora/pesquisadora havia participado de cursos de 

capacitação e compunha a Comissão de Educação e Relações Étnico-raciais, da 

unidade escolar onde foi desenvolvida a proposta, promovendo repasses de 

experiências, materiais para os demais professores e incentivando o uso do local.  
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O Cantinho de africanidades foi iniciado no final de 2010 e concluído no início de 

2012. Constitui-se num painel pintado em um espaço da biblioteca escolar, onde 

figuram duas crianças negras, personagens conhecidos das crianças, Betina e o 

Menino Marrom, criações de Nilma Lino Gomes e Ziraldo, autores de livros em que os 

nomes dos personagens são também os títulos das obras. Compondo o painel, uma 

expressão Zulu que quer dizer “Uma pessoa se faz humana devido a outras”. Também 

compõe o espaço um expositor com algumas obras selecionadas ao alcance das mãos 

dos alunos, bem como outros elementos e objetos que remetem à cultura negra ou 

afro-brasileira. O cantinho também objetivou motivar os demais profissionais a fazer 

uso do espaço e desenvolver outras metodologias e ações para abordar a temática. 

 

 

 

 
FIGURA 10 – Cantinho de Africanidades 
FONTE: Autora 

 

 



 

 

42 

 

3 PARTICULARIDADES CULTURAIS NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS NEGRAS  

 

 
Por isso, ao discutirmos a relação entre cultura e educação, é 

sempre bom lembrar que a educação não se reduz à 
escolarização. Ela é um amplo processo, constituinte da nossa 
humanização, que se realiza em diversos espaços sociais: na 
família, na comunidade, no trabalho, nas ações coletivas, nos 

grupos culturais, nos movimentos sociais, na escola, entre 
outros. 

 
(Nilma Lino Gomes) 

 
 

O conceito de cultura, fundamental para a análise da questão da diversidade 

cultural, foi formalizado por Edward Burnett, em 1971, e envolve o todo complexo que 

compreende o conhecimento, as crenças, a arte, amoral, as leis, os costumes e as 

outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade. 

Desde então, inúmeros conceitos e teorias sobre cultura têm sido produzidos. 

Neste trabalho não se adotou uma corrente específica, apenas ressalta-se a 

importância e as particularidades do que chamamos de “cultura negra” na educação 

das crianças em contraposição a uma visão etnocêntrica que não admite a diversidade 

cultural. 

A visão que temos de uma cultura diferente da nossa é construída em grande 

parte devido às referências que temos delas, que muitas vezes recebemos pela 

educação que tivemos na família e principalmente na escola. Neste sentido, conhecer a 

cultura “do outro”, respeitá-la e reconhecê-la como parte integrante da própria cultura 

se faz necessário.  

O grupo de Trabalho das Nações Unidas (ONU), em visita ao Brasil em 2013, 

percorreu cinco cidades, reunindo-se com autoridades e representantes da sociedade 

civil, e constatou, sobre afrodescendentes, um grande contraste entre a precariedade 

da situação dos negros e o elevado crescimento econômico do país, alertando para as 

grandes desigualdades encontradas no que diz respeito à comparação aos brancos, 

defasagens na educação, justiça, segurança e serviços públicos. Segundo relatos, o 

grupo observou e identificou racismo nas estruturas do poder, nos meios de 
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comunicação e no setor privado. Em relatos que antecedem relatório conclusivo que 

será enviado em 2014, afirmam que, apesar de serem a metade da população 

brasileira, os negros estão invisíveis10, o que denota preocupação do grupo também 

com a negação ou invisibilização da cultura negra.  

Em artigo de 2003, Gomes questiona e apresenta desafios para a Educação e 

Diversidade étnico-cultural: 

 

A escola é um dos espaços socioculturais em que as diferentes presenças se 
encontram. Mas será que essas diferenças são tratadas de maneira 
adequada? Será que a garantia da educação escolar como um direito social 
possibilita a inclusão dos ditos diferentes? Por isso, a reflexão as diferentes 
presenças na escola e na sociedade brasileira deve fazer parte da formação e 
da prática de todos/as os/as educadores/as e daqueles que se interessam 
pelos mais diversos tipos de processos educativos. (GOMES, 2003, p. 71) 
 

 

Considerando a discussão a que se propõe esta sessão “particularidade cultural 

na educação de crianças negras”, o artigo de Gonçalves (1987) sugere uma 

observação sobre a particularidade cultural como categoria, buscando entender como o 

silenciamento sobre a discriminação na escola pode ser rompido, ou seja, em sua 

análise, percebe que tal particularidade cultural entrou na escola de forma a atender a 

temática em episódios como a semana da consciência negra, e argumenta que, 

enquanto o professor não reconhecer o direito à diferença, acaba por “mutilar a 

particularidade cultural de um importante segmento da população brasileira” 

(GONÇALVES, 1987, p. 29). 

Na pesquisa bibliográfica realizada, em síntese, os trabalhos observados 

apontam para as desigualdades educacionais entre brancos e negros, com denúncias 

ao racismo operante na escola, ao tratamento desigual denunciado na literatura, a 

análise de discursos produzidos por meio da utilização de livros didáticos e a 

valorização de personagens negras e uma gama de outras observações que 

denunciam como a discriminação racial se manifesta na escola pública. Ao iniciar uma 

reflexão sobre a escolarização dos negros no Brasil, ressalta-se que diversos autores e 

pesquisadores apontam para a constante denúncia de elementos que caracterizam e 

                                                 
10

 Disponível em: <http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2013/12/16/onu-reconhece-racismo-como-
problema-estrutural-da-sociedade-brasileira/>. Acesso em: 29 set. 2014. 
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retificam uma reação contra o mito da democracia racial11. Desta forma, além de 

contribuir denunciando a inverdade da igualdade de oportunidades para todos, a 

pesquisa de Gonçalves e Silva (2000), publicada na Revista Brasileira de Educação, 

traz apontamentos na história da educação, principalmente em obras que tratam de 

como a elite resolveu o problema de instrução das camadas populares brasileira, 

podendo explicar os problemas educacionais que afligem a comunidade negra no 

âmbito da exclusão e do abandono. Na pesquisa, os autores sugerem hipóteses com 

base em conteúdo de documentos consultados, buscando explicar a precária situação 

educacional dos negros brasileiros, tendo como partícipe no processo de mudança no 

sentido do movimento negro. 

Na pesquisa de Gonçalves e Silva (2000), em que se descrevem as 

experiências do engajamento do movimento negro nas lutas pela valorização da escola 

pública, os autores afirmam: 

 

O movimento negro passou, assim, praticamente a década de 80 inteira 
envolvido com as questões da democratização do ensino. Podemos dividir a 
década em duas fases. Na primeira, as organizações se mobilizaram para 
denunciar o racismo e a ideologia escolar dominante. Vários foram os alvos de 
ataque: livro didático, currículo, formação dos professores etc. Na segunda 
fase, as entidades vão substituindo aos poucos a denúncia pela ação 
concreta. Esta postura adentra a década de 90. (GONÇALVES; SILVA, 2000, 
p. 155) 
 
 

 
 

Os exemplos de envolvimento de entidades negras e Secretarias de Educação, 

segundo os autores, apresentaram resultados muito positivos e consequentemente 

produtivos, proporcionando encontros de professores e universidades com cursos de 

capacitação para lidar com o tema da diversidade cultural, que se convertem em ações 

educativas que visam melhorar a autoestima de crianças e jovens negros.  

O objetivo desta pesquisa não se ateve à maneira como a 

professora/pesquisadora se apropriou dos conteúdos dos cursos de formação, nem 

tampouco à quantidade e à forma que encontrou para potencializá-los e transformá-los 

                                                 
11

 De acordo com Florestan Fernandes (1965), o mito da democracia racial – ou seja, a ideia de que no 
Brasil não há preconceito, nem discriminação de origem racial – é reafirmado na medida em que se traz 
negação.  
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em práticas pedagógicas possíveis, revisitando seu fazer pedagógico a fim de adequá-

lo. É sob este olhar que o presente estudo busca analisar de que maneira a escola e o 

professor têm se preparado para abordar a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

Ao constatar a necessidade de novas práticas utilizando os apontamentos de 

Paula (2010), é possível compreender que há uma necessidade em promover uma 

educação que se atenta para as diferenças, não se tratando de idealizar um fazer 

pedagógico ou instituir a neutralidade. “Somos desafiados e continuamente 

influenciados por conceitos e concepções de mundo que notadamente se refletem na 

prática.” (PAULA, 2010, p. 116) 

Neste caso, considerando o fato de influências externas estarem presentes nas 

práticas escolares e a apropriação dos conteúdos dos cursos de capacitação, é 

possível possibilitar, desde as séries iniciais do ensino básico, o convívio com os 

diversos pontos de vista sobre a herança cultural formadora de identidades em 

contraposição à invisibilidade. 

 

 

3.1 INVISIBILIDADES E IDENTIDADE RACIAL NA ESCOLA 

 

 

A questão da invisibilidade, do ponto de vista conceitual neste trabalho, deve ser 

interpretada como um fato que não se nota, não se discute, ou ainda, como a ausência 

de problematização das questões raciais na escola.  

Cavalleiro (2000) diz que o silêncio existente na sociedade em relação aos 

conflitos raciais é o mesmo que sustenta a discriminação na escola, 

consequentemente, o silenciamento sobre essas questões nas discussões escolares.  

Munanga (1999, p. 26) critica o racismo denominando-o “silenciado ou 

dissimulado” que nega a existência da discriminação racial na educação básica. 

Segundo o autor, essa constatação está baseada no discurso da democracia racial, 

termo já empregado neste trabalho e mais discutido em obra de Florestam Fernandes 

citada em nota. 
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 Pesquisas demonstram que esta realidade está longe de ser findada, mas ao 

mesmo tempo apontam iniciativas, possibilidades e meios de não reprodução de 

discursos e posturas discriminatórias, valorizando à formação do professor, 

capacitando e auxiliando por meio de chamadas a reflexões e ações positivadas em 

torno dos problemas que existem no cotidiano escolar. 

Ainda é comum escutar professores e gestores da educação afirmando não 

haver preconceito e discriminação racial na escola, mas é evidente que tais 

profissionais muitas vezes sequer percebem que suas salas de aula são compostas em 

sua maioria por alunos negros. Para ilustrar o que se afirma como posturas que geram 

reflexão e ações, uma fala de Henrique Cunha Jr (2008 apud Oliveira, 2008, p. 112) 

busca explicitar os elementos necessários para uma organização curricular sobre 

História e cultura africana. O autor refere-se à metodologia como algo a favor do 

professor, pois essa obriga a uma constante vigilância às terminologias empregadas. 

Segundo ele, as palavras podem carregar consigo ideias, conceitos e preconceitos, e 

fazendo este exercício de vigilância não se incorrerá em equívocos ou na reprodução 

de ideias postas e conhecimentos cristalizados. 

Torna-se importante, para compreensão das invisibilidades na escola, a reflexão 

sobre o papel do professor no contexto de intelectuais transformadores assim 

denominados por Giroux (1997). Avaliando o papel que os professores desempenham 

na preparação dos cidadãos, o autor afirma: 

 
Em resumo, as escolas não são locais neutros e os professores não podem 
tampouco assumir a postura de serem neutros. Num sentido mais amplo, os 
professores como intelectuais devem ser vistos em termos dos interesses 
políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso, relações sociais 
em sala de aula e valores que eles legitimam em sua atividade de ensino. 
(GIROUX,1997, p. 162) 

 

 

 Mas como o próprio autor ressalta, “gostaria de concluir que os professores 

deveriam se tornar intelectuais transformadores se quiserem educar os estudantes 

para serem cidadãos ativos e críticos” (GIROUX, 1997, p. 163). Outro elemento de 

bastante importância no cotidiano da escola é discutir aspectos gerais da identidade 

negra implicando em concordar que as identidades afrodescendentes ou negras 
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(CUNHA JR., 1995 apud OLIVEIRA, 2008, p. 87) são múltiplas e variadas no sentido 

que um grupo social é delimitado pelas restrições sociais e de representação a que são 

expostos. 

É na escola que o indivíduo exercita sua representação enquanto pessoa e é 

neste mesmo ambiente onde o processo educativo influencia no processo identitário, 

uma vez que a escola pode invisibilizar ou dar mais ênfase a certos conteúdos, muitas 

vezes conteúdos veiculados à figura de negros no âmbito cultural ou especificamente 

veiculado ao mundo do trabalho. É sabido também que no ambiente escolar há 

influências de ideias e conceitos do senso comum, que, naturalizados, atendem a um 

ponto de vista que não o de grupos como o negro. Não entrando em discussão, mas 

concordando com o que Ribeiro (2001) afirma sobre o poder reprodutor da mídia de 

estereótipos “presentes no cotidiano social com relação aos negros” (Ribeiro, 2001, p. 

118), associando-os a todo tipo de desqualificação intelectual e contribuindo para o 

processo de exclusão social, é possível identificar essa influência da mídia dentro da 

escola na fala das crianças, nos seus registros de opinião e muitas vezes expressa na 

escolha de material para o trabalho do professor.  

Assim como afirma pesquisa de Andrade (2005), a ausência de referência 

positiva na vida da criança, seja na escola, na família, em livros, fragmenta a identidade 

da criança que, ao chegar na fase adulta, rejeita o seu pertencimento racial.   

Neste sentido, a revisão de discursos e posturas invisibilisadoras direcionam 

para um estado de consciência na práxis do professor. 

 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES  

 

 

Torna-se importante para uma compreensão mais ampla da ideia de análise 

desta pesquisa uma reflexão atual das experiências didáticas descritas no CAPÍTULO 

2 deste trabalho. As pesquisas aqui apresentadas reiteram a vastidão do campo 

escolar no que se refere às relações raciais e, mesmo com limitações, a 

professora/pesquisadora constatou ao longo de sua atuação em salas de aula e no 



 

 

48 

 

convívio com seus pares a dificuldade e resistência silenciada, por assim dizer, sobre 

uma reflexão e aprofundamento de um trabalho efetivo com as questões raciais. Isso 

evidencia a necessidade de se criar formas de compreensão de práticas 

discriminatórias e racistas propondo, em contraposição a estas práticas, ações que 

levem a um modelo de educação democrático e igualitário. 

Contudo, os projetos desenvolvidos pela professora/pesquisadora possibilitaram 

a visualização de determinadas formas de trabalho pedagógico condizentes com o que 

determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

O CAPÍTULO 3 deste trabalho descreveu experiências didáticas aplicadas num 

período de três anos e foi sobre estas experiências que o presente estudo também se 

firmou: buscando, por meio da análise de três anos de trabalhos aplicados, observar o 

comentário das crianças, mas também as mudanças de olhar da 

professora/pesquisadora quanto ao trabalho com seus pares sobre a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, argumentando, com base em diversos outros estudos, que a 

formação docente sobre o tema possibilita uma mudança de compreensão dos estudos 

sobre as questões raciais na escola. 

O interesse da professora/pesquisadora para o trabalho das experiências 

didáticas analisadas a seguir iniciou-se quando em contato com estudos como os de 

Nascimento (2009), Teixeira (2006) e Silva (2005), que pesquisaram e analisaram 

livros didáticos de ensino religioso, o impacto aos alunos frente às imagens visuais 

referentes à representação da população negra em livros didáticos e as relações 

raciais em livros didáticos de língua portuguesa. A interpretação feita na leitura dessas 

pesquisas era a de que os livros didáticos não estavam contemplando a população 

negra. Nas escolas públicas o livro didático constituiu muitas vezes o único material 

pedagógico utilizado pelos/as professores/as e, nas classes populares, a única fonte de 

leitura (SILVA, Ana C. 2008, p. 18). 

 Sendo assim, a proposta de um trabalho de averiguação do que os alunos 

percebiam e assimilavam do trabalho com o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana e mesmo se haviam relações de pertencimento e reconhecimento racial por 

parte dos alunos negros se fez necessário. 
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Com relação aos questionários semiestruturados, hoje percebe-se que houve 

significativas mudanças do ponto de vista conceitual, do que se pretendia analisar na 

elaboração das questões e de estruturação, demonstrando principais mudanças do 

modelo do primeiro questionário para os dois outros modelos decorrentes de leituras e 

cursos de aperfeiçoamento e formação docente. Essa mudança foi mais significativa no 

rompimento de muitos estereótipos que se faziam presentes no primeiro questionário, e 

o principal deles foi propor, por meio de questões fechadas, com respostas já 

elaboradas, as definições do que seria, por exemplo, cultura afro-brasileira ou África. 

Ainda nos dois outros questionários ainda são perceptíveis resquícios de estereótipos 

levando em consideração a necessidade de um aprofundamento no trabalho prévio 

para posterior questionamento, também avaliando que a forma de perguntar poderia ter 

sido modificada para melhor compreensão do aluno. Pois, não sendo trabalhados 

devidamente e previamente os conteúdos com os alunos, dificultariam as respostas, 

podendo estas questões estarem sugerindo estereótipos sobre música e comidas de 

origem africana, já que é comum a associação de África a instrumentos de percussão e 

a ideia de que a feijoada possa ter influências de outras culturas que não a africana. 

Talvez para essas incertezas a decisão certa seria excluir as questões ou adaptá-las 

para uma melhor averiguação das respostas. 

O mais assertivo talvez tenha sido as questões relacionadas ao pertencimento 

étnico-racial das crianças, sobretudo a colocação da opção “não sei. Porque...”. Pois, a 

partir dessas questões, importantes reflexões puderam ser tiradas, ainda mais quando 

as crianças tiveram a possibilidade de ver os dados estatísticos, participando, inclusive, 

da sua elaboração. A questão sobre a descrição da imagem também foi muito 

interessante, pois, por meio dela, a professora/pesquisadora pôde analisar como as 

crianças verbalizaram as diferenças étnico-raciais. Os estudos mais recentes aos quais 

a professora/pesquisadora teve acesso sobre os discursos de alunos a respeito de sua 

identidade e imagem são os de Cavalleiro (2000) e Fazzi (2004), que afirmam que a 

escola é um espaço de socialização para a criança, mas que, de certa forma, encobre 

os conflitos que existem no seu interior, favorecendo a perpetuação ou reprodução de 

sentimentos e atitudes racistas. Pelos relatos e respostas dos alunos entrevistados, 

pode-se concluir acerca de seu processo de aprendizagem e apreensão dos conteúdos 
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apreendidos na escola, bem como a verbalização de apelidos depreciativos ou 

comparações inadequadas no que se refere ao corpo e cabelo negro. 

Dentre as experiências didáticas descritas no CAPÍTULO 2 estavam uma 

atividade dirigida e uma contação de história, as duas propostas baseadas em livros de 

literatura infantil. A produção de literatura infantil e infanto-juvenil na perspectiva da 

Educação das Relações Étnico-Raciais hoje, por conta das políticas de ações 

afirmativas e da Lei n. 10.339/2003, mostra-se frutífera no sentido de muitas 

produções, nem todas qualificadas, mas com um aumento considerável com relação à 

produção se comparada a anos anteriores. Araújo (2010) atenta para os “efeitos” 

negativos ou positivos na formação sobre o ser negro por leitores e leitoras, 

considerando que entre os meios de comunicação está o livro, estimulado pelos 

programas governamentais de incentivo à leitura na escola. 

 Quanto ao objetivo inicial da professora/pesquisadora de promover uma 

discussão a partir do livro de literatura para reflexão e elucidação de uma problemática 

de cunho racial levantada em uma sala de aula, hoje isso pode ser avaliado como uma 

boa estratégia, porém, na escolha do livro de literatura não foi percebido o desencontro 

que existe entre a história e a ilustração: um bom enredo, um texto com todas as 

prerrogativas que uma boa leitura deve ter, mas ilustrações que podem ser 

caracterizadas como não valorativas, que reforçam estereótipos relacionados ao cabelo 

da pessoa negra, à pele e a todos os outros traços fenotípicos negros.  

A ilustração é colorida. Os traços apresentam-se, de certa forma, inconclusos, 

não deixando nítidos os traços nem a fisionomia dos personagens, o que acaba por 

não valorizar a figura humana e, por vezes, a ilustração assume características 

caricatas. O objetivo não é fazer uma análise formal da imagética do livro, apenas 

elencar alguns elementos desfavoráveis para atingir alguns objetivos que o professor 

venha almejar. 
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FIGURA 11 – Ilustração do livro “Felicidade não tem cor” 
FONTE: Braz (1994, p. 8) 

 

 

Para um efetivo estabelecimento e caracterização de um adequado livro de 

literatura, no sentido de desmistificar os estereótipos raciais, torna-se preponderante 

uma seleção criteriosa por parte do professor atento a esses fatores. Livros que estão 

na lista do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) nem sempre escapam da 

necessidade dessa análise e seleção, já que se observam obras que nem sempre 

convergem com o que preconiza a legislação da Educação das Relações Étnico-

Raciais. 

O segundo livro foi selecionado para contação de história contemplando alunos 

do 2º ano. O livro apresenta uma história simples, de fácil compreensão, própria à 

idade das crianças. Apresenta uma paleta de cores em tons fortes e coloridos, as 

figuras são bem acabadas, deixando bem à mostra as características físicas e as 



 

 

52 

 

expressões faciais de cada personagem, e também representa com fidelidade o 

fenótipo negro. 

 

 

 

  

 

FIGURA 12 – Ilustrações do livro “Lindara” 
FONTE:  Rosa (2009, p. 8 e 14) 

 

A terceira experiência didática trata-se de uma ação afirmativa que se apoiou no 

trabalho de Algarve (2005). Na observação feita em sua pesquisa, a autora percebeu 

mudanças positivas no comportamento das crianças com a criação de um cantinho de 

africanidades na sala de aula, composto por acervo imagético, livros de literatura e 

trabalhos dos alunos. Da mesma forma, a ação afirmativa se configurou em um painel 

permanente na biblioteca escolar, onde a professora/pesquisadora desenvolveu a 

proposta e atuou como agente de leitura. No painel procurou-se contemplar as crianças 

negras e, para tanto, dois personagens de livros de literatura foram escolhidos para 

compô-lo, devido ao fato de serem conhecidos dos alunos por meio dos livros. Para 

compor o espaço, um expositor com livros de literatura que contemplavam a cultura 

africana e afro-brasileira estava à disposição dos alunos. Cabe salientar que, no 

período em que esta ação se desenvolveu na biblioteca escolar, a 
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professora/pesquisadora participava de curso de formação docente específico para o 

trabalho com a educação das relações étnico-raciais, e, neste momento, priorizava-se 

um referencial positivo em contraposição à invisibilidade com relação ao fenótipo que 

confere identidade racial, no seu aspecto físico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para 
mudar o mundo. 

 
(Nelson Mandela) 

  

 
 

Diante da realidade educacional que vive nossa escola, percebe-se que há 

muito a considerar, sobretudo a educação das relações raciais, sobre a trajetória e 

formação docente, o cotidiano escolar e perspectivas pessoais dos profissionais da 

educação, em especial os professores. 

Enquanto professora, mulher, branca, sabedora das condições e formas 

operantes do racismo na vida cotidiana dentro e fora da escola, a 

professora/pesquisadora optou por não se omitir, por vezes mesmo não tendo 

formação suficiente e necessária para o ensino das Relações Étnico-Raciais, tendo 

iniciativas positivas, aceitando o desafio de compor a Comissão de Educação e 

Relações Étnico-Raciais na unidade escolar onde atuou fomentando o estudo e a 

busca do aprender, entendendo o profissional como um ser em constante crescimento 

e dotado de uma grande capacidade de adaptação e de mudança, aprendiz e 

construtor de novas formas de trabalhar com a diversidade encontrada no outro. Neste 

processo, descobrir-se pesquisadora, gostar do exercício de analisar-se e perceber que 

todos somos passíveis de incorrer em erros como todos os demais, e de que a 

educação exige mais atenção e deveras dedicação aliada à capacitação e formação 

docente fizeram parte desta pesquisa. 

Constatou-se que a questão da criança negra encontrar na escola espaço de 

referência, de reconhecimento racial e étnico deve-se ao trabalho do profissional 

formado e informado, capacitado para promover ambiente e meios propícios à 

discussão e reflexão por meio de práticas pedagógicas que contemplem o trabalho com 

as questões raciais. Trata-se, pois, de um trabalho contínuo para que uma mudança 

significativa aconteça no âmbito de políticas educacionais democráticas e pluralistas. 
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Sobretudo a análise de experiências didáticas aplicadas em três anos de 

trabalho em escolas do ensino básico pela professora/pesquisadora forneceu subsídios 

para avaliar em que medida a escola e o professor têm se preparado para abordar a 

Educação para as Relações Étnico-Raciais. Além disso, a observância de estratégias 

específicas e pontuais, como a concretização de uma ação afirmativa como “o 

Cantinho de Africanidades” na biblioteca escolar e o trabalho com os livros de literatura, 

serviram para avaliar como tais escolhas representaram os personagens negros e 

foram recebidos e apropriados pelos que tiveram acesso a eles. Também foi importante 

perceber que a qualificação do docente enquanto conscientizar-se criticamente 

traduziu-se em uma atuação mais eficaz e coesa no sentido de melhoria na 

compreensão dos conceitos e no que realmente se busca em uma Educação das 

Relações Étnico-Raciais essenciais não só de uma educação formal de qualidade para 

todos os grupos. 

Sob tal ótica, o que se buscou neste trabalho foi a análise de práticas étnico-

pedagógicas, por assim dizer, da professora/pesquisadora, tornando possível o 

levantamento de alguns questionamentos e revelando a complexidade em se abordar a 

temática, constatação esta observada nas conversas informais com seus pares e nas 

muitas respostas dos estudantes nos questionários aplicados, o que revela uma 

necessidade de comprometimento com uma prática transformadora que inicia com 

mudanças que vão desde o modo de olhar o negro, as relações inter-raciais, até o 

modo de se posicionar e agir. 

As mudanças se fazem partindo do conhecimento, possibilitadas pela formação 

e capacitação, por estudos realizados ou como oportunidades de aprofundamento dos 

conhecimentos já adquiridos, que se convertem em mudanças na qualidade da prática 

em sala de aula. 

Esta mudança tão enfatizada não é proposta somente neste trabalho; é 

perceptível em cada pesquisa, autor e livros de literatura com os quais a 

professora/pesquisadora teve oportunidade de entrar em contato. O que se espera é 

que as reflexões descritas aqui possam realmente transformar-se em processos 

efetivos de mudança nas esferas e setores mais amplos da educação. 
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