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SENTIDOS ATRIBUÍDOS A CATEGORIAS DO CAMPO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO ÂMBITO DE CURRÍCULOS E PRÁTICAS

RESUMO
A dissertação intitulada “Sentidos atribuídos a categorias do campo das relações
étnico-raciais no âmbito de currículos e práticas”, insere-se nas discussões voltadas
às relações étnico-raciais na contemporaneidade. O trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: Quais os sentidos atribuídos a categorias do campo das
relações étnico-raciais publicadas em produções científicas do GT 21 da Anped, que
tratam de currículos e práticas? Para responder a referida pergunta, os objetivos da
pesquisa ficaram definidos da seguinte forma: a) Geral: compreender os sentidos
atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais publicadas em produções científicas do GT 21 da Anped, que tratam de currículos e práticas; b) Específicos: b1) Mapear e identificar as produções científicas sobre educação das relações
étnico-raciais, envolvendo os descritores “currículo” e “práticas”; b2) Identificar, no
campo da educação das relações étnico-raciais, conceitos abordados nesta área,
com vistas a pensar currículos e práticas. A origem desta pesquisa encontra-se nas
preocupações da autora em torno da temática em debate neste trabalho, atravessada pelos processos formativos pelos quais passou. De natureza qualitativa, do tipo
estado do conhecimento, a pesquisa teve como lócus de recolha de dados o site da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, especificamente, os textos
publicados no Grupo de Trabalho 21, denominado Educação e Relações ÉtnicoRaciais. O recorte temporal para seleção dos trabalhos foi o período de 2009 a
2013. Neste período, localizamos 89 (oitenta e nove) trabalhos e destes foram
tomados como corpus para análise um total de 12, a partir dos descritores “currículo”
e “prática”. A construção, organização e análise dos dados tomou como referência a
contribuição da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006) e de contribuições de Oliveira
(1992) e de Backes (2012). No processo de análise, construímos diálogos entre as
categorias de raça, racismo, étnico-racial, preconceito, discriminação e cultura,
entrelaçados aos conceitos de currículos e práticas. Os resultados e conclusões
desta pesquisa permitem afirmar que há aspectos comuns aos trabalhos analisados,
a saber: a necessidade de criação de uma nova consciência sobre a temática em
questão; a necessidade de rever o conforto das hierarquias e de repensar as políticas curriculares com vistas a problematizar, transformar e desenvolver novas práticas educacionais, sociais e culturais; desenvolver práticas de combate ao racismo,
considerando que se trata de um elemento estruturador das relações sociais, inclusive no âmbito da educação escolar. Esta pesquisa revelou a urgência de um aprofundamento conceitual das categorias raça, racismo, discriminação, preconceito,
étnico-racial e cultura. A construção de currículo(s) e prática(s) nos quais a temática
das relações étnico-raciais seja vivenciada, do nosso ponto de vista, não pode ser
um trabalho espontâneo, um ato voluntário, sem direcionamentos, intencionalidades.
Exige, sobretudo, pensar um trabalho coletivo, fincado em categorias do campo em
debate, numa perspectiva de formação permanente tanto no âmbito de instâncias de
formação quanto do cotidiano das escolas.
Palavras-chave: Currículos. Práticas. Relações étnico-raciais.

DIRECTIONS ASSIGNED TO CATEGORIES THE FIELD OF ETHNIC-RACIAL RELATIONS IN THE FRAMEWORK OF CURRICULUM AND PRACTICES

ABSTRACT
The dissertation entitled "Directions assigned to categories the field of ethnic-racial
relations in the framework of curriculum and practices ", is part of the discussions
aimed at ethnic-racial relations in the contemporary world. The paper seeks to answer the following research question: What are the meanings attributed to categories
the field of ethnic and race relations published in scientific production of the GT 21 of
Anped , dealing with curricula and practices? To answer that question , the research
objectives were defined as follows : a) General: understand the meanings assigned
to categories the field of ethnic and race relations published in scientific production of
the GT 21 of Anped , dealing with curriculum and practices; b ) Specific: b1 ) Map
and identify the scientific production on education for ethnic-racial relations , involving
the " curriculum " descriptors and " practices " ; b2) Identify , in the field of education
of ethnic-racial relations , concepts covered in this area with a view to thinking curricula and practices. The origin of this research lies in the author 's concerns about the
matter under discussion in this paper , crossed by training processes by which
passed. Qualitative, type state of knowledge , the research had the data collection
locus website of the National Association for Research and Graduate Studies , specifically the texts published in the Working Group 21 , named Education and EthnicRacial Relations . The time frame for selecting the works was the period 2009-2013.
During this period , we located 89 ( eighty nine ) work and these were taken as corpus for analysis a total of 12 , the descriptors " resume " and " practice." The construction, organization and analysis of data taken as reference the contribution of
Content Analysis (BARDIN , 2006) and Oliveira contributions (1992 ) and Backes (
2012) . In the process of analysis , we construct dialogues among the categories of
race, racism , ethnic -racial , prejudice, discrimination and culture intertwined with the
concepts of curriculum and practices. The results and conclusions of this study allow
us to state that there are common aspects to the analyzed work , namely: the need to
create a new awareness on the subject in question ; the need to review the comfort
of hierarchies and to rethink the curriculum policies in order to question , transform
and develop new educational, social and cultural practices ; develop anti-racism
practices , considering that it is a structural element of social relations , including in
the field of school education. This research revealed the urgency of a conceptual
deepening of the categories race, racism , discrimination , prejudice , ethnic -racial
and culture. The curriculum building (s ) and practice ( s ) in which the theme of ethnic-racial relations is experienced from our point of view, can not be a spontaneous
work, a voluntary act , without directing , intentions . It requires , above all, think of a
collective work , stuck in the field of categories under discussion , a continuing education perspective both within training instances as the daily life of schools.

Keywords: Curriculum. Practices. Ethnic-racial relations.
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PONTOS DE PARTIDA

Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui 1 (Cidade
Negra).

A epígrafe acima representa meu sentimento em relação aos caminhos por
mim2 percorridos na construção desta dissertação. Nesse sentido, busco apresentálos, uma vez que caracterizam a minha trajetória de escolarização e profissional com
elementos fundamentais que possibilitaram evidenciar o meu interesse pelos estudos no campo das relações étnico-raciais, envolvendo, principalmente, as discussões sobre o negro. A introdução deste trabalho apresenta, assim, minha implicação
com o tema de pesquisa para, em seguida, evidenciar objeto, questão, objetivos e
perspectiva de organização da dissertação.
Aspectos pessoais e profissionais na constituição do objeto de pesquisa

Nasci, cresci e resido no bairro Nossa Senhora da Vitória, na cidade de
Ilhéus, Estado da Bahia. A minha vida escolar se iniciou nesse mesmo bairro, no
começo da década de 90, do século XX, quando minha mãe me matriculou numa
escola nas proximidades da minha casa. Recordo-me que essa era uma escola dos
anos iniciais do ensino fundamental3 sem as devidas condições de funcionamento;
tratava-se de uma casa residencial com dois andares, adaptada para ser utilizada
como uma unidade escolar. Sobre esse tipo de adequação, Silva (2002) denuncia a
discrepância entre a legislação educacional e as práticas sociais, tratadas por ele
como discriminação racial nas escolas. Para o referido autor (2002, p. 17), em geral,
“[...] nestas áreas, os equipamentos educacionais públicos são menos adequados,

1

Extraído da letra da música “A Estrada”. FARIAS, Bino; GARRIDO, Toni; Lazão. A Estrada - n: Cidade Negra. São Paulo: Som Livre, 2008.
2
Utilizarei a primeira pessoa do singular, neste trabalho, no momento em que falar da minha trajetória
de escolarização e de formação profissional. Nas demais partes do texto, utilizarei a primeira pessoa
do plural, especialmente ao me referir a experiências construídas e vividas coletivamente.
3
Essa nomenclatura significa o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), Lei n. 9394/96) que determinou a composição dos níveis escolares em seu Artigo 21, a
saber: “A educação escolar compõe-se de: I- educação básica formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.” (BRASIL, 1996).
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seja do ponto de vista da conservação dos prédios, seja da qualidade do ensino ministrado”.
Nesse contexto, situa-se o bairro Nossa Senhora da Vitória, marcado pela falta de escolas públicas até os dias atuais, em que ainda se necessita sair para estudar nos bairros vizinhos. Como diz Silva (2002, p.13), “[...] a escola é, concretamente, um preditor de destinos profissionais, ocupacionais e de trajetórias de vida”. Com
a minha trajetória não foi diferente, porque logo que terminei os quatros primeiros
anos do ensino fundamental, também tive que mudar para outra unidade escolar em
outro bairro mais distante, permanecendo ali até concluir os últimos anos dessa etapa, mais precisamente no ano de 1999.
Outro momento de minha trajetória de escolarização diz respeito ao meu interesse em cursar o Normal Médio (Modalidade Normal), anteriormente chamado de
Magistério para o Ensino Médio (BRASIL, 1996), não oferecido pela escola anterior,
razão pela qual houve a necessidade de mudar de instituição. Esse curso durou
quatro anos e foi o espaço no qual pude desenvolver, amadurecer, construir amizades e afinidades com a área educacional. O referido curso apresentou-me diferentes
paradigmas educacionais; entretanto, as questões sobre raça, gênero e sexualidade
não faziam parte das discussões em sala de aula, demandas apresentadas pelo
contexto da sociedade contemporânea, que despertavam interesse nessa fase da
minha formação. Sobre o silenciamento de alguns grupos sociais, considerados
marginalizados e/ou minoritários, Santomé (1995, p.161) afirma: “[...] as culturas ou
vozes dos grupos sociais minoritários e/ ou marginalizados que não dispõem de estruturas importantes de poder costumam ser silenciadas, quando não estereotipadas
e deformadas [...]”, anulando suas possibilidades de resistência e de reação a essas
situações de exclusão.
Em 2003, ao mesmo tempo em que fazia o curso de Magistério (Modalidade
Normal), tive a oportunidade de conhecer a Organização Não-Governamental
(ONG), chamada Centro de Voluntariado do Sul da Bahia (CVS), fundada pelas lideranças dos bairros Nossa Senhora da Vitória e Ilhéus II, localizadas no município de
Ilhéus, Bahia, com o objetivo de implementar alguns cursos de formação profissional
como: matemática financeira, pintura em tecido, entre outros. No contexto dessa experiência, foi percebido que a promoção do acesso à universidade estava entre as
necessidades dos sujeitos dessas comunidades. Diante dessa demanda, essa ONG
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resolveu abrir um pré-vestibular popular, em caráter voluntário, no turno noturno,
atendendo, nesse primeiro ano, 100 (cem) alunos.4.
Considero esse curso pré-vestibular como fundamental para minha formação,
porque este foi o primeiro espaço em que percebi e passei a discutir as questões
raciais. Neste sentido, demarco esse lugar no qual as primeiras inquietações sobre
discriminação e preconceito raciais começaram a fazer parte das minhas preocupações, principalmente relacionadas à educação do negro no Brasil, na Bahia e, especialmente, em Ilhéus. Essa nova percepção se deve, sobretudo, às discussões trazidas pelos professores do cursinho, sobre a profunda desigualdade racial no acesso
da população negra ao sistema escolar, apontado por alguns estudos como Hasenbalg e Silva (1990). Afirmam os autores (1990, p. 99):
Embora uma melhor situação socioeconômica reduza a proporção de
crianças que não têm acesso à escola independentemente de sua
cor, ainda persiste uma diferença clara nos níveis gerais de acesso
entre crianças brancas e não-brancas, mesmo nos níveis mais elevados de renda familiar per capita.

Decorrem daí também as minhas preocupações com a realidade vivenciada
em Ilhéus, posto que a ausência de escolas públicas naqueles bairros atendidos pelo cursinho pode ser tida como um dos elementos que impede ou retarda o acesso
das crianças dessa comunidade ao sistema escolar. Cabe ressaltar que essa dificuldade da falta de escolas, assim como os espaços inadequados, ainda se mantém
inalterados desde quando eu cursava os anos iniciais do ensino fundamental da
educação básica, como apresentado nos estudos de Oliveira (2009, p.43): “Muitas
crianças permanecem no mesmo espaço físico alugado, temporariamente, até que o
Município providencie construções de novos prédios”, evidenciando que em algumas
instituições, como as localizadas na periferia, o número de crianças negras predomina, mantendo aqueles que moram nessas localidades com maiores dificuldades para permanecerem e continuarem seu processo de escolarização .
Após dois anos de estudo no referido curso pré-vestibular, fui aprovada no
processo seletivo de 2005 para cursar licenciatura em Filosofia na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus, Bahia. As aulas iniciaram no turno vesper4

Extraído do Projeto de fundação do Centro de Voluntariado do Sul da Bahia, disponibilizado para
esta pesquisa.
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tino, no segundo semestre daquele ano. Foram quatro anos nesse curso que me
permitiram um amadurecimento significativo na minha formação. Passei por muitos
desafios, pois se tratava de um curso que pouco se preocupava com a questão do
ensino, conforme aponta Silvio Gallo (2012, p.11):

Os cursos preocupam-se em ensinar filosofia, transmitir o legado de
sua história, às vezes preparando o pesquisador especializado nesse
campo. E cumprem essa tarefa de modo melhor ou pior, dependendo
do caso. Mas não se importam com a formação do professor dessa
disciplina. A tarefa de formar o professor é transferida para o Departamento de Educação como se isso tudo nenhuma relação tivesse
com a prática de filosofia.

Por essas questões, tive vontade de não continuar a graduação. Porém, com
os colegas de faculdade, que tinham as mesmas dificuldades, formamos grupos de
estudos para as atividades propostas pelos docentes, fortalecendo e possibilitando a
aprovação nas disciplinas cursadas durante os semestres letivos. Nessa vivência,
pude perceber, como diz Santomé (1995, p. 166), que “[...] a única cultura que as
instituições acadêmicas costumam rotular como tal é a construída a partir das classes e grupos sociais com poder – e com sua aprovação”.
Na tentativa de buscar outros modos de pensar que dessem conta de continuar as discussões iniciadas no pré-vestibular, em 2006, tive informações sobre um
Programa de Acesso e Permanência das Classes Populares na Universidade (Prodape). Tratava-se de uma Política de Acompanhamento aos estudantes das classes
populares que ingressavam na Uesc, por meio de cursos localizados na periferia,
com o objetivo de desenvolver meios e criar condições para viabilizar o processo de
democratização de oportunidades no acesso e na permanência qualitativa desses
grupos à universidade pública.
Nesse Programa, atuei como bolsista do Programa Bantu-Iê: África-Brasil e
Educação das Relações Étnico-raciais, uma ação financiada pelo Programa de
Ações Afirmativas5 para a População Negra nas Instituições Federais e Estaduais de

5

Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional, de compleição física impostas ou sugeridas pelo Estado. [...] Elas visam a
combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação
de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, têm como meta, também, o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a necessidade de ob-
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Educação Superior (Uniafro), do Ministério da Educação (MEC), voltado para o desenvolvimento de ações afirmativas para a população negra, envolvendo três ações.
A primeira diz respeito a minha atuação, na condição de bolsista de extensão, no
Curso de Especialização em Educação e Relações Étnico-raciais, de caráter gratuito, oferecido pelo Departamento de Ciências da Educação da UESC, em parceira
com o KÀWÉ - Núcleo de Estudos Afro-baiano Regionais, com o objetivo de problematizar e debater questões referentes às relações étnico-raciais, ministrado a 100
profissionais da Educação Básica dos municípios circunvizinhos da Uesc.
A segunda tem a ver com minha participação na organização dos Fóruns PróLei 10.639/03, rede de discussões periódicas, mini-cursos e/ou oficinas, envolvendo
o Poder Público, docentes, sociedade civil, movimentos sociais e os estudantes da
Especialização em suas comunidades de atuação, buscando fomentar e fortalecer,
nos municípios circunvizinhos à Uesc, as reflexões e práticas que atendam, conforme disposto nesta Lei, a inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos
currículos escolares. Segundo José (2008, p.21), “[...] o que se pretende é que as/os
estudantes do curso não sejam as/os únicas/os a integrarem esse movimento, mas
que ampliem as possibilidades de transformação dos currículos a que têm acesso”.
A terceira participação diz respeito a um grupo de estudos organizados para
estudantes/bolsistas de vários cursos de graduação da Uesc, com o objetivo de estudar as Políticas de Ações Afirmativas, enfocando o contexto da população negra.
Essas discussões se sustentavam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para as Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana,
voltadas para a implementação da Lei 10.639/03, que institui o ensino da História e
Cultura Africana nas escolas brasileiras. Esse grupo de estudo foi fundamental em
razão da necessidade de formação dos estagiários do programa Bantu-Iê para atuarem, entre outros, nos Fóruns Pró-Lei.
Os encontros do grupo aconteciam uma vez por semana, com quatro horas
de duração, para leituras e discussão de textos, envolvendo as narrativas das experiências dos estudantes sobre os assuntos abordados nos textos. Esse grupo desenvolveu suas atividades no período de 2005 a 2007. Tratou-se de uma experiência de grande valia para o meu percurso formativo, em virtude de ter ampliado as
servância dos princípios do pluralismo e da diversidade nas mais diversas esferas do convívio humano. (GOMES, 2001).
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discussões iniciadas no pré-vestibular, pois naquela ocasião o exercício era pensar
o acesso ao sistema de ensino superior e a preocupação girava em torno do acesso
e da permanência nesse contexto. Naquele momento, sentia que, de certo modo,
havia avançado no debate e também na posição social e na responsabilidade que
deveria ter na condição de estudante universitária, oriunda de uma comunidade onde poucos haviam chegado a uma Instituição de Ensino Superior.
O Prodape contribuía para fortalecer, sobretudo, a identidade racial e também
ajudava na minha permanência na universidade, uma vez que as atividades do estágio eram remuneradas com uma bolsa/auxílio. Desenvolvi junto com o grupo, nesse período, várias atividades paralelas a essas, que considero centrais, a exemplo
de um vídeo-documentário, explicando sobre a implementação das cotas na Uesc, o
“Tecendo a Manhã”. Visitei também as escolas públicas em Ilhéus e Itabuna para
apresentar aos estudantes do ensino médio a Resolução n° 64/2006, que implementa reserva de vagas (cotas) no processo seletivo para todos os cursos de graduação
da Uesc. Essa atividade foi de grande importância para informar a comunidade
acerca da questão política em torno das cotas e de que os alunos poderiam concorrer pelo sistema sem receio, pois era legítima e uma conquista histórica dos movimentos negros. Na oportunidade, apresentávamos, ainda, os resultados das outras
universidades que já haviam adotado o sistema de cotas há muito tempo, desconstruindo mitos acerca dessa discussão. Nesse cenário, em 2006, o grupo participou
do IV Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (Copene), realizado em Salvador, Bahia, possibilitando, momentos de socializações significativas com os autores
que estávamos estudando no grupo de estudos.
Ao término do período do estágio em 2007, junto com algumas amigas que integraram o Programa Bantu-Iê, sobretudo, do grupo de estudos, percebemos a necessidade de organizar um Núcleo de Estudantes Negros, Negras e Cotistas da
Uesc (Nennco) com o propósito de discutir e organizar, por meio de diferentes atividades, ações para o enfrentamento do preconceito e da discriminação racial tanto
nas escolas públicas quanto na própria instituição. Essa foi uma iniciativa, envolvendo protagonismo que pode, inclusive “[...] incentivar estudantes negros e cotistas a
debaterem as questões étnico-raciais e realizar ações junto à UESC, para criação de
políticas de permanência e pós-permanência [...]” (JOSÉ, 2008, p.28).
Ao longo dessas itinerâncias de minha formação, também me aproximei do
Projeto de Extensão “Educação e Multiculturalismo: formação para diversidade”, do
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Departamento de Ciências da Educação (DCIE) da UESC, coordenado pela professora doutora Rachel de Oliveira. As ações desse projeto tiveram como participantes
estudantes da educação básica de escolas públicas de alguns municípios do entorno dessa universidade, com o objetivo de tratar de temas envolvendo a História e
Cultura Africana e Afro-brasileira ainda pouco abordada pelas escolas e que deveriam estar presentes em seus currículos desde 2003, ao ser instituída a obrigatoriedade de tais temas pela Lei 10.639/03.
Para além dessa experiência formativa na universidade, continuava minha
preocupação com questões, envolvendo o acesso ao sistema de ensino superior dos
estudantes do bairro, no qual residia em Ilhéus, Bahia. Em 2008, assumi voluntariamente até 2011 a coordenação do Curso Pré-vestibular, do qual sou oriunda, com o
objetivo de reabrir e contribuir com a continuidade do curso na comunidade. Além da
coordenação, também era responsável pelos debates em torno da questão racial
com os estudantes desse curso. Essa foi uma experiência de grande importância na
minha vida profissional, posto que colaborei com a formação de várias pessoas, visando possibilitar a aprovação de muitos estudantes em instituições de ensino superior.
Concluí o curso de Filosofia em 2011 e é importante ressaltar que esse período de formação, num curso que apresentava uma proposta curricular que não contemplava as discussões sobre a população negra, também resultou numa necessidade ainda maior de aproximação com as questões que pudessem fortalecer a minha identidade negra. Nesse sentido, busquei dar continuidade à minha formação
por meio de um curso de pós-graduação em História da Cultura Afro-brasileira e
Africana, pelo Instituto Brasileiro de Educação e Tecnologia (IBEC), da Faculdade
Santo Agostinho (FACSA) em Ilhéus, Bahia, no período de 2010 a 2011.
Além dessa especialização, fiz, em 2011, outro curso de extensão em Educação e Culturas Afro-Brasileiras pelo Órgão de Educação e Relações Étnicas com
Ênfase em Culturas Afro-brasileiras (ODEERE)6, na Universidade Estadual do Sudoeste (UESB), Campus Jequié-Bahia. Com carga horária de 180 (Cento e oitenta)
6

Fundado em 2005 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Jequié, com o objetivo
de dar visibilidade à cultura negra e indígena em suas inferências na configuração educacional e
sociocultural de Jequié e região. O ODEERE é correlato aos Núcleos de Estudo de Culturas Afrobrasileiras, implantado nas universidades públicas do Brasil. Também conta com a parceria do MEC,
UNIAFRO, Prefeitura Municipal de Jequié, APLB Sindicato/Jequié entres outros órgãos de fomento
que discutem essa temática. Fonte: <http://odeereuesb.blogspot.com.br>./
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horas-aulas, o curso de extensão oferecido pelo ODEREE foi organizado em dez
módulos. No primeiro momento, houve a participação de todos os cursistas no VII
Encontro de Combate à Discriminação Étnica, com o curso de Linguagens Visuais e
Culturais. Os outros momentos, divididos em nove módulos, versaram sobre as seguintes temáticas: História da África Colonial; Didática das Relações Étnicas; Pedagogia Simbólica; Antropologia das Populações Afro-Brasileiras; Estudo da Culinária
Afro-Brasileira e seus Mitos; Diversidade Linguística dos Grupos Étnicos Africanos;
7ª Semana da Pertença Afro-Brasileira; Sociologia do Negro Brasileiro; aula de campo, envolvendo um relato escrito acerca da experiência vivenciada ao longo dos dez
meses do curso. Esses módulos foram trabalhados de março de 2011 até fevereiro
de 2012. O curso possibilitou um diálogo com pesquisadores, educadores em formação, estudantes da graduação, tornando possível a socialização de informações
acerca da temática racial, além de experiências singulares durante a aula de campo.
Tomando como referência esse percurso, envolvendo a trajetória de escolarização e de formação em vários espaços, entrelaçada pelas subjetividades das minhas experiências posso afirmar que tenho muitas dúvidas, as quais são fortes indícios para continuar buscando outros caminhos, (re)significando e ampliando minha
trajetória.
Essa busca me levou a fazer a inscrição, em 2012, para o Processo Seletivo
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia (UESB) com o objetivo de desenvolver um estudo mais sistemático sobre as questões étnico-raciais. Com tal intenção, submeti um projeto de
pesquisa na linha de “Currículos e Práticas Educacionais” e fui aprovada para iniciar
o curso de Mestrado em Educação em março de 2013. Desse modo, a definição do
objeto desta pesquisa tem a ver, parafraseando Sousa Santos (2005, p. 83), com a
continuação da minha trajetória, uma vez que estou inteiramente implicada com este
objeto de pesquisa. Trata-se, portanto, de “[...] outra forma de produzir conhecimento, aquele compreensivo, íntimo que não nos separe, mas antes nos una pessoalmente ao que estudamos [...]”.

Definição do objeto, questão e objetivos de pesquisa

O processo de reconstrução do objeto de pesquisa teve início junto com os
estudos das disciplinas obrigatórias e optativas oferecidas pelo Programa de Pós-
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Graduação em Educação (PPGEd) da Uesb. Ao longo do percurso, na medida em
que avançava nas leituras, sobretudo, da linha de pesquisa, na qual meu projeto está vinculado, buscava reconfigurar a perspectiva de investigação sem perder de vista
a temática que me conduziu ao PPGEd.
Num primeiro momento, busquei, no site da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), pesquisas científicas para organizar
um Estado do Conhecimento e percebi uma ausência na sistematização das pesquisas sobre Currículo e Práticas no contexto da temática relações étnico-raciais7. Num
segundo momento, após esse levantamento bibliográfico inicial, voltei a dialogar
com o orientador do trabalho e com docentes do PPGEd sobre as possibilidades de
redirecionamento do projeto. Em novembro de 2014, ao realizar a qualificação do
texto dissertativo, redefinimos, após diálogo com a banca, a questão central de pesquisa, ficando da seguinte forma: Quais os sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais publicadas em produções científicas do GT 21 da Anped, que tratam de currículos e práticas? Nosso objeto de pesquisa centra-se, portanto, nos sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais e
suas implicações para pensar currículos e práticas.
Com base na pergunta anterior, nosso objetivo central, ficou assim organizado: compreender os sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnicoraciais publicadas em produções científicas do GT 21 da ANPEd, que tratam de currículos e práticas. Como objetivos específicos, foram definidos: a) Mapear e identificar as produções científicas sobre educação das relações étnico-raciais, envolvendo
os descritores “currículo” e “práticas”; Identificar, no campo da educação das relações étnico-raciais, conceitos abordados nesta área, com vistas a pensar currículos
e práticas.
Do ponto de vista organizacional, esta dissertação se estrutura em quatro
capítulos. No primeiro, intitulado Educação e currículo: algumas aproximações com
o campo das relações etnicorraciais, concepções teóricas que discute currículo, práticas e relações étnico-raciais, especialmente no que se refere aos negros8.

7

Para localizar os trabalhos, definimos os descritores Currículo e Práticas em razão de nossa
vinculação com a Linha de Pesquisa do PPGEd, denominada “Currículos e Práticas Educacionais”.
No capítulo metodológico, apresento todo o processo de construção, organização e análise dos
dados.
8
Utilizamos esse termo como descrito pelo IBGE(2010): a soma daquelas pessoas que se
consideram pretos e pardos.
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No segundo capítulo, denominado Caminhos percorridos para construção, organização e análise dos dados, socializamos a natureza, o tipo, o lócus de recolha
de dados. Em seguida, apresentamos os procedimentos de seleção, organização e
análise de dados das produções acadêmicas selecionadas para análise.
No terceiro capítulo, intitulado Sentidos atribuídos a categorias do campo das
relações étnico-raciais e suas implicações para pensar currículos e práticas, descrevemos, na primeira parte, o conteúdo das 12 (doze) produções científicas selecionadas para este trabalho e apresentadas, no período de 2009 a 2013, em reuniões
Anped, especificamente no GT 21, denominado Educação e Relações Etnico-raciais.
Na segunda parte, apresentamos a análise dos dados em diálogo com a literatura do
campo das relações étnico-raciais, na tentativa de aprofundar, teoricamente, as categorias escolhidas no processo de construção analítica orientadora do presente trabalho.
Nas considerações finais, retomamos o objetivo geral do trabalho, buscando
indicar as principais conclusões sobre o objeto de pesquisa em questão.
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1 EDUCAÇÃO E CURRÍCULO: ALGUMAS APROXIMAÇÕES COM O
CAMPO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
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A educação é uma prática política, misturada à tarefa educativa.
(FREIRE, 1987, p.47).

Por também concebermos a educação como uma prática política, entrelaçada
à tarefa educativa e concordar “[...] que o futuro não pode repetir o ontem”, adotamos nesta dissertação, a educação defendida por Freire (1987, p. 21) como um ato
de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade, sendo a natureza da prática educativa caracterizada pelos atos de ensinar e aprender, a qual não prescinde
do processo de tomada de consciência e de atuação crítica na realidade social, num
sentido de caminhar para a construção de uma educação libertadora. Esse processo, certamente, não deve ser visto como “[...] uma pílula mágica a ser aplicada em
doses diferentes com vistas à mudança de mundo” Idem (1992, p.114), mas como
um processo de compreensão crítica da realidade e da possibilidade desta ser modificada, transformada coletivamente.
Nessa perspectiva, buscamos neste capítulo, discutir sobre algumas concepções em torno do sentido atribuído a currículo e práticas, relacionando tal discussão
ao tema central desta pesquisa, as relações etnicorraciais, especialmente no que se
refere aos negros9. Para tanto, inicialmente, retomo 10 um momento de minha trajetória de escolarização, ao cursar o Normal Médio (Modalidade Normal), anteriormente
chamado de Magistério para o Ensino Médio (BRASIL, 1996). Esse curso voltado
para a formação de professores durou quatro anos e foi nesse espaço, que iniciei os
primeiros questionamentos sobre os conhecimentos difundidos pela educação escolar. Essa etapa formativa, paradoxalmente, foi uma experiência positiva, pois possibilitou esse processo de compreensão da educação numa perspectiva freiriana e a
construção de uma atitude inconformada, recusando-se em aceitar relações hierárquicas, que insistem em construir conhecimentos, utilizando as diferenças para manter desigualdades que supõem inferioridades.
Nesse sentido, a minha trajetória de escolarização encontra respaldo na proposta de Freire (2000), na qual a educação é um instrumento para transformar a realidade, suas dominações e injustiças. Tais transformações têm também entre os
agentes o próprio educando, reconhecendo-se no mundo e descobrindo os laços
sociais, as relações e contradições, num exercício contínuo para compreender essas
9

Utilizamos esse termo como descrito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2010):
a soma daquelas pessoas que se consideram pretos e pardos.
10
Nesse caso, utilizo a primeira pessoa, porque se trata da minha trajetória de escolarização.
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relações de dominação. Desse modo, possibilita aos indivíduos perceberem-se no
mundo, por meio de suas leituras, como atuantes da história e não meros expectadores, isto porque “[...] fazer a história é estar presente nela e não simplesmente nela estar representado” Freire (1993, p. 43). Podemos dizer que se trata de vincular
as distintas experiências dos educandos com os conhecimentos escolares, num esforço para buscar construir outras compreensões, afinal, como ensinam Anaya e
Teixeira (2007, p.11),
[...] os seres vivos constroem sua própria compreensão a partir da
experiência. Você pode me fazer memorizar [...] é um nível muito superficial de conhecimento. Não é compreensão. Compreensão é tomar a experiência e formar sua própria análise [...]. Eu diria que essa
abordagem também é compatível com a construção orgânica de conhecimento de Freire por meio da experiência, por meio das coisas
que contam em nossa vida.

Tais experiências possibilitam afirmar que alguns grupos sociais, entre os
quais os negros, são considerados minoritários, subalternos e silenciados. Compreendemos também que, em torno dessa tríade, se desenvolve a organização do “[...]
processo de seleção e hierarquização de conteúdos que envolvem relações de poder, ou seja, a constituição da hegemonia em torno de certos saberes e práticas”
Costa (2010, p.3). Trata-se de uma proposta curricular como descrita por Apple
(1982), ou seja, um conjunto de normas e valores implícitos e efetivamente transmitidos pela escola, embora não constem dos fins e objetivos programados pelos professores. Em outras palavras, uma política curricular instituída como instrumento de
dominação e subordinação, agente reprodutor de relações desiguais e de injustiças
sociais, posto que determina diferenças, silencia vozes, constrói hierarquias, atrofiam identidades e reprimem subjetividades11.

1.1 Estudos Culturais e suas relações com a escola e com o currículo

Nesta parte do trabalho, apresentamos uma breve discussão sobre a perspectiva dos Estudos Culturais, compreendo sua relevância para refletir sobre o papel
11

Subjetividade, neste trabalho, é entendida como descrita por Guattari (2004): fluxo intenso de
sensações, modos de existir, de ser. Produção de subjetividade: processo de construção de modos
de ser. Guattari (2004) define a subjetividade como o conjunto das relações que se criam entre o
indivíduo e os vetores de subjetivação que ele encontra, individuais ou coletivos, humanos ou
inumanos.
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da escola e do currículo no contexto da sociedade contemporânea. No âmbito dessas discussões, precisamos considerar as complexas questões do multiculturalismo12, da interculturalidade13, da raça14, de identidades15, do poder, do conhecimento
pelas quais a educação vem passando e enfrentando. Tais questões desempenham
um papel fundamental na definição tanto do significado quanto do propósito da escolarização, no que significa ensinar e na forma como os estudantes devem ser ensinados para viver em um mundo que será amplamente mais globalizado e racialmente diverso que em qualquer outra época na história (GIROUX, 1995, p.89).
Para Costa (2003, p.36),
Os Estudos Culturais (EC) vão surgir em meio às movimentações de
certos grupos sociais que buscam se apropriar de instrumentais, de
ferramentas conceituais, de saberes que emergem de suas leituras
do mundo, repudiando aqueles que se interpõem, ao longo dos séculos, aos anseios por uma cultura pautada por oportunidades democráticas, assentada na educação de livre acesso. Uma educação em
que as pessoas comuns, o povo, pudessem ter seus saberes valorizados e seus interesses contemplados.

Nesse sentido, os Estudos Culturais podem contribuir para mudanças nos referenciais de análise das questões educacionais, pois se faz necessário compreender a escolarização como um instrumento político imerso em relações de poder, negociação e contestação. Portanto, “[...] os Estudos Culturais estão profundamente
preocupados com a relação entre cultura, conhecimento e poder” Giroux, (1995, p.
86). Assim, buscam romper com a exclusão e com o gesto de ignorar a diversidade

12

Em linhas gerais, “[...] o multiculturalismo pode ser entendido como um corpo teórico, prático e político revestido de sentidos que desafiam discriminações ancoradas em preconceitos”. (RIBEIRO,
2010, p. 1). Para esta pesquisa, adotamos a noção de “[...] multiculturalismo crítico que supera a
visão meramente folclórica e discute o racismo buscando sua superação”. (CARVALHO; CANEN,
2009,p.23).
13
O conceito de interculturalidade sugere interação, relações dinâmicas, solidariedade e trocas constantes. Nesse sentido, “[...] se pretendermos realçar a inter-relação dinâmica entre as culturas com as
reacomodações e ajustes constantes que isso implica, o conceito de interculturalidade fica mais adequado”. (KREUTZ, 1999, p. 83).
14
Não adotamos o termo raça no sentido biológico. Trabalhamos o termo raça, atribuindo-lhe um
significado político construído a partir da análise do tipo de racismo que existe no contexto brasileiro e
considerando as dimensões histórica e cultural a que este nos remete (GOMES, 2005).
15
Apresentamos a identidade na perspectiva dos Estudos Culturais que se forma ao longo do tempo.
Não se trata de algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Assim, o sujeito
constrói suas identidades a partir de marcas referenciais provindas dos outros, razão pela qual elas
não são fixas, mas dinâmicas, em que o indivíduo interioriza atitudes, comportamentos e costumes
apreendidos no meio social. As identidades surgem, portanto, do nosso “pertencimento” a culturas
étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais. Portanto, a identidade se forma,
se transforma e se define historicamente, não biologicamente. (HALL, 2006).
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de narrativas, vozes e histórias dos múltiplos grupos subordinados, do ponto de vista
político.
Tal ruptura visa contribuir com o avanço das pesquisas, no sentido de buscar
compreender a relação entre conhecimento, cultura e poder. Ademais, pode proporcionar uma maior compreensão sobre o fazer pedagógico, ou seja, ter a percepção e
questionar a função da escola e do currículo como um tradicional espaço de aprendizagem. Nessa direção, os estudos de Hall (1996), mencionados por Costa (2003,
p.40), afirmam que os Estudos Culturais se constituíram como um projeto político de
oposição, e suas movimentações “[...] sempre foram acompanhadas de transtorno,
discussão, ansiedades instáveis e um silêncio inquietante”.
Nesse sentido,
[...] os estudos culturais permite-nos conceber o currículo como um
campo de luta em torno da significação e da identidade. A partir dos
Estudos Culturais, podemos ver o conhecimento e o currículo como
campos culturais, como campos sujeitos à disputa e à interpretação,
nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia.
Nessa perspectiva, o currículo é um artefato cultural [...] que não pode ser compreendido sem uma análise das relações de poder [...]
que fizeram e fazem com que o currículo inclua um tipo determinado
de conhecimento e não outro (SILVA, 1999, p.134).

Cultura, conhecimento, poder são termos basilares se quisermos compreender a relação entre eles e a preocupação dos Estudos Culturais em “[...] vincular o
currículo às experiências que os/as estudantes trazem para seus encontros com o
conhecimento institucionalmente legitimado” Giroux, 1995, p.97). Assim, não podemos compreender os textos distantes das experiências e dos conhecimentos dos
estudantes, bem como da compreensão da produção histórica e social desses textos. Entretanto, vale ressaltar que os Estudos Culturais não propõem abandonar a
“[...] „alta cultura‟ em favor da cultura popular” Giroux (1995, p. 97); trata-se de tentar,
como afirma o referido autor,
Reconfigurar as fronteiras daquilo que se constitui cultura e conhecimentos uteis, a fim de estudá-los sob formas novas e críticas. Os/as
futuros professores/as e atuais precisam ser educados sobre a viabilidade de se desenvolver uma aprendizagem baseada no contexto
que leve em conta as experiências dos/as estudantes e suas relações com a cultura popular e o terreno do prazer. Apesar da crescente diversidade dos/as estudantes tanto nas escolas públicas quanto
na educação superior, existem poucos exemplos de sensibilidade
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curricular à multiplicidade de fatores econômicos, sociais e culturais
presentes na vida educacional de um/uma estudante. Mesmo quando
existe uma proliferação de programas tais como estudos étnicos e
negros na educação superior esses são marginalizados em programas de pouca importância (GIROUX, 1995, p.98).

Entre as preocupações dos Estudos Culturais, merece destaque, como sugere Giroux (1995), o papel da cultura da mídia, o poder dos meios de comunicação de
massa, que, por meio de seus instrumentos de representação e mediação do conhecimento, representam a dinâmica do poder, do privilégio e do desejo social e estruturam a vida cotidiana de uma sociedade. Torna-se urgente, assim, questionar
tanto a relação entre conhecimento e autoridade, como os contextos históricos e sociais, que tendem a moldar a compreensão dos estudantes sobre passado, presente
e futuro.
Além disso, os Estudos Culturais rejeitam a ideia de que os/as professores/as
são meros transmissores/as do conhecimento e apresentam-nos como intelectuais
públicos, implicados/as na dinâmica do poder e do conhecimento, pois produzem,
medeiam e legitimam práticas por meio de seus discursos em suas salas de aula.
Nesse sentido, o trabalho intelectual tende a ficar incompleto, a menos que, autoconscientemente, os/as professores/as tomem para si a responsabilidade por seus
efeitos na cultura pública, do ponto de vista mais amplo (GIROUX, 1995).
Considerando a perspectiva dos Estudos Culturais, segundo esse autor, se
trata de questionar os conhecimentos produzidos na universidade e como eles devem ampliar a vida pública democrática, levantando inquietações sobre como a democratização das escolas pode contribuir com a formação de grupos, representados
ou não no currículo, a produzirem suas próprias histórias e auto-imagens e, assim,
dialogarem com outros grupos.
Essa oportunidade de interação com grupos diversos possibilita, entre outros,
analisar a

Relação entre racismo e escolarização através de formas de educação anti-racista conduzida por grupos diversos na comunidade mais
ampla. Os/as estudantes podem se encontrar com esses grupos a
fim de compreender como diferentes visões de justiça racial se relacionam com a questão do racismo, bem como, refletir sobre a forma
como essas visões podem orientar sua formação histórica e social
como professores/as e as pedagogias que utilizam em suas salas de
aula. (GIROUX, 1995, p.92).
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O fragmento anterior permite-nos salientar uma das preocupações dos Estudos Culturais, que, de certo modo, se entrelaça com as práticas, com o currículo e
com as relações etnicorraciais, num trabalho intelectual, envolvendo professores/as
e estudantes, qual seja: o papel do/a professor/a como intelectual público comprometido. Para tanto, a educação desses/as professores/as seria não através de um
dogma particular, mas por meio de práticas pedagógicas que promovam as condições para que os/a estudantes, criticamente atentos/as ao processo de construção
de seus conhecimentos e experiências, possam repensar e viver práticas antirracistas e socialmente comprometidas com processos emancipatórios em educação.
Dessa perspectiva, podemos considerar que:
Quando pensamos no currículo como uma coisa, como uma listagem
de conteúdos, por exemplo, ele acaba sendo, fundamentalmente,
aquilo que fazemos com essa coisa, pois mesmo uma lista de conteúdos não teria propriamente existência e sentido senão se fizesse
nada com ela. Nesse sentido, o currículo não se restringe apenas as
ideias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas construídas por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. (SILVA,

2006, p.194).

Essa proposta requer professores/as atentos/as às relações de poder, uma
vez que esses se encontram implicados na produção de conhecimento em suas salas de aula. Assim, consideramos que os termos cultura, conhecimento e poder estão diretamente relacionados com o currículo, com as práticas e com as relações
etnicorraciais. Estes últimos, certamente, pressupõem promover a construção de
conhecimentos permeados pelas relações de poder e de cultura.

1.2 Entre vozes, práticas e relações silenciadas no currículo escolar
Do nosso ponto de vista, estudar o campo do currículo supõe inconformismos,
resistências e enfrentamentos. Assim como ensina Evaristo (2008), podemos todas
as manhãs, quando ouvimos a nossa voz nostálgica, âncora dos navios da nossa
memória, acreditarmos que os nossos sonhos são protegidos pelos lençóis da noite.
Essa proteção possibilita aberturas para um novo e fértil tempo, reacendendo espe-
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rança em nós16. Entretanto, ressaltamos como pondera Freire (1987), que a esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a
luta fraqueja e se torna frágil. Precisamos da herança crítica, como o peixe necessita
da água despoluída. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar
movido por tal ingenuidade é um modo excelente de ir ao caminho da desesperança,
do pessimismo, do fatalismo. Mas, prescindir da esperança, que se funda também
na qualidade ética da luta, é negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial é que ela, enquanto necessidade ontológica precise ancorar-se na prática
para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira, assim, espera vã (FREIRE, 1997).
Decorre daí que, ao apresentarmos pressupostos teóricos no campo do currículo, não podemos nos distanciar nem da herança crítica, tampouco da concretude
prática que exige relações nos espaços escolares, envolvendo também “[...] sujeitos
antes invisibilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento. Eles chegam com os seus conhecimentos, demandas políticas, valores, corporeidade, condições de vida, sofrimentos e vitórias” Gomes (2012, p.99). Estamos, assim, frente a
um grande desafio, visto que se trata de uma discussão ampla, com indagações e
respostas epistemológicas distintas. Ressaltamos, assim, que escolhemos uma
abordagem teórica preocupada em problematizar e buscar elucidar os porquês da
invisibilidade e do silenciamento a que muitos sujeitos ainda estão submetidos.
Os estudos de Gomes (2012) revelam que, quanto mais se amplia e universaliza o direito à educação, tanto no âmbito do ensino básico, como do superior, tende
a ingressar nesses espaços sujeitos antes invisibilizados e desconsiderados como
sujeitos do conhecimento, revelando a necessidade de outras formas de pensar as
suas demandas políticas, valores, condições de vida.
Nesse cenário de diversidade racial e social, torna-se imprescindível uma leitura mais atenta, que busque articular o acúmulo de desvantagens sociais, educacionais e materiais presentes nas experiências de vida desses sujeitos. Para tanto,
exigem-se mudanças de práticas e questionamentos “[...] dos lugares de poder, in16

Adaptação livre do texto “Todas as Manhãs”, de EVARISTO, C., do livro Poemas da recordação e
outros movimentos, publicado em 2008.
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daga a relação entre direitos e privilégios arraigada em nossa cultura política e educacional, em nossas escolas e na própria universidade” (GOMES, 2012, p.100).
Nessa mesma direção, compreendemos currículo de acordo com Silva (1994,
p. 27):
[...] Conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação
e o consumo de significados no espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais. O
currículo é, por consequência, um dispositivo de grande efeito no
processo de construção da identidade do(a) estudante (SILVA, 1994,
p. 27).

Na tentativa de ampliar a compreensão acerca dessas práticas, buscamos os
estudos de Silva (1999), que apresentam as subdivisões das teorias curriculares,
quais sejam: tradicionalistas, críticas e pós-críticas. Para distinguir os conceitos utilizados, o autor indica as seguintes possibilidades: a) Teorias Tradicionais, considerando conceitos como ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos; b) Teorias Críticas, considerando os
seguintes conceitos: ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação,
currículo oculto, resistência; c) Teorias Pós-Críticas, levando em conta conceitos
como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saberpoder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo.
Observamos, nessas possibilidades conceituais, diferentes perspectivas curriculares, conforme Figura 1 seguir:
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Figura 1: Síntese Ilustrativa de Teorias do Currículo

Fonte: Organizado pela autora com base em Silva (1999).

Cabe enfatizar que “os diferentes currículos produzem distintas pessoas”, porém, essas diferenças não são apenas aquelas individuais, mas envolvem as sociais, relacionadas à classe, à raça, ao gênero, por exemplo. Assim, uma história do
currículo não pode ser enfocada tão somente no currículo em si, mas também no
currículo como fator de produção de sujeitos dotados de classe, raça, gênero. Nesse
sentido, o currículo precisa ser visto, não apenas “[...] como a expressão ou a representação ou o reflexo de interesses sociais determinados, mas também como produzindo identidades e subjetividades sociais determinadas. O currículo não apenas
representa, ele também produz sujeitos e subjetividades” (SILVA, 1999, p. 10). Assim, reconhecemos como afirma esse autor que “[...] a inclusão ou a exclusão no
currículo tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade” (SILVA, 1999, p.
10). Logo, não há produção de currículos fora de um contexto social, cultural, histórico, produzido no campo das relações de poder.
É importante ressaltar que em se tratando do currículo como narrativa étnica
e racial, Silva (1995) reafirma a necessidade de superar e ampliar o pensamento
curricular crítico que indica a dinâmica de classe como a única responsável pelo
processo de reprodução das desigualdades sociais. O autor chama nossa atenção
para outras questões como etnia, raça e gênero, revelando novos repertórios educacionais significativos para pensar sobre currículo. Lembra-nos também que essas
questões estão sendo problematizadas no próprio currículo há pouco tempo, especi-
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almente com base nas análises pós-estruturalistas e dos estudos culturais. Portanto,
“[...] é através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas da
raça e da etnia ganham seu lugar no território curricular” (SILVA, 1999, p. 101).
Os EC têm produzido parte significativa das análises culturais que afetam os
modos como os espaços vêm sendo ocupados e, por exemplo, as mulheres sendo
reposicionadas nas políticas culturais. Em se tratando da questão racial, as lutas
internas nos EC não foram diferentes. Os estudos sobre questões críticas de raça e
racismo resultam de um longo, amargo e contestado combate interno contra um silêncio retumbante e prolongado em torno desse ponto (COSTA, 2003). Tais estudos,
que insistem e resistem em abordar essas questões, possibilitam emergir paradigmas, compreendendo:
[...] que não há hierarquias entre conhecimentos, saberes e culturas,
mas, sim, uma história de dominação, exploração, e colonização que
deu origem a um processo de hierarquização de conhecimentos, culturas e povos. Processo esse que ainda precisa ser rompido e superado e que se dá em um contexto tenso de choque entre paradigmas
no qual algumas culturas e formas de conhecer o mundo se tornaram
dominantes em detrimento de outras por meio de formas explícitas e
simbólicas de força e violência. Tal processo resultou na hegemonia
de um conhecimento em detrimento de outro e a instauração de um
imaginário que vê de forma hierarquizada e inferior as culturas, povos e grupos étnico-raciais que estão fora do paradigma considerado
civilizado e culto, a saber, o eixo do Ocidente, ou o „Norte‟ colonial.
Só compreendendo a radicalidade dessas questões e desse contexto
é que poderemos mudar o registro e o paradigma de conhecimento
com os quais trabalhamos na educação. Esse é um dos passos para
uma inovação curricular na escola e para uma ruptura epistemológica
e cultural. (GOMES, 2012, p.102).

Baseando-nos em Gomes (2012), percebemos uma história fincada na dominação, que resultou na hierarquização dos conhecimentos difundidos na educação
escolar, por meio das práticas curriculares, revelando que ainda se faz necessária
uma ruptura paradigmática referente às formas dominantes de conhecer, que resultaram nas hegemonias e inferiorizam culturas em detrimento de outras consideradas
superiores. Tal compreensão faz parte do processo de mudança curricular, que ainda insiste em manter as dicotomias hierarquizantes na educação.
As pesquisas de Gomes (2012; 2006; 2005) têm se preocupado com a diversidade cultural, o currículo e as relações raciais, inclusive denunciando: a fixidez das
propostas curriculares, o caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e realidade social e de formar professores/as críticos, e
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também as culturas silenciadas e negadas nos currículos. A autora adverte que a
construção de um currículo para respeitar a diversidade cultural perpassa, forçosamente, por uma atitude de combate às práticas racistas e discriminatórias no interior
da escola. Significa desconstruir as narrativas dominantes, por meio das quais o racismo se sustenta e permanece no Brasil, sobretudo, se quisermos que a educação
escolar se concretize como um direito social e garanta igualdade de oportunidades,
de acesso ao conhecimento e valorização dos saberes e da cultura de toda comunidade escolar. Outra questão relacionada à diversidade, ao currículo e à questão racial, apresentada pela referida autora como um desafio para as escolas brasileiras,
trata-se da compreensão que a cultura negra ocupa no cotidiano escolar e na vida
social, visto que,
Refletir sobre a cultura negra é considerar as lógicas simbólicas historicamente construídas, ao longo da história, por um grupo sociocultural especifico: os descendentes de africanos escravizados no Brasil. Se partirmos do princípio de que nosso país, hoje, é uma nação
miscigenada, diríamos que a maioria da sociedade brasileira se encaixa nesse perfil, ou seja, uma grande parte dos brasileiros pode se
considerar descendente de africanos. Porém, refiro-me, aqui, ao grupo étnico-racial classificado como negro. (GOMES, 2006, p.36).

Compreender essas lógicas simbólicas construídas ao longo da história em
relação aos negros no Brasil significa um convite a pensar outras formas de produzir
conhecimento, o que nos permite retornar à perspectiva dos Estudos Culturais que
concebe o currículo como um campo de luta, um artefato cultural, que pode ser
compreendido, através das relações de poder, as quais tornam possível excluir e
inferiorizar dados conhecimentos, mantendo outros como superiores e hegemônicos.
Segundo Gomes (2012), vislumbra-se alguma mudança no horizonte, já que a
força das culturas negadas e silenciadas nos currículos tende a aumentar cada vez
mais nos últimos anos. As mudanças sociais, os processos hegemônicos e contrahegemônicos de globalização e as tensões políticas em torno do conhecimento e
dos seus efeitos sobre a sociedade e o meio ambiente introduzem, cada vez mais,
outra dinâmica cultural que tem exigido uma nova relação entre desigualdade, diversidade cultural e conhecimento. Os considerados excluídos começam a reagir de
forma diferente, recorrendo a estratégias coletivas e individuais. Esse cenário de
complexidade e disputas atinge as escolas, as universidades, o campo de produção
do conhecimento e a formação de professores/as. Mas, ao tempo em que surgem às
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formas novas de exploração capitalista, também emergem novos movimentos de
luta pela democracia, tais como: governos populares, reações contra-hegemônicas
de países considerados periféricos ou em desenvolvimento. Tais processos alcançam os currículos, os sujeitos e suas práticas, levando-os a um processo de renovação. Não mais a renovação restrita à teoria, mas aquela que exige uma real relação
teoria e prática.
Vislumbrar mudanças nas narrativas do currículo, na produção do conhecimento, do nosso ponto de vista, torna-se urgente e necessário num contexto social
que ainda exclui muitas pessoas dos processos de formação ao longo de toda a vida, buscando problematizar questões que envolvem o campo do currículo, das práticas educacionais e das relações raciais. Aliás, seguimos na direção de Freire
(2000), um defensor da educação como um instrumento para transformar a realidade, suas contradições, dominações e injustiças. Tais transformações têm um agente
que é o próprio educando, reconhecendo-se no mundo, descobrindo e problematizando seus laços sociais, históricos, políticos e culturais e suas contradições. Uma
educação entendida como instrumento para mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado, pois não há uma finalização do processo; posto que o espírito crítico
não deve ser deixado de lado ou esquecido após algumas transformações, evitando
novas opressões. Podemos dizer, assim, que não bastam algumas transformações,
faz-se necessário mudar a mudança (FREIRE, 2000).
No próximo capítulo, passamos a socializar o processo de construção, organização e análise dos dados, evidenciando, detalhadamente, os caminhos por nós
construídos para alcançar os objetivos propostos neste estudo.
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2 CAMINHOS PERCORRIDOS PARA CONSTRUÇÃO,ORGANIZAÇÃO
E ANÁLISE DOS DADOS

Neste capítulo, apresentamos o percurso realizado para construção, organização e análise dos dados. Para isso, organizamos o capítulo nos seguintes itens: a)
natureza e tipo de pesquisa; b) lócus de recolha de dados; c) Seleção, organização
e análise dos dados.
2.1 Natureza e tipo de pesquisa

A natureza da pesquisa em questão é de cunho qualitativo. Isto se justifica,
especialmente, pela análise em profundidade do objeto de pesquisa e também pela
busca dos sentidos e significados que perpassam as diferentes produções analisadas, no que concerne a categorias inerentes às discussões sobre relações étnicoraciais. Trata-se de uma abordagem qualitativa de fazer pesquisa,
[...] que parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e
o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito [...]. O sujeito-observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindolhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em
suas ações (CHIZZOTTI, 2006, p.79).

Considerando a perspectiva qualitativa anteriormente abordada, neste trabalho, buscamos aproximações com o Estado do Conhecimento, tipo de pesquisa amparado nos escritos de Ferreira (2002, p.257), que afirma como
de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de
mapear e de discutir certa produção acadêmica [.....], tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]. Também são reconhecidas
por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo
da produção acadêmica e científica sobre o tema que buscamos investigar à luz de categorias e facetas que se caracterizam enquanto
tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno
passa a ser analisado.
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Consideramos que, ao propor analisar produções científicas a partir dos descritores “currículo” e “práticas” com enfoque em educação das relações étnicoraciais, precisamos fazer uma investigação cuidadosa, pois cada discussão apresentada tem a sua especificidade, tornando-a distinta de todas as outras. Exige um
olhar atento e cuidadoso para perceber também os aspectos que as aproximam sem
perder de vista a totalidade das produções.
Nesse sentido, pode possibilitar uma compreensão mais ampla sobre o estado alcançado pelo conhecimento de temas relevantes, que ainda exigem descortinar
uma vastidão de facetas e subjetividades, que talvez passem desapercebidos, se
vistos sem as lentes da atenção tão necessárias nesse tipo de pesquisa.
A partir de um recorte temporal, previamente definido e após criteriosa sistematização de dada área do conhecimento, esse tipo de pesquisa, Estado do Conhecimento, reconhece os resultados de estudos relevantes, como também busca “[...]
identificar temáticas e abordagens dominantes e emergentes, bem como lacunas e
campos inexplorados abertos a pesquisa futura [...]” (HADDAD, 2002, p.9).
Assim, em concordância com Ferreira (2002) e movidos pelo desafio de tentar
conhecer as produções já construídas, buscamos realizar um mapeamento e uma
análise do conhecimento produzido no campo das relações etnicorraciais, sendo
“currículo e práticas” os descritores centrais que conduziram a seleção das produções cientificas.
Buscando alcançar os objetivos citados na introdução deste trabalho, optamos por fazer, num primeiro momento, um mapeamento das pesquisas científicas.
Consideramos o período de 2009 a 2013, em razão de ser o ano de 2009 a data na
qual o Grupo de Trabalho 21(GT) muda de nomenclatura, passando a ser denominado: “Educação e Relações Etnicorraciais”. Ressaltamos que não se trata de uma
mera mudança na denominação, mas de uma movimentação interna de ordem política e epistemológica entre os componentes do GT, com o objetivo de ampliar a
abrangência para o recebimento dos trabalhos, possibilitando abordagens, envolvendo a temática “indígena”. O esforço gira em torno de centralizar essas pesquisas,
garantido que a discussão ocorra em todas as reuniões da Anped. Entretanto, não
significa restringir o debate unicamente ao GT.
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2.2 Lócus de recolha de dados

Os artigos selecionados para este trabalho foram extraídos do próprio site da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), entidade da sociedade civil organizada, surgida na década de 1970 que teve como incentivadores alguns Programas de Pós-graduação em Educação, objetivando desenvolver e consolidar as pesquisas de pós-graduação na área de Educação no Brasil.
Nessa perspectiva, “[...] ao longo dos anos, tem se projetado no país e fora dele,
como um importante espaço de debate das questões científicas e políticas da área,
construindo-se em referência maior na produção e divulgação do conhecimento em
Educação [...]” (BRASIL, 2013, s.p.).
A Anped organiza as pesquisas selecionadas para apresentação em suas
reuniões anuais, em 23 (vinte e três) Grupos de Trabalho (GT), enumerados a partir
do GT02, conforme abaixo relacionados:
Quadro 1: Relação dos Grupos de Trabalhos da Anped.
GT02
GT03
GT04
GT05
GT06
GT07
GT08
GT09
GT10
GT11
GT12
GT13
GT14
GT15
GT16
GT17
GT18
GT19
GT20
GT21
GT22
GT23
GT24

História da Educação
Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educativos
Didática
Estado e Política Educacional
Educação Popular
Educação de Crianças de 0 a 6 anos
Formação de Professores
Trabalho e Educação
Alfabetização, Leitura e Escrita
Política da Educação Superior
Currículo
Educação Fundamental
Sociologia da Educação
Educação Especial
Educação e Comunicação
Filosofia da Educação
Educação de Pessoas Jovens e Adultas
Educação Matemática
Psicologia da Educação
Educação e Relações Étnico-Raciais
Educação Ambiental
Gênero, Sexualidade e Educação
Educação e Arte

Fonte: www.anped.org.br, 2014.

Para esta pesquisa, escolhemos o GT 21- Educação e Relações ÉtnicoRaciais, fundado oficialmente na 24ª Reunião Anual da Associação, em 2001, na
gestão da professora Nilda Alves. Após sua criação, o GT recebeu duas novas nomenclaturas: Afro-Brasileiros; em 2003, acrescentou-se o termo Educação. O GT é
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formado por pesquisadores negros e não-negros, cuja produção científica está voltada para o estudo da Educação e Relações Étnico-Raciais, oriundos de diversas
universidades e instituições do ensino superior públicas, privadas, comunitárias, de
todas as regiões do país (BRASIL, 2013, s.p.).
Após cinco anos de criação, o GT 21 passou a chamar-se “Educação e Relações Étnico-Raciais”. A mudança está relacionada com a delimitação da questão
racial no campo das pesquisas em educação, assim como para demarcar o seu distanciamento do campo das pesquisas em ciências sociais. Tais mudanças anunciam
um movimento interno de ordem tanto política quanto epistemológica entre os integrantes do GT, objetivando ampliar o seu alcance para o recebimento de trabalhos
que também abordam a temática indígena (BRASIL, 2013).
A criação do GT marca significativos e amplos debates, incorporando a maioria dos pesquisadores dessa área, posto que o grupo passou a contar com um espaço próprio para discussões e encaminhamentos da área das relações étnicoraciais e educação. Tais pesquisadores estavam distribuídos em outros GT, com
outras prioridades temáticas. Este foi um primeiro e decisivo movimento desses intelectuais na tentativa de criar um GT que acolhesse essa demanda tão importante
para as pesquisas em educação (BRASIL, 2013).
Trata-se de um GT ainda jovem, mas com intensa articulação em outros espaços para além da ANPEd. Destacamos, aqui, alguns desses espaços: os Núcleos
de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos
Afro-Brasileiros (CONNEAB), Associação Brasileira de Pesquisadores Negros
(ABPN), Comissão Técnica Nacional para Assuntos Relacionados à Educação dos
Afro-Brasileiros (CADARA). Muitos desses pesquisadores do GT 21 atuam em comissões e militâncias acadêmicas responsáveis pelas implantações e implementações de ações afirmativas nas instituições públicas de ensino superior. (BRASIL,
2013, s.p.).
2.3 Seleção, organização e análise dos dados

Para fins de seleção, organização e análise dos trabalhos, apoiamo-nos na
perspectiva da Análise de Conteúdo em Bardin ( 2006). Esse tipo de análise utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens.
Em concordância com essa definição, Minayo (2001) afirma que a Análise de Con-
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teúdo possibilita variadas aplicações e possui duas funções: a) verificar hipóteses
e/ou questões; b) descobrir aquilo que se encontra atrás dos conteúdos. Essas funções podem se complementar e serem utilizadas tanto nas pesquisas qualitativas
como quantitativas. Segundo Chizzotti (2006, p. 98), “[...] o objetivo da análise de
conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo
manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”.
Em se tratando das distintas etapas próprias da Análise de Conteúdo, seguimos a proposta de Bardin (2006), adaptando-a ao nosso trabalho, por meio de três
fases: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.
A fase da pré-análise consistiu na organização do material em arquivos próprios e sistematização das ideias nas seguintes etapas: a) mapeamento de todas as
produções científicas do GT 21 da Anped, considerando o período de 2009 a 2013,
conforme Imagem 1:
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Imagem 1: Site da Anped17

Fonte: www.anped.org.br.

b) localização e organização de todos os textos, por ano, em arquivo próprio,
identificados na página do GT 21 da Anped, no período de 2009 a 2013,conforme
observamos nas Imagens 2 3 e 4 a seguir,encontrando um total de 89 trabalhos
com diversos temas,

Imagem 2: Site do GT 21- Educação e Relações Étnico-Raciais

Fonte: www.anped.org.br
17

A apresentação de imagens para esclarecer ao leitor o percurso de seleção, organização e análise
dos dados foi inspirada na proposta de Ribeiro (2009).
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Imagem 3: Organização dos textos em arquivos – descritor “currículo”.

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2014.

Imagem 4: Organização dos textos em arquivos – descritor “prática”.

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2014.
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c) leitura de todos os títulos, resumos e introdução dos trabalhos, assegurando contato inicial com a documentação (Apêndice A);
d) escolha de todos os artigos para análise, tomando como referência os descritores “currículo” e “práticas” (Apêndice B).
Após a realização dos referidos procedimentos, localizamos cinco trabalhos
com o descritor “Currículo”, conforme quadro a seguir.
Quadro 2: Trabalhos localizados com o descritor “Currículo”.
CODIFICAÇÃO

ANO

ARTC1

2009

ARTC2

2011

Claudia Miranda

ARTC3

2011

Kátia Evangelista Regis

ARTC4

2012

José Licínio
Backes

ARTC5

2013

Jeanes Martins Larchert

AUTOR (A)
Maria Elena
Viana Sousa

TÍTULO DO TEXTO
Diálogos possíveis entre concepções
de currículo e a Lei 10.639/03.
Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural
nas propostas curriculares do Brasil e
da Colômbia.
Relações etnicorraciais e currículos
escolares nas teses e dissertações em
educação (1987-2006): possibilidades
de repensar a escola.
Os conceitos de multiculturalismo e
interculturalidade e a ressignificação
do currículo.
Epistemologia da resistência quilombola em diálogo com o currículo escolar.

INSTITUIÇÃO
Unirio
UFF

UFMA

UCDB

UESC/UFSCar

Fonte: Organizada pela pesquisadora a partir do site da Anped, 2014.

Em relação ao descritor “Prática”, localizamos sete produções, de acordo com
quadro abaixo.
Quadro 3: Trabalhos localizados com o descritor “Prática”
CODIFICAÇÃO

ANO

AUTOR(A)

ARTP6

2009

Regina
de
Fatima de Jesus

2010

Ana
Cristina
Juvenal
da
Cruz

2011

Claudilene
Maria da Silva

ARTP7

ARTP8

ARTP9
2011

Tatiana Nascimento
dos
Santos
Denise Maria

TÍTULO DO TEXTO
Práticas pedagógicas evidenciam
micro-ações afirmativas cotidianas

Dimensões de educar para as relações étnico-raciais: Refletindo
sobre suas tensões, sentidos e
práticas.
Professoras negras: construindo
identidades e práticas de enfrentamento do racismo no espaço
escolar.
Interseccionalidades,
vulnerabilidades e práticas pedagógicas nãodiscriminatórias: por um novo paradigma discursivo

INSTITUIÇÃO
UERJ

UFSCar

UFPE

UnB
UFRPE
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ARTP10
2012

Botelho
Wilma de Nazaré Baía Coelho
Mauro Cezar
Coelho

ARTP11
2012

Natalino Neves
da Silva
Marilza
de
Oliveira Santos

2013

Jaqueline Barbosa da Silva
Fátima Aparecida Silva

ARTP12

A educação para a diversidade e a
questão étnico-racial: apontamentos para a análise de práticas em
curso
Limites e perspectivas do contrato
comunicacional na prática docente
no ensino de história da áfrica e
cultura afro-brasileira
Formação, Pesquisa e Prática
Pedagógica dos/as Professores/As
Indígenas Em Pernambuco: ações
e desafios no contexto do Pibid
Diversidade

UFPA

FaE/UEMG

UFPE

Fonte: Organizada pela pesquisadora a partir do site da ANPEd, 2014.

Todos os artigos foram codificados, conforme aparecem nos Quadros 1 e 2.
No decorrer do trabalho, utilizamos, assim, a referida codificação ao fazer referência
aos textos analisados. Na codificação, ART significa artigo; C, Currículo; P, Prática.
A numeração de 1 a 12 representa a ordem de apresentação dos artigos na parte
inicial do capítulo de análise.
Na segunda fase da organização e análise dos dados, exploramos o material
e buscamos construir possibilidades de interpretação. Nessa etapa, foi feita uma
descrição analítica, referente ao corpus do material recolhido, submetendo-o a um
estudo mais aprofundado, dirigido pelos pressupostos iniciais e referenciais teóricos.
Nessa fase, a codificação, a classificação e a categorização foram consideradas
momentos básicos para compreensão e aprofundamento sobre os dados (BARDIN,
2006). Neste trabalho, esse momento foi realizado por meio de uma leitura de todos
os textos escolhidos para análise, buscando, inicialmente, compreender os sentidos
atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais apresentadas em produções científicas que tratam de currículos e práticas.
Para tal, partimos de categorias fundamentais no debate das relações étnicoraciais, quais sejam: raça, racismo, étnico-racial, preconceito, discriminação, cultura.
Não tratamos, neste trabalho, de todas as categorias da área. Para escolha das
referidas categorias, tomamos como referência as nossas experiências de formação
em nível de pós-graduação e participação em diferentes projetos, diretamente relacionados à escolha do tema em questão. Em nossas experiências formativas, consideramos que as categorias citadas são fundamentais para as discussões da educação das relações étnico-raciais. Como mencionado na introdução desta pesquisa, na
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minha formação inicial, as discussões envolvendo a diversidade racial foram tímidas,
o que nos fez buscar outras formações, por exemplo, um curso de pós-graduação
em História da Cultura Afro-brasileira e Africana, que possibilitou aprofundar os conhecimentos sobre as questões étnico-raciais. Desse modo, ao escolher os textos
para análise, partimos inicialmente, de conhecimento prévio de categorias da área,
indicando que alguns termos são considerados centrais nas discussões da temática,
conforme apresentamos anteriormente.
No que diz respeito à identificação para análise dessas categorias recorrentes
nos artigos selecionados, utilizamos o recurso de “pesquisa avançada”, do Programa
Adobe Reader18. Para exemplificar, apresentamos a imagem a seguir, referente à
identificação do termo “raça” no ARTC1.

Imagem 5: Forma de localização da categoria RAÇA.

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

A partir dessa identificação, organizamos quadros para sistematizar as ocorrências e utilizações das categorias encontradas nos artigos para, posteriormente,
identificar os sentidos. O Quadro 4 a seguir evidencia, assim, a primeira fase de
aproximação aos sentidos atribuídos às categorias escolhidas para este trabalho. A
18

Programa utilizado para criar, gerenciar e manipular arquivos em PDF (Portable Document Format).
www.filehippo.com/download_adobe_reader/
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título de exemplificação, escolhemos a categoria RAÇA e suas frequências nos artigos do descritor “currículo”.

Quadro 4:Ocorrência e utilização da categoria RAÇA nos artigos selecionados com o
descritor “currículo”.
Nº
01

Título do artigo e
autoria
Diálogos
possíveis
entre concepções de
currículo e a Lei
10.639/03, de Maria
Elena Viana Sousa.

Frequência19 da
categoria RAÇA

08

Fragmentos nos quais aparecem a categoria RAÇA
nos textos
“É comum encontrarmos a utilização do termo etnia em
substituição ao termo raça, por considerarem o uso
desse termo inconveniente, pelo seu sentido biológico”.
“Não há discordância quanto ao entendimento de que o
uso do conceito de raça com significado biológico é
inadequado.”
“[...] raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de
poder ao longo do processo histórico. Não significam,
de forma alguma, um dado da natureza. É no contexto
da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças”.
“Portanto, não cabe polemizar a questão racial brasileira, partindo do argumento de que raças não existem e
que raça é uma só - a humana - porque concordamos
com esse argumento, porém, não podemos reduzir
nosso entendimento a esse discurso ingênuo. Seria
muito tranqüilo não adotar o termo raça como forma de
neutralizar o racismo, no entanto, a questão é muito
mais complexa”.

02

03

04

19

Etnoeducação e dimensões
políticopedagógicas da diversidade cultural nas
propostas curriculares
do Brasil e da Colômbia” de Claudia Miranda
“Relações etnicorraciais e currículos escolares nas teses e dissertações em educação
(1987-2006): possibilidades de repensar a
escola” de Kátia Evangelista Regis

“Os conceitos de
multiculturalismo e
interculturalidade e a
ressignificação do
currículo” de José

“A título de ilustração, mencionamos um trabalho que
pode ser feito com o livro de história “Que mundo maravilhoso” em que tanto a personagem principal – Deus
– como seus anjos assessores, sua esposa e as demais são, na sua grande maioria, da raça negra.”
Não existe ocorrência do termo raça.
00

Não existe ocorrência do termo raça.
00

01

“em que medida as definições de nacionalidade e de
raça presentes no contexto da conquista colonial ainda
estão presentes na formação de identidade e diferenças em nossos currículos?” (LIMA, 2011, p. 14).

Na frequência, significando a quantidade de vezes que aparece a categoria em cada artigo, não
foram contabilizadas as que apareciam nas Referências citadas no final do trabalho.
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Licínio Backes.
05

“Epistemologia
da
resistência quilombola
em diálogo com o currículo escolar Jeanes
Martins Larchert

01

“Primeiro a relação de “superioridade” – “inferioridade”,
entre os “brancos”, “negros”, “índios”, “mestiços” funda
o sistema colonial de dominação social; o segundo
elemento diz respeito à relação entre o europeu ocidental e o não europeu, demarcando na ideia de raça
inferiorizada”.

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Com base no Quadro 4, organizamos o Quadro 5, tomando também como referência a proposta de análise de dados de Oliveira (1992), articulando-a com a proposta de Backes (2012), com base em seleções analíticas, assim reconfiguradas por
nós: a) artigos que conceituam e discutem; b) artigos que discutem e não conceituam; c) artigos em que a categoria aparece apenas em citações diretas de autores
utilizados nos textos; d) artigos em que não há ocorrência da categoria 20.

Quadro 5: Exemplo do procedimento de análise de dados realizado com todos os
textos selecionados.
Codificação

ARTC5

RAÇA

ARTC1
RAÇA

ARTC4

REGISTRO TEXTUAL21

Sentidos

“Primeiro, a relação de „superioridade– inferioridade, entre os brancos, negros, índios, mestiços‟,
funda o sistema colonial de dominação social; o
segundo elemento diz respeito à relação entre o
europeu ocidental e não europeu, demarcando na
ideia de raça inferiorizada”.

Discute e não conceitua a
categoria RAÇA

CATEGORIA

RAÇA

“[...] raças são, na realidade, construções sociais,
políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. Não
significam, de forma alguma, um dado da natureza. É no contexto da cultura que nós aprendemos
a enxergar as raças”.
Em que medida as definições de racionalidade e
de raça, presentes no contexto da conquista colonial ainda estão presentes na formação de identidade e diferenças em nossos currículos? (LIMA,
2011, p.14 apud ARTC4).

Conceitua e discute a
categoria RAÇA

Aparece a categoria RAÇA em citação direta

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

A análise destes trabalhos apoiou-se, ainda, na noção de sentidos apresentada por Bardin (2006) e Amado (2009), ao compreenderem sentido como a interpretação atribuída aos termos escolhidos para discussão dos dados na presente pesquisa, numa perspectiva indutivo-analítica. Nesse viés, podemos dizer que houve a
compreensão, por parte da autora deste trabalho, dos sentidos atribuídos pelos au20

Neste estudo, consideramos importante registrar as não ocorrências das categorias analisadas nos
trabalhos, com vistas a problematizar a ausência delas na produção em análise.
21
No Quadro 5, a expressão “registro textual” refere-se a fragmentos extraídos dos artigos
selecionados para análise dos dados, conforme orientação da professora Rachel de Oliveira, da Universidade Estadual de Santa Cruz, em diálogo com a autora deste trabalho, no mês de novembro de
2014, no momento de qualificação da presente dissertação.
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tores dos artigos a categorias de raça, racismo, étnico-racial, preconceito, discriminação e cultura.
A organização dos dados para fins de análise foi entendida como uma classificação de elementos que constituem um conjunto, por diferenciação e, em seguida,
por reagrupamento Bardin (2006). Não seguimos, nesse processo, um modelo fixo e
rígido; inclusive Bardin (2006) renuncia essa ideia, evidenciando que a sua proposta
pode oscilar entre dois polos da investigação científica: o rigor da objetividade e a
riqueza da subjetividade.
Apoiando-nos na sistematização apresentada nos Quadros 4 e 5, na fase seguinte, a terceira, passamos ao momento analítico de tratamento, inferência e interpretação dos dados,segundo Bardin, (2006). Em outras palavras, essa etapa dedicou-se a um investimento crítico dos dados em diálogo com a literatura do campo
da educação das relações étnico-raciais, entrecruzando, quando oportuno, diálogos
com autores do currículo e das práticas.
Diante dos procedimentos anteriores, organizamos os dados nos seguintes
tópicos analíticos: a) raça, racismo e étnico-racial; b) preconceito, discriminação e
cultura. No próximo capítulo, passamos, assim, a apresentar a análise dos dados
realizada no presente trabalho.
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3 SENTIDOS ATRIBUÍDOS A CATEGORIAS DO CAMPO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA PENSAR CURRÍCULO E PRÁTICAS

3 SENTIDOS ATRIBUÍDOS A CATEGORIAS DO CAMPO DAS RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA PENSAR CURRÍCULOS E PRÁTICAS

3.1 Descrição das produções científicas analisadas na pesquisa
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O debate sobre relações étnico-raciais tem sido evidenciado no contexto das
pesquisas em educação no Brasil, apontando uma transformação dos cânones epistêmicos que emolduraram formas de conceber a educação tanto no campo curricular
quanto no âmbito das práticas. Nesse sentido, este capítulo propõe discutir os dados
da pesquisa, visando alcançar os objetivos deste estudo apresentados na Introdução
do trabalho. Para tal, organizamos em duas partes: o primeiro descreve os trabalhos
selecionados e o segundo traz a compreensão de categorias do campo das relações
étnico-raciais, visando discutir currículos e práticas.
3.1.1 Produções científicas do descritor “currículo”

Neste tópico do trabalho, apresentamos as descrições dos textos que foram
utilizados na pesquisa. Para tanto, destacamos a seguinte sequência: título, autor
(a), objetivo, objeto de pesquisa, metodologia, principais resultados, conclusões, referências utilizadas nos trabalhos.
O primeiro trabalho realizado, ARTC1, com o título “Diálogos Possíveis entre
Concepções de Currículo e a Lei 10.639/03”, objetiva trazer algumas reflexões sobre
as providências curriculares sugeridas pela Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Essa pesquisa se preocupou em investigar como os princípios da Lei podem
contemplar algumas metas do parecer e quais são as possibilidades desses princípios serem implementados nas escolas de Ensino Fundamental em que o silêncio
sobre a problemática racial ainda faz parte da postura de alguns professores, revelando que o currículo nunca é uma proposta neutra de conhecimentos. Como procedimento metodológico, a autora realizou uma revisão de literatura sobre o tema em
questão. Para sustentar, teoricamente esse estudo, a autora dialogou com pesquisadores como Apple (2000), Moreira (1997), Gomes (2005), Oliveira (2006), Munanga (2001).
A autora chama a atenção para o fato de ter sido necessário a promulgação
de uma lei para que essa temática fosse incluída no currículo escolar, defendendo
que o ideal não seria uma imposição por meio de uma legislação, mas por convencimento da necessidade desse tipo de tema ser abordado com todas as crianças,
negras e brancas. De acordo com ARTC1, propor um trabalho sobre relações étnicoraciais e cultura afro-brasileira e africana nos moldes em que está sendo sugerido,
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pode ser um equívoco. Além disso, incorporar a questão indígena nessa talvez possa gerar distorções ainda maiores, porque cada grupo étnico tem especificidades
que precisam ser tratadas também sob um enfoque específico. Ela conclui que trazer as questões indígenas “à reboque” das questões negras é, no mínimo, desrespeitar a seriedade com a qual ambas devam ser trabalhadas.
Nesse trabalho, a pesquisadora admite que ficou restrita ao texto do parecer
da Lei 10.639/2003, que trata de uma política curricular e se apoiou em diversas
áreas do conhecimento, buscando combater o racismo e a discriminação contra a
população negra brasileira. Consequentemente, o Estado cumpre, em parte, a demanda da população negra por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos.
Embora a autora tenha se limitado ao parecer da Lei, ela conclui que não basta
promulgá-la, mas se faz necessário para sua implementação criar condições aos
estabelecimentos de ensino para operacionalizá-la. Sendo assim, exige do poder
público um esforço referente à formação de professores, que a pesquisa aponta como sendo um dos entraves da aplicabilidade da referida Lei.
O

segundo

estudo,

ARTC2,

“Etnoeducação

e

Dimensões

Político-

Pedagógicas da Diversidade Cultural nas Propostas Curriculares do Brasil e da Colômbia”, objetivou tecer considerações sobre os impactos da adoção da diversidade
cultural como um eixo orientador para políticas curriculares diferencialistas no Brasil
e na Colômbia, ressaltando o deslocamento discursivo implícito nos seus respectivos textos. Buscou-se compreender os usos dos conceitos de interculturalidade e
etnoeducação, aproximando as interfaces provocadas pelos intelectuais em distintos
países da América Latina, sobretudo, Colômbia e México. Como desdobramento,
ampliou as proposições com base na crítica pós-colonial e com a interlocução de
autores deste campo de estudo como: Walsh (2008; 2007; 2003); García (2005),
Riascos (2010); Castro-Gomez (2010; 2009) e Mignolo (2007; 2005). Nessa perspectiva, esboçou as categorias de análise “etnoeducação” e “interculturalidade”, admitindo “[...] sua centralidade para formulações sobre os desafios impostos pela alteridade”. Miranda, (2011, p.1). A abordagem anunciada pelo autor, do ponto de vista
metodológico, refere-se a um estudo baseado no contexto da crítica pós-colonial.
Considerando os descritores “educação” e “relações raciais”, apreendeu os
determinantes que definem o lugar de importância do Brasil de hoje no cenário latino
americano pelos avanços já alcançados. Por outro lado, os novos rumos da luta pela
efetivação de uma política e de uma prática intercultural na Colômbia, diante do pro-
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blema da aposta na “cidadania universal”, favoreceram novos lugares de enunciação
para análises futuras sobre as interseções possíveis entre afrobrasilidade e afrocolombianidade. As formas de resistência, no que se referem a mudanças profundas
nos currículos praticados, são fenômenos comuns entre o Brasil e a Colômbia. O
dispositivo da brancura, na eficácia de sua invisibilidade, atuou freando políticas de
integração baseadas também nas africanidades.
O ARTC2 reconheceu a necessidade de maiores esforços para a ampliação
deste estudo sem perderem de vista a dimensão espacial e temporal para o alcance
dos resultados apresentados. Do mesmo modo, reconheceram os limites e as potencialidades desta análise. As análises indicaram que um projeto da Pedagogia “decolonial”, entendida por Walsh (2008, p.45), como “[...] uma possibilidade de pôr em
cena o racismo, a desigualdade e a injustiça racializada, bem como de vislumbrar
caminhos e práticas voltadas à transformação” do currículo, dependerá do enfrentamento dos sujeitos diretamente envolvidos na transposição dos saberes selecionados para ser ensinados. A etnoeducação é capaz de traduzir efeitos da adoção da
diversidade cultural por ser um eixo multifacetado.
A terceira pesquisa “Relações Étnico-raciais e Currículos Escolares nas Teses e Dissertações em Educação (1987-2006): Possibilidades de Repensar a Escola”, ARTC3 aborda as relações étnico-raciais e Educação, focalizando as relações
étnico-raciais e os currículos escolares relacionados à educação básica no Brasil.
Trata-se de um estudo qualitativo, realizado por meio de um levantamento de dados
no Banco de Teses da Coordenação de Apoio ao Pessoal de Ensino Superior (Capes). Nesse banco de dados foram localizados um total de 187 estudos. De acordo
com a autora, as instituições educacionais transmitem uma determinada cultura; tal
cultura expressa nos currículos escolares o contexto das classes dominantes. Dessa
forma, o currículo propaga o conflito de interesses dessas classes que guiam a escolarização, são seletivos e, predominantemente, eurocêntricos, ou seja, distorcem a
participação dos negros e das negras na sociedade.
Essa pesquisa apresentou 29 estudos que foram lidos integralmente, nos
quais se utilizou os referenciais da análise de conteúdo, por meio da análise categorial, apoiada em Bardin. Como resultado, as investigações foram agrupadas em quatro categorias que foram debatidas neste texto: a) o negro nos livros didáticos; b)
relações étnico-raciais no currículo em ação; c) estereótipos, preconceito racial e
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discriminação racial no cotidiano escolar; d) o ensino da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares.
Essa investigação apontou, a guisa de conclusão, alguns desafios para a inclusão da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos
escolares. Além disso, a problematização sobre este tema possibilitou o questionamento da lógica em que está estruturada a escola. Nesse sentido, o ensino da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros, ao ser realizado, ocorre, na maioria das vezes, por meio de ações pontuais e/ou isoladas. Outra crítica se refere às
práticas preconceituosas e discriminatórias no cotidiano escolar e como elas interferem negativamente no desenvolvimento intelectual dos estudantes negros e na
construção de sua identidade étnico-racial. Para fundamentar discussão teórica e
orientar a seleção e análise da produção recorreu a autores, como Sacristán (2000a;
2000b), Apple (1982) e McLaren (2000).
A quarta pesquisa, ARTC4, com o título “Os Conceitos de Multiculturalismo e
Interculturalidade e a Ressignificação do Currículo”, objetivou identificar e compreender, nos conceitos de multiculturalismo e interculturalidade, qual deles é mais
adequado para as múltiplas culturas e desencontros entre elas. Nesse estudo, foi
realizada uma investigação em diversos trabalhos apresentados na Anped sobre os
conceitos de multiculturalismo e interculturalidade. Para construir um saber/poder de
colonial (WALSH, 2009), muitos conceitos estão emergindo, entre os quais se destacam os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade. Esta pesquisa se preocupou, especialmente, em analisar como estão sendo usados esses conceitos nos
trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho Educação e Relações Étnico-Raciais
(GT 21) da Anped nos últimos cinco anos e se seu uso contribui para a ressignificação do currículo. Para desenvolver esses argumentos, o autor apoiou-se em McLaren (1997), Hall (2003), Skliar (2003), Candau (2011), Moreira (2001) e Kreutz
(1999).
Para analisar como esses conceitos são utilizados nos trabalhos apresentados no período de 2007 a 2011, foi feito uma leitura de todos os 52 trabalhos apresentados no período. Desses 52 trabalhos, a pesquisa identificou 14 que mencionam
o multiculturalismo (ou uma palavra derivada desse) e quatro trabalhos que fazem
referência ao conceito de interculturalidade (ou uma palavra derivada desse). A análise mostrou que esses conceitos foram mais utilizados como adjetivos do que como
substantivos HALL, (2003). Assim, foi recorrente nos trabalhos o uso do termo multi-
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cultural, um termo qualificativo (IDEM), do que a expressão multiculturalismo (substantivo). Ressaltou que tais conceitos quer sejam como adjetivos ou como substantivo, na maioria das vezes, foram citados como autoexplicativos. Concluiu que seria
fundamental haver uma preocupação maior em explicitar o significado desses conceitos. Identificou-se, nesta pesquisa, uma preferência pelo uso do conceito de multiculturalismo (14 trabalhos) em relação ao conceito de interculturalidade (quatro trabalhos). Mas nenhum trabalho se preocupou em justificar tal opção. O debate levantado por Kreutz (1999) e Moreira (2001) sobre qual conceito é mais adequado não
fez parte das preocupações. Mesmo no trabalho em que os dois conceitos são citados (RIBEIRO, 2010), não há essa problematização. Conclui-se que tais conceitos
contribuem para desconstruir o currículo etnocêntrico. Para ARTC4, quando esses
conceitos são citados trazem no seu bojo o questionamento do etnocentrismo branco, bem como o desafio de acabar com o preconceito no currículo escolar.
O quinto trabalho intitulado “Epistemologia da Resistência Quilombola em Diálogo com o Currículo Escolar”, ARTC5, trata do resultado de uma pesquisa sobre as
práticas de resistência e seus processos educativos na comunidade negra rural quilombola “Fojo”, localizada no município de Itacaré, Bahia. Como procedimentos metodológicos, foi realizado um estudo etnográfico na comunidade negra rural quilombola do Fojo, no período de março a outubro de 2011.
A autora faz um percurso histórico sobre o imbricamento da história do povo
negro no Brasil e as comunidades negras rurais, no tocante a aspectos como: origens, lutas, fugas, insurgências, religiosidade e outros modos de resistência. De
acordo com ARTC5, a resistência e o conjunto de estratégias criadas e vividas pelos
negros e negras libertaram-nos do processo de colonização, por meio da perpetuação de valores, cultura e memória. A pesquisa conclui que os processos educativos
contribuíram para a existência quilombola do Fojo, contribuindo para os processos
de resistência e de libertação. Com aporte teórico para sustentar essa discussão, a
autora recorreu a autores que pesquisam a educação e relações étnico-raciais, a
exemplo de Gomes (2012; 2002), Reis (1989; 1986), Souza Santos (2010; 2005).
3.2 Produções científicas do descritor “prática”
A primeira pesquisa com o título “Práticas pedagógicas evidenciam microações afirmativas cotidianas”, ARTP6, tratou de discutir as
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micro-ações afirmativas cotidianas: práticas pedagógicas de caráter
anti-racista, comprometidas com a transformação do quadro de desigualdade étnico-racial que se evidencia na sociedade brasileira e,
por consequência, nos cotidianos escolares (2009, p.1).

Tais ações se desenvolvem em micro-espaço das escolas públicas; a maioria
frequentada por crianças e jovens afrodescendentes, principalmente no que se refere ao município de São Gonçalo no Rio de Janeiro, contexto da pesquisa. A autora
considera essas micro-ações afirmativas cotidianas próprias desses espaços compartilhados, sendo múltiplas as possibilidades de interferência no cotidiano, com novas lógicas que sejam inclusivas para as crianças e jovens afrodescendentes, a partir de práticas pedagógicas comprometidas com estes sujeitos sócio-históricoculturais.
Nesse sentido, propõe investigar quais são as micro-ações afirmativas cotidianas implementadas por professores e professoras da rede municipal de educação
de São Gonçalo, para buscar compreender as práticas pedagógicas e suas possibilidades de transformação da realidade do racismo no cotidiano escolar. Para tanto,
este estudo mapeou, nas escolas de São Gonçalo, as práticas pedagógicas consideradas antirracistas, passando a ouvir as narrativas de professores(as) que desejaram compartilhar suas experiências. Utilizou a História Oral como opção metodológica e as experiências narradas foram recolhidas por meio de entrevistas temáticas
feitas com vinte e sete professores (as) da rede pública – municipal e estadual –
desse município.
Segundo a autora, esse estudo possibilitou estabelecer elos através de um
comprometimento comum com a transformação da realidade de exclusão a que os
afrodescendentes ainda estão submetidos na sociedade brasileira. Permitiu ainda
vislumbrar possibilidades emancipatórias por meio da educação, pois considera a
educação uma importante ferramenta de luta em busca de uma sociedade justa, em
que princípios como solidariedade e respeito às diferenças sejam reinventados ou
reencontrados, se possível, buscando a ancestralidade africana. Para sustentar teoricamente essa pesquisa, a autora utilizou referências que estudam as questões étnico-raciais, envolvendo as práticas pedagógicas, por exemplo, Silvério (2003), Certeau (1996), Munanga (1999), Santos (2000), dentre outros.
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No segundo texto, ARTP7, “As Dimensões de Educar para as Relações Étnico-Raciais: Refletindo sobre suas Tensões, Sentidos e Práticas”, a autora propõe
compreender os significados de práticas pedagógicas que envolvem a diversidade e
a diferença com enfoque em uma educação para as relações étnico-raciais. O objeto
da pesquisa se constituiu por meio de projetos finalistas do Prêmio Educar para a
Igualdade Racial, realizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT)22, nos anos de 2002, 2004, 2006 e 2008. Os projetos foram
compostos de um universo de 32 experiências pedagógicas analisadas à luz dos
estudos de relações étnico-raciais e educação, além de elementos da sociologia das
relações raciais, buscando compreender como está exposta nestas experiências
uma educação para as relações étnico-raciais.
A autora delineou as categorias com base em descritores identificados nos 32
projetos selecionados pelo CEERT. Utilizou uma análise qualitativa com uma amostra das práticas pedagógicas e verificou-se que existem várias interpretações para
cultura, escola, diversidade, diferença, história, de modo que estes conceitos são
fundamentais para uma educação das relações étnico-raciais. Entrecruzaram-se e
sistematizaram os projetos, tecendo o universo de análise, expondo a caracterização
a partir dos temas catalogados e descritos nas experiências pedagógicas. Esse segundo estudo chegou a algumas considerações, a saber:
[...] faz-se necessária uma nova postura política e teórica de enfrentamento do racismo, ou seja, não basta tão somente reconhecer sua
existência, mas também compreender sua complexidade como estruturante das relações sociais. Para tal, exige-se maior diálogo entre os
movimentos sociais negros e a produção teórica do campo. As experiências descritas nos projetos do Prêmio revelam como é complexo
educar para as relações étnico-raciais, posto que suscitam contradições e ainda o quanto as relações tocam em sensibilidades e alteridades de todos os envolvidos no processo de ensinar e aprender.
Nesse sentido, a autora conclui que reconhecer as diferenças e utilizá-las como ponto de partida é fundamental para uma educação que
considere as relações étnico-raciais. [...] Ainda que seja fundamental
a postura de apenas celebrar as diferenças recai no escopo da tolerância à diversidade, o que cria a ilusão de que os conflitos estão resolvidos. A presença do racismo e das arraigadas crenças ideológicas que o fundamentam refazem a todo tempo os conflitos sociais inclusive na escola (CRUZ, 2010, p.14).
22

Criado em 1990, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) é uma
organização não-governamental que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos voltados
para
a
promoção
da
igualdade
de
raça
e
de
gênero.
Disponível
em:
Http://www.ceert.org.br/institucional/.
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Para balizar essa discussão, a autora buscou fundamentação teórica em alguns estudiosos das práticas pedagógicas, envolvendo as relações étnico-raciais,
por exemplo: Gilroy (2001), Guimarães (2003), Munanga (2004), Silva (2007), Silvério (2004), dentre outros.
O terceiro texto, ARTP8, “Professoras negras: construindo identidades e práticas de enfrentamento do racismo no espaço escolar”, apresenta resultados da sua
dissertação de mestrado que partiu do pressuposto de que a intervenção pedagógica de cada professora está intrinsecamente associada ao seu próprio processo de
construção identitária, para compreender como é que se desenvolve esse processo
de construção, num contexto em que o silenciamento sobre relações étnico-raciais
ainda se faz muito presente. Para tal, esboçou como objetivo principal do estudo “[...]
analisar o processo de construção da identidade étnico-racial de professoras negras
e sua influência na emergência de práticas curriculares de enfrentamento do racismo
no espaço escolar”.
Adotou a história de vida como perspectiva metodológica, apoiada em Nóvoa
(2003), Franco (2008), entre outros. O trabalho de campo foi realizado em duas etapas e com professoras negras, servidoras efetivas da Rede Municipal de Ensino do
Recife, Pernambuco, oriundas da “primeira versão do Curso História e Cultura AfroBrasileira, realizado de outubro a dezembro de 2005”. Na primeira etapa, aplicou-se
um questionário de identificação a 23 professoras, com o objetivo de promover uma
primeira aproximação com o mundo e o pensamento dessas mulheres.
Na segunda etapa, realizou entrevistas semiestruturadas com 10 professoras,
para aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a trajetória de vida e a prática
curricular dessas profissionais. Bardin (1977) foi a referência para organização e
análise dos dados. Essa análise revelou que o processo de construção da identidade étnico-racial de professoras negras é a lógica que estrutura a sua ação pedagógica referente à temática das relações étnico-raciais no espaço escolar. A ação pedagógica de cada professora é fortemente influenciada pela percepção do seu pertencimento étnico-racial. Os saberes mobilizados no processo de construção identitária é o elemento mediador, que, ao despertar as professoras para o reconhecimento de seu pertencimento, também as impulsionam para mudanças em sua prática
docente.
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Essa pesquisa indicou ainda que as práticas desenvolvidas pelas professoras
são importantes e necessárias para o enfrentamento do racismo no espaço escolar.
Significa dizer que é a partir do investimento formativo e identitário das/dos profissionais da educação que esse estudo revela a possibilidade de desconstruir as práticas curriculares que mantêm e reproduzem o racismo no espaço escolar. Para fundamental essa pesquisa utilizou como referenciais autores como, Bardin (1977), Cavalleiro (2000), Ferreira (2000), Nóvoa (2007), Oliveira (2003), Souza (1983).
Na quarta pesquisa, ARTP9, intitulada “Interseccionalidades, vulnerabilidades e
práticas pedagógicas não-discriminatórias: por um novo paradigma discursivo”, as
autoras propõem ressignificar os conceitos de vulnerabilidade e interseccionalidade,
problematizando seu uso corrente e as implicações pedagógicas que tal uso traz. A
partir das falas frequentes nas formações docentes para enfrentamento da homofobia e do racismo, buscou analisar o poder de desempoderar, que tem certo tratamento discursivo, concernentes a estudantes enquadrados contra hegemonicamente
nas categorias de raça. O enfoque dessa pesquisa foi a negritude e a orientação
afetivo-sexual ou identidade de gênero, enfatizando “[...] orientações/identidades não
heteronormativas: lesbiandade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e
transexualidade”. Esse texto não apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a investigação.
Essa pesquisa buscou compreender se a mulher negra LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) sofre duas vezes mais do que
uma mulher negra não LGBT. De acordo com Santos (2011), concluiu-se que se faz
necessário “desbaratinar” a dialética da opressão e construir práticas pedagógicas
profundamente comprometidas com processos emancipatórios de todos e de cada
um. Nessa perspectiva, considerou que a desarticulação de cada célula de opressor
que trazemos dentro de nós significa empoderar cada célula oprimida, respeitando
todos em sua totalidade, contribuindo para a “construção de práticas pedagógicas
comprometidas com os processos de emancipação de todas, no sentido de rebelarse contra opressões, a partir do respeito às resistências LGBT negras dos/as estudantes”.
A quinta pesquisa, ARTP10, tem como título “A Educação para a Diversidade
e a Questão Étnico-Racial: Apontamentos para a Análise de Práticas em Curso”, e
aborda as práticas adotadas por escolas da Região Norte, na implementação dos
dispositivos da Lei 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional, Lei, 9.394/96, com relação à introdução de temáticas relativas à Cultura
Afro-Brasileiras, à História da África e à História dos Povos Indígenas. Nessa pesquisa, analisaram-se 36 escolas em todo o Brasil. Como procedimentos metodológicos, foram utilizados a técnica de análise de documentos escritos e orais, inspirado
nas formulações de Bardin (2010). De acordo com os autores,

[...] os resultados alcançados pela implementação da Lei 10639/03,
nas escolas pesquisadas, foram significativos, mesmo porque, em
algumas delas, foi possível constatar uma nítida alteração na forma
como crianças e adolescentes percebem os índices de raça e cor.
Destacou-se como resultado principal o fato de que essas iniciativas
contribuem significativamente para a diminuição do preconceito no
ambiente escolar (2012, p.2).

Vale ressaltar que, em todos os casos estudados, foram os professores que
manifestaram o interesse de iniciar os projetos concretizados. No perfil desses projetos, mais que a introdução dos conteúdos, valorizou-se a herança africana. Apesar
disso, em que pese a importância dos resultados, as ações não fogem à regra do
cotidiano escolar, em que o improviso se sobrepõe ao planejamento e ao estudo
continuado. Como consequência, o impacto das iniciativas não sugere alteração nos
modelos de compreensão da sociedade brasileira e na diminuição do preconceito no
ambiente escolar. Essa pesquisa considerou que:

os estudantes podem perceber que a memória histórica é uma construção e não uma fatalidade e que outras visões sobre o passado são
possíveis. Por outro lado, e diretamente relacionado à temática de
que nos ocupamos, os estudantes podem ter acesso a conhecimentos construídos pela historiografia brasileira, nos últimos trinta anos,
que concretizam, no âmbito do saber acadêmico, aquilo que a legislação preceitua.

O sexto texto, ARTP11 “Limites e Perspectivas do Contrato Comunicacional
na Prática Docente no Ensino de História da África e Cultura Afrobrasileira” resulta
de pesquisa sobre práticas educativas de docentes que atuam nos anos iniciais da
educação básica e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dessa
forma, o contrato comunicacional discursivo é o foco da análise, uma vez que tal recurso formativo é um dos mais utilizados pelos docentes no processo de ensino e
aprendizagem. Trata-se de uma análise a partir do contrato comunicacional discursi-
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vo para compreender se o ensino sobre a História da África e da Cultura Afrobrasileira é ou não contemplado na formação de crianças, jovens e adultos.
A metodologia utilizada nesse trabalho se deu da seguinte forma: os dados
recolhidos na pesquisa de campo foram investigados, através da análise do discurso, permitindo retirar de cada narrativa um conjunto de sequências discursivas e
manter conservados nos dados produzidos. As pesquisas foram feitas em três escolas, sendo uma da rede particular arquidiocesana e duas públicas da rede municipal
de ensino, localizadas em Belo Horizonte. Tais dados foram colhidos durante 4 a 7
meses, nos anos de 2005 e 2009. Nesse sentido, foram observadas as práticas discursivas de ensino de três professoras alfabetizadoras, sendo uma da escola particular e duas da rede pública municipal de Belo Horizonte. Nesse contexto, para fins
de análise, foi selecionado apenas um contrato comunicacional de uma professora
que trabalhou a temática étnico-racial.
Essa pesquisa destacou como resultado principal que a existência da Lei
10.639/03 não garante por si só a consciência, elaboração e trato de novas práticas
discursivas no ensino sobre a Cultura Afrobrasileira e Africana. Sabe-se que a ruptura do mito da democracia racial existente em nosso país exige um posicionar-se de
forma crítica e política ante o conhecimento considerado “universal” que se traduz no
currículo. Segundo os autores dessa pesquisa (2012) a persistência do fenômeno
silêncio discursivo, no que diz respeito às relações raciais e o contrato comunicacional docente, chamou bastante a nossa atenção. Identificar a persistência deste “ritual pedagógico” nas práticas discursivas de ensino nos anos iniciais e na EJA fez-nos
refletir que a existência da Lei pode ser considerada um avanço do ponto de vista
social, político, histórico, cultural, etc. Contudo, para “[,,,] a elaboração de novos contratos comunicacionais docentes, ficou evidenciado que é preciso algo mais” Idem
(p.13) A pesquisa foi sustentada teoricamente em Orlandi (2005), Fairclough (2001),
Cavalleiro (2000), Charaudeau (2004), Gómez (1998), Gonçalves (1987), dentre outros. Essa pesquisa considerou que a
a existência da Lei 10.639/03 não garante por si só a consciência, a
elaboração e o trato de novas práticas discursivas no ensino sobre a
cultura afrobrasileira e africana. Sabe-se que a ruptura do mito da
democracia racial existente em nosso país exige um posicionar-se de
forma crítica e política ante o conhecimento considerado “universal”
que se traduz no currículo (2012,p,13)
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O sétimo texto, ARTP12, denominado “Formação, Pesquisa e Prática Pedagógica dos/as Professores/as Indígenas em Pernambuco: Ações e Desafios no Contexto do PIBID Diversidade” tratou do projeto “Professores Indígenas de Pernambuco: formação, pesquisa e prática pedagógica” vinculado às ações do PIBID Diversidade, atrelando a essa ação os subprojetos construídos individualmente pelos bolsistas de iniciação à docência. Como procedimentos metodológicos, a análise documental do Pibid Diversidade orientou o grupo de trabalho na compreensão das
ações a serem desencadeadas ao longo dos dois anos de execução (2011-2013).
Além disso, elaborou um diagnóstico com informações sobre o ensino, a prática e a
formação no contexto da Educação Escolar Indígena. Nessa ação, obteve informações que aproximaram a educação escolar básica da realidade indígena, de forma
que os projetos de intervenção dos estudantes atingissem o princípio da diferença,
superando os problemas reais referentes às metodologias, tecnologias e práticas,
revelando, assim, o caráter inovador de cada povo no processo de reflexão sobre a
prática pedagógica.
Assim, foram identificados alguns desafios presentes no cotidiano das escolas
indígenas, possibilitando obter informações que aproximaram a educação escolar
básica da realidade indígena, destacando-se como resultado principal o caráter inovador de cada povo no processo de reflexão sobre a prática pedagógica. Os relatos
apresentados revelaram a articulação dos saberes dos povos indígenas e outros
conhecimentos já sistematizados na instituição escolar, sinalizando a possibilidade
de acréscimo à aprendizagem dos sujeitos envolvidos e das respectivas comunidades onde estão atuando diretamente, bem como enfatizam o diálogo, por meio da
experiência de escuta e observação junto aos estudantes/bolsistas. Foram utilizados
os seguintes autores para sustentação teórica: Almeida (2010), Neto (2006), Bendazzoli (2011), Bhabha (2011), dentre outros.
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3.2 Sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais para
pensar currículo e prática

Quadro 6: Frequência das categorias nos artigos
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Categorias

Currículo

Raça
Racismo
Étnico-racial
Preconceito
Discriminação
Cultura

Práticas

10
28
83
41
26
100

Frequência total

23
56
110
32
34
101

33
84
193
73
60
201

Nesta parte do trabalho, a análise foi desenvolvida, seguindo uma lógica interpretativa, buscando aprofundar o diálogo acerca dos sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais. Nessa perspectiva, cabe lembrar que a
ampla frequência dos termos nas produções analisadas, conforme percebemos no
Quadro 6, não devem ser entendidas como ocorrências aleatórias.
Pois, compreendemos que essas recorrências podem significar uma das formas de enfrentar o silenciamento curricular, considerando, como indicam os ECs, a
escolarização como um instrumento político imerso em relações de poder, negociação, contestação, resistência. Assim, buscamos romper com o gesto de ignorar a
diversidade de narrativas, vozes e histórias dos múltiplos grupos subordinados, do
ponto de vista político.

3.2.1 Sentidos atribuídos às categorias raça, racismo e étnico-racial
Quadro 7: Classificação da categoria Raça nos artigos
Classificação

Artigos

Conceituam e discutem

ARTC1, ARTC7

Discutem e não conceituam

ARTC5, ARTP6, ARTP8, ARTP9, ARTP10

Aparecem apenas em citação direta

ARTC4

Não existem ocorrências

ARTC2, ARTC3, ARTP11, ARTP12

Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.
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O termo raça é o primeiro conceito-chave apresentado para debate, com
ocorrência de 10 vezes nos trabalhos da categoria de Currículo e 23 vezes nos trabalhos da categoria Práticas, perfazendo um total de 33 vezes. Esse conceito vem
sendo amplamente discutido dentro do campo das relações étnico-raciais por se tratar de um debate que levanta discussões desde a década de 80, do século XX, devido a ressignificação política realizada pelos movimentos negros. Para Guimarães
(2003), a palavra raça tem pelo menos dois sentidos analíticos: um reivindicado pela
biologia genética e outro pela sociologia.
Nesse sentido, Munanga (2004) afirma que o conceito de raça ainda opera no
imaginário da população, seja ainda numa construção biológica produzida pela ciência moderna nos séculos XIX e XX, seja numa construção social transformando desigualdades naturais em sociais. Essas noções servem para classificar a diversidade
humana em grupos fisicamente contrastados, que têm características fenotípicas
comuns, sendo estas tidas como responsáveis pela determinação das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas dos indivíduos dentro destes grupos, situando-se em uma escala de valores desiguais.
A não utilização desse termo nas pesquisas do campo das relações étnicoraciais, bem como dentro dos próprios movimentos, se justificaria, segundo Guimarães (2003), quando já não houver identidades raciais, ou seja, quando já não existirem grupos sociais que se identifiquem a partir de marcadores direta ou indiretamente derivados da ideia de raça. E ainda: não devem ser entendidas como ocorrências
aleatórias a) quando as desigualdades, as discriminações e as hierarquias sociais
efetivamente não corresponderem a esses marcadores; b) quando tais identidades e
discriminações forem prescindíveis em termos tecnológicos, sociais e políticos, para
a afirmação social dos grupos oprimidos.
Para o referido autor, raça não apenas é uma categoria política necessária
para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica
indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que a noção brasileira de "cor” evidencia são efetivamente raciais e não apenas de "classe"
(GUIMARÃES, 1999).
O primeiro artigo, pertencente à categoria Currículo, define o conceito de raça
com a preocupação de discuti-lo (ARTC1). Para isso, recorre a Gomes (2005, p.49),
como referencial teórico, afirmando que
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[...] raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais
produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo
histórico. Não significam, de forma alguma, um dado da natureza. É
no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças.

O fragmento a seguir, no ARTC1, explicita uma posição da autora em relação
ao debate sobre raça. Vejamos:
É comum encontrarmos a utilização do termo etnia em substituição
ao termo raça, por considerarem o uso desse termo inconveniente,
pelo seu sentido biológico [...]. Portanto, não cabe polemizar a questão racial brasileira, partindo do argumento de que raças não existem
e que raça é uma só - a humana - porque concordamos com esse
argumento, porém, não podemos reduzir nosso entendimento a esse
discurso ingênuo. (ARTC1, 2009, p. 04).

Nessa mesma perspectiva de definir com a preocupação de discutir o conceito, localizamos no ARTP7, a seguinte definição:
O termo raça se refere a um marcador de diferença social um conceito analítico representado por elementos fenotípicos e caracteres
adscritos, que conferem intelegibilidade no interior das relações sociais (ARTP7).

Como referencial para corroborar com sua definição, no ARTC1, o autor utilizou Silvério (2004, p. 85) com a seguinte afirmação:
[...] em muitas situações, as pessoas acreditam na existência de raça
e organizam suas relações com outras pessoas a partir desta crença.
[...] se acreditam que outros pertencem a grupos genética e permanentemente diferentes e possivelmente inferiores em algum aspecto
então fica configurada uma situação de relações raciais que pode ser
objeto de investigação e indagação. Nesse caso, as pessoas, certa ou
erradamente, aceitam esta realidade e agem em concordância com
suas crenças. Isto posto, raça é subjetivamente real.

No ARTP7, o autor ainda aborda que ambos os termos etnia e raça se constituem um universo também simbólico forjado em ingredientes de identidades, por
vezes, estereotipadas ou positivadas. É no cerne deste universo que a mescla dos
conceitos de raça e etnia, no termo relações étnico-raciais, responde a estas densas
e específicas formas de convivência e possibilita situar a raça e a tensão das relações étnico-raciais brasileiras como um problema da educação.
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Nos textos ARTC2, ARTC3, ARTP11 e ARTP12, não encontramos ocorrências desse conceito-chave. Entretanto, isso não significa a ausência da compreensão de que exista uma sociedade hierarquizada racialmente, pois encontramos expressões nos textos como “relações raciais” e “relações inter-raciais”.
O ARTP8 utiliza o termo apenas em citação direta, o que significa a não problematização do conceito, mesmo o contexto social brasileiro demonstrando a necessidade dessa discussão, conforme percebemos no fragmento a seguir:
[...] em que medida as definições de nacionalidade e de raça presentes no contexto da conquista colonial ainda estão presentes na formação de identidade e diferenças em nossos currículos? (LIMA,
2011 apud ARTP8).

Em ARTC5, ARTP8, ARTP9, ARTP10, ARTP11, os autores utilizam o conceito sem preocupação de explicitar o seu significado.
Primeiro, a relação de „superioridade‟ – „inferioridade, entre os „brancos‟, „negros‟, „índios‟, „mestiços‟ funda o sistema colonial de dominação social; o segundo elemento diz respeito à relação entre o europeu ocidental e o não europeu, demarcando na ideia de raça inferiorizada. (ARTC5).
A multiplicação de iniciativas identificadas com a diversidade cultural
(raça, gênero, classe, orientação sexual, etc.) foi acompanhada de
perto pelas novas exigências mercadológicas que levaram empresas,
em especial as de maior porte, a aderirem à proposta da responsabilidade social, por intermédio de projetos sintonizados com manifestações estéticas artísticas e culturais (ARTP8).
No Brasil, fazer referência à raça ou à cor das pessoas ainda é sinônimo de ofensa (ARTP9).
Nossa referência é às pessoas negras LGBT, o que diz respeito à
nossa própria inserção no mundo, a nossos interesses de pesquisa e
reflete, de nosso prisma, dois marcadores sociais bem articulados,
secularmente, de forma a criar clivagens sociais: raça e gênero
(ARTP10).
Os formulários de identificação dos alunos foram utilizados para a indicação da cor⁄raça (ARTP11).

Nesses últimos artigos, constatamos uma ausência de discussão do termo
raça, pressupondo um consenso em torno de uma concepção hegemônica, indicando pistas de que os autores desconsideram a existência de uma movimentação con-
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trária, que defende a não utilização do termo raça. Do nosso ponto de vista, não podemos negligenciar que a exclusão se organiza em torno da raça, justificando as
diferenças sociais e culturais em termos de distinções biológicas e genéticas para
legitimar a exclusão racial (HALL, 2005). Assim, compreendemos que se trata, também, de buscar compreender a ressignificação e discussão política do conceito de
raça social; esta
forjada nas tensas relações entre brancos e negros, muitas vezes
simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje sobejamente superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas
relações sociais brasileiras, para informar como determinadas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar
social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. Contudo, o
termo foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações, o utiliza com um sentido político e de valorização do legado
deixado pelos africanos (HALL, 2005, p.13).

Valorização essa que faz parte das operações intelectuais indispensáveis, caso queiramos adotar uma postura semelhante à defendida por Gomes (2012), envolvendo rupturas epistemológicas e culturais na educação brasileira. Tal processo poderá, portanto, ajudar-nos a descolonizar os nossos currículos não só na educação
básica, mas também nos cursos superiores.
O racismo é o segundo conceito-chave pesquisado nas produções analisadas. Encontramos 28 ocorrências nos artigos sobre currículo e 56 nas pesquisas
sobre práticas, num total de 98, conforme demonstramos no Quadro 6. Essa ampla
frequência mostra que combater o racismo deve ser uma prática do cotidiano escolar. Neste trabalho, compreendemos o racismo, apoiando-nos em Gomes (2005), ou
seja, um comportamento resultante de aversão, muitas vezes do ódio, em relação
aos indivíduos com pertencimento racial.

Quadro 8: Classificação da categoria Racismo nos artigos
Classificação
Conceituam e discutem
Discutem e não conceituam
Aparecem apenas em citação direta
Não existem ocorrências
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Artigos
ARTP8, ARTP9
ARTC1, ARTC2, ARTC3, ARTC4,
ARTP6, ARTP7, ARTP10, ARTP11
ARTC5, ARTP12
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Nos ARTP8 e ARTP9, os autores se preocuparam em conceituar e discutir o
racismo. O ARTP9 afirma o: “[...] elemento estruturador das relações sociais que
aqui foram estabelecidas fundamenta-se na ideia de inferioridade do negro e superioridade do branco, que justifica e consolida a escravidão a que os povos africanos
foram submetidos” (ARTP9, 2011, p.1). Além disso, discutiram, denunciaram e problematizaram o racismo institucional, propondo o espaço escolar como um lugar de
enfrentamento do racismo. Nesse sentido, Cavalleiro (2000, p.35), ao discutir racismo, preconceito e discriminação no âmbito da educação infantil afirma que essa tríade, sobretudo, no cotidiano escolar pode provocar nos sujeitos negros,
[...] auto-rejeição, desenvolvimento de baixa auto-estima com ausência de reconhecimento de capacidade pessoal; rejeição ao seu outro
igual racialmente; timidez, pouca ou nenhuma participação em sala
de aula; ausência de reconhecimento positivo de seu pertencimento
racial; dificuldades no processo de aprendizagem; recusa em ir à escola e, consequentemente, evasão escolar.

Esse fragmento permite compreender a instituição escolar, como um ambiente, que tende a favorecer o racismo, evidenciado por meio de atitudes silenciosas
frente aos atos racistas contra os estudantes negros. Não pretendemos com esse
enunciado apontar a escola como a única responsável por práticas de combate ao
racismo. Porém, concordamos com as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana ao afirmarem que
Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial, empreender reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. As formas de discriminação de qualquer
natureza não têm o seu nascedouro na escola, porém o racismo, as
desigualdades e discriminações correntes na sociedade perpassam
por ali (BRASIL, 2004, p.14).

Se as diversas formas de discriminação não nascem na escola, mas atravessam-na, é forçoso admitir o papel da escola no processo de construção curricular
que seleciona “[...] os conhecimentos considerados socialmente válidos” (SILVA,
2010, p. 8). Nessa perspectiva, a educação escolar tem “[...] a incumbência e as
possibilidades de modificar mentalidades, favorecer a construção de uma autonomia
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crítica e livre de atitudes discriminatórias e de hierarquização predatória” (LIMA;
TRINDADE, 2009, p. 34).
Nesse sentido, os EC concebem o currículo como um campo de luta, vinculado às experiências trazidas pelos estudantes que se encontram com o conhecimento
legitimado pela instituição escolar, ou seja, o currículo não se restringe apenas as
ideias e abstrações, mas a experiências e práticas concretas construídas por sujeitos concretos, imersos em relações de poder. Desse modo, se concordarmos com
Silva (2006; 1996) e tratarmos o currículo como uma narrativa étnica e racial, ele
pode ser considerado como um fator de produção de sujeitos dotados, entre outros,
de classe, raça e gênero, que também produz, no campo das relações de poder, os
sujeitos e as subjetividades, dentro de um contexto cultural, social e histórico. Assim,
tanto a inclusão, como a exclusão no currículo estão diretamente relacionadas com
essas mesmas categorias de uma sociedade “racialmente estruturada”.
Em ARTP10, as autoras conceituam o termo raciscmo, recorrendo a Cavalleiro (2000), que o entende como sistema de diferenciação que impacta negativamente. Elas ainda discutem e chamam atenção das pessoas não brancas para o entendimento do sistema de privilégios a que estão submetidas. Trata-se de compreender
e rever o “conforto das hierarquias”, fundamental para o enfrentamento das diversas
formas de racismo, posto que, segundo Santos (2001, p. 85), o racismo parte do
pressuposto da “[...] superioridade de um grupo racial sobre outro”, assim como da
“[...] crença de que determinado grupo possui defeitos de ordem moral e intelectual
que lhe são próprios”. É importante enfatizar que, nessas condições, para Cavalleiro
(2000, p.10), o estudante branco pode construir uma noção irreal de superioridade,
criando assim uma espécie de ciclo “[...] vicioso que reforça a discriminação racial no
cotidiano escolar, bem como em outros espaços da esfera pública”.
ARTP10 traz uma proposta significativa para enfrentar as tantas formas de
racismo, qual seja: rever o conforto das hierarquias, mesmo porque, segundo Cavalleiro (2005), o racismo e seus derivados no cotidiano e nos sistemas de ensino não
podem ser subavaliados ou silenciados. Por isso,
[...]necessitamos urgentemente contemplar no interior das escolas a
discussão acerca das relações raciais no Brasil, bem como de nossa
diversidade racial. Nessa linha, é preciso não só boa vontade e sensibilidade dos profissionais da educação, mas também o fornecimento de material didático-pedagógico anti-racista e recursos auxiliares
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aos professores para que possam ministrar aulas combatendo o preconceito e a discriminação raciais (CAVALLEIRO, 2005, p.14).

Essa urgência da discussão sobre as relações raciais no Brasil ser incluída no
currículo escolar tem sido, segundo Santos (2005), uma das principais reivindicações dos movimentos sociais negros, desde a década de 50, do século XX, por ocasião do I Congresso dos Pesquisadores Negros Brasileiros, promovido pelo Teatro
Experimental do Negro (TEN), no Rio de Janeiro. Portanto, o combate da discriminação racial no sistema de ensino brasileiro faz parte das agendas desses movimentos, sobretudo, exigindo a inclusão na política curricular dos estudos “[...] da história
do continente africano e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional brasileira” (SANTOS, 2005,
p. 23). Em virtude dessa demanda, em 2003, o Estado brasileiro, considerando
a importância das lutas anti-racistas dos movimentos sociais negros,
reconhecendo as injustiças e discriminações raciais contra os negros
no Brasil e dando prosseguimento à construção de um ensino democrático que incorpore a história e a dignidade de todos os povos que
participaram da construção do Brasil, alterou a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), sancionando a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.
A Lei nº 9.394/96 passou a vigorar com o seguinte teor no caput do
Art.25-A: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira (SANTOS, 2005, p.31).

Compreendemos que a implementação de uma lei que torna obrigatório o ensino sobre de História e Cultura Afro-Brasileira pode resultar em ações de enfrentamento do racismo, levando os estabelecimentos de ensino a “rever o conforto das
hierarquias”, como sugerem Santos e Botelho (2011) em ARTP10.
ARTP1, ARTP2, ARTP3, ARTP4 do campo das práticas fazem parte do grupo, que nesta análise compreendemos terem discutidos o termo racismo sem conceituar. Assim, selecionamos os fragmentos que consideramos significativos para a
proposta deste trabalho, a saber:
[...] ficarei restrita ao texto do parecer da lei 10.639/2003 que trata de
uma política curricular que se apoiou em diversas áreas do conhecimento, buscando combater o racismo e a discriminação contra a
população negra brasileira [...] (ARTP1).
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[...] As diretrizes apontam ações educativas de combate ao racismo
e discriminações (ARTP1).

[...] projeta a sua superação apenas no domínio da razão, o que deixaria pensar, ao extremo, que nos países onde a educação é mais
desenvolvida o racismo se tornaria um fenômeno raro (ARTP1).
A Constituição de 1988 consagrou os esforços de uma década de luta dos movimentos negros brasileiros ao reconhecer a prática do racismo em nossa sociedade e instituí-lo como um crime [...] (ARTP2).
Também no Brasil, foi imprescindível a adoção de um discurso que
assumisse o racismo estrutural responsável pela formação de fronteiras entre racializados e não-racializados, ou se quisermos, entre o
“eu” e o “outro” coloniais (ARTP2).
O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e
também na dos que os discriminam (ARTP3).
[...] Não implica em desconsiderarmos que as formas pelas quais os
negros lidam com sua identidade e reagem ao racismo, preconceito
racial e discriminação racial possam ser diferentes (ARTP3).
Literatura infanto-juvenil continua contribuindo para divulgar visões
estereotipadas das identidades negras e a superioridade dos brancos, ou seja, continua, na sua quase totalidade, implícita ou explicitamente, reproduzindo o racismo (ARTP4).
Mostra algo que é comum nas pesquisas étnico-raciais, seja quando
se trata de outro momento histórico ou do momento atual: havia discriminação e racismo (ARTP4).

Essas produções apresentam a urgência de combater o racismo. Alguns fragmentos fazem referência aos dispositivos legais disponíveis para esse combate,
por exemplo, a Constituição Federal de 1988, que institui o racismo como crime. A
partir desse reconhecimento, outra legislação foi implementada, a saber: a Lei
10.639/03, seguida das Diretrizes Curriculares Nacionais, que apontam ações no
que tange à educação anti-racista. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que tão
somente a lei não garante as práticas cotidianas de combate ao racismo. Portanto,
cabe às universidades reformularem os seus projetos de curso, especialmente os de
licenciatura, para formarem professores aptos a ministrarem ensino sobre História e
Cultura Afro-Brasileira. Ao que parece, a lei federal, indiretamente, joga a responsabilidade desse ensino para os professores. Em outras palavras, vai depender da

73

vontade e dos esforços deles para que o ensino seja ministrado em sala de aula
(SANTOS, 2005).
Para Cavalleiro (2005), muitos profissionais de educação não tiveram a oportunidade de realizar, de forma sistemática, estudos sobre a dinâmica das relações
raciais e do combate ao racismo na sociedade brasileira. Assim, tendem a reproduzir, em suas falas e práticas, referenciais baseados no senso comum acerca das
desigualdades entre negros e brancos. Dessa forma, o racismo e as práticas orientadoras do sistema de ensino, tais como a estruturação do currículo escolar e a seleção de material didático, não consideram importante a inclusão do debate racial.
Disso resulta que,
[...]nessa realidade, os profissionais, sem condições de modificar sua
atuação diante das situações de discriminações gerais e de discriminação racial, em especial, não conseguem trabalhar para criar e/ou
intensificar a participação mais efetiva de alunos negros e alunas negras. Do mesmo modo, não elaboram formas diferenciadas de educar para a igualdade, a valorização e o respeito à diversidade presente no cotidiano escolar e na sociedade brasileira. (CAVALLEI-

RO, 2005, p.82).
Mesmo porque, o racismo se apresenta de diversas formas, afetando negativamente a subjetividade tanto das vítimas, como daqueles que discriminam. Nessa
perspectiva, cabe uma distinção fundamental para a compreensão desse problema.
Segundo Pettigrew (1982), mencionado por Cavalleiro (2000), o racismo individual
envolve atitudes preconceituosas e comportamentos discriminatórios. Mas, em contrapartida, o racismo institucional produz um conjunto de ações institucionais que
limitam a participação de um dado grupo racial. Esse tipo de racismo está relacionado com a estrutura da sociedade e não com as ações individuais. Portanto, educar
para igualdade exige uma proposta curricular que atenda à diversidade étnico-racial,
envolvendo um trabalho intelectual, em que o professor assuma o papel de intelectual público comprometido (GIROUX, 1995).
Segundo esse entendimento, a educação desses/as professores/as seria, sobretudo, por meio de práticas pedagógicas que busquem promover as condições
para que os/as estudantes, criticamente atentos/as ao processo de construção de
seus conhecimentos e experiências, possam repensar e viver práticas antirracistas e
socialmente comprometidas com processos emancipatórios em educação. Nesse
sentido, para Silva (2006), o currículo não deve ser pensado como uma mera lista de
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conteúdos, quer dizer, ele não se limita, unicamente as ideias e abstrações, mas,
principalmente as experiências e práticas construídas pelos sujeitos concretos, dentro das relações de poder.
Compreendemos, então, que currículo e práticas estão entrelaçados, um não
subsiste sem o outro. Decorre daí que propor uma educação antirracista perpassa
por uma prática imersa numa proposta curricular comprometida e empenhada, como
sinalizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana “[...] na
valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos e assim uma
educação de relações étnico-raciais positivas” (BRASIL, 2004, p.9).
Os artigos ARTP6, ARTP7, ARTP11, ARTP12 da área de práticas discutiram
racismo sem conceituá-lo, mencionando-o 26 vezes. Selecionamos alguns excertos
para fins de análise.
[...] Nessa busca por assemelhar-se ao branco, quem pode fugir, foge. Ao fugir do fenótipo, as crianças da turma de Sheila e suas famílias têm a pretensão de fugir dos estereótipos, do racismo na sociedade (ARTP6).
É preciso uma nova postura política e teórica de enfrentamento do
racismo, não basta apenas reconhecer sua existência, mas compreender sua complexidade como estruturante das relações sociais. A
presença do racismo e das arraigadas crenças ideológicas que o
fundamentam refazem a todo tempo os conflitos sociais inclusive na
escola (ARTP7).

[...] O racismo não é um fenômeno exclusivamente relacionado à
África e aos africanos. Desconstruí-lo implica, justamente, na formulação de um saber escolar (WADEMARIN, 1998; MONTEIRO, 2005,
2001; CARDOSO, 2007) que demonstre o seu nascimento no Ocidente, a sua extensão e os seus desdobramentos. A reincidência das
vinculações do racismo e da discriminação ao caso africano obscurece o conteúdo de História da África, atribuindo-lhe um lugar distinto
do que é ocupado por outros conteúdos históricos, marcadamente
aqueles relacionados à Europa [...] (ARTP11).
[...] quando não são trabalhadas as diferenças nas práticas discursivas em sala de aula, criam-se os estereótipos, preconceitos e racismo, porque somente categorizam o outro pelo fato de pertencerem
ou não a um grupo, e embora os preconceitos pelos que são diferentes em sua maioria iniciam-se em casa, tais preconceitos são reforçados na escola pela fala da professora e/ou livros didáticos
(ARTP12).

75

Destacamos dos fragmentos anteriores elementos significativos para a discussão das questões sobre o racismo, que se apresenta de distintas formas: a noção de fuga do racismo; as crenças ideológicas que sustentam e reinventam o racismo; a necessidade de desconstruí-lo e as práticas discursivas em sala de aula
como responsáveis por trabalhar essa desconstrução. Desse modo, ratificam alguns
estudos nessa área (HASENBALG; SILVA, 1990; ROSEMBERG, 2002; OLIVEIRA;
D‟ÁVILA, 2009), que as dificuldades enfrentadas pelos/as estudantes negros/as para
permanecerem na escola evidenciam uma trajetória escolar desigual em relação aos
brancos. Essas pesquisas revelam que enfrentar o racismo não significa somente,
reconhecer sua existência e buscar combatê-lo na instituição escolar. É necessário
buscar desvelar as suas múltiplas formas diluídas na estrutura das relações sociais,
inclusive na escola, em torno da qual, de acordo com Silva (1995), o conhecimento,
a cultura e o currículo são produzidos. Esquecer esse processo de produção, no
qual estão envolvidas as relações desiguais de poder entre grupos sociais significa
tratar o conhecimento e o currículo, destacando apenas os seus aspectos de apropriação e não de produção.
Nessa perspectiva, a educação tem capacidade para “[...] oferecer tanto aos
jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de
superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles
pela cultura racista na qual foram socializados” (MUNANGA (2005, p.17). Para tanto,
se considerarmos que a escola ainda não contemplou do ponto de vista pedagógico
a desconstrução dessa cultura racista, cabe repensar as práticas, os currículos, os
valores e os conteúdos escolares a partir desse contexto de diversidade social, cultural e étnica, observando que o currículo possui um caráter político e histórico e
também constitui relações sociais e de poder, como descrito por Silva (1995) e Gomes (2006).
Podemos dizer que o gesto de repensar supõe resistências e recusas em
manter o silêncio sobre o racismo. Assim, a ampla frequência do termo racismo indica preocupação com uma questão urgente na pauta curricular das escolas, indicando que a prática discursiva é uma grande aliada na luta por uma educação das relações étnico-raciais.
Nessa direção, tende a fortalecer o processo de construção da identidade, inclusive revertendo a “busca por assemelhar-se ao branco” na tentativa de fugir do
racismo. Mesmo porque essa fuga não funciona como mecanismos de combate ao
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racismo; ao contrário, tende a legitimá-lo, já que não atua na estrutura racializada da
sociedade.
ARTC5 e ARTP13 não mencionaram o termo racismo. ARTC5 aborda práticas de resistência e seu processo educativo numa comunidade quilombola negra em
Itacaré na Bahia e, curiosamente, não traz a palavra racismo. Para discutir tais práticas, a autora apresenta o “povo quilombola inserido no sistema-mundo legitimado
pelo tripé capitalismo, colonialismo e modernidade” (ARTC5). Nesse sentido, emergem algumas questões, quais sejam: numa sociedade como a brasileira, marcada
pela escravidão, uma comunidade negra quilombola resiste a quê? É possível compreender essas resistências sem acrescentar o racismo a esse tripé, sendo ele, como dito no ARTP9, um elemento estruturador das relações sociais que fundamentam a noção de inferioridade do negro e superioridade do branco que justifica e consolida a escravidão negra?
O nosso exercício ao trazer esses questionamentos gira em torno de problematizar a ausência do termo racismo, numa produção científica sobre uma comunidade negra quilombola, porque compreendemos que essas práticas de resistências
são enfrentamentos do racismo institucionalizado, ainda presente nesta sociedade.
Do ponto de vista das relações étnico-raciais, adotado nesta pesquisa, é de
fundamental importância a frequência do termo, pois é um gesto de afirmação de
uma questão que mobiliza e altera as relações sociais e de poder, inclusive a demarcação das terras para as comunidades quilombolas não está distante desse contexto de desigualdades raciais. É importante enfatizar que o ARTC5 faz referência
ao termo raça e entende que:
Primeiro a relação de „superioridade‟ – „inferioridade‟, entre os „brancos‟, „negros‟, „índios‟, „mestiços‟ funda o sistema colonial de dominação social; o segundo elemento diz respeito à relação entre o europeu ocidental e o não europeu, demarcando na ideia de raça inferiorizada (ARTC5).

Esse fragmento nos mostra que o estudo não recusa o debate sobre as questões raciais, porém evita responsabilizar o racismo. Ela parte de outros lugares como: a opressão capitalista que leva à exclusão social, sem considerar a exclusão de
um grupo em virtude da cor. Nesse sentido, o filósofo Sartre (1968, p. 94) ao teorizar
sobre o racismo, afirma:
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O preto, assim como o branco, é vítima da estrutura capitalista de
nossa sociedade [...] Mas, embora a opressão seja uma, ela se circunstancia, segundo a história e as condições geográficas: o preto
sofre o seu jugo, como preto a título de nativo colonizado ou de africano deportado. É posto que oprimem em sua raça, e por causa dela, é de sua raça, antes de tudo, que lhe cumprem tomar consciência.

Em ARTP12, não existe ocorrência do termo racismo. Neste trabalho, faz-se
uma discussão sobre prática pedagógica dos/as professores/as indígenas; envolvendo os povos indígenas, não tratam do termo racismo, porque adotam “etnia” para
designar os diversos povos que compõem a população indígena. Nesses casos, podemos conceituar etnia como
Um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade,
composto por pessoas conscientes, pelo menos em forma latente, de
terem origens e interesses comuns. Um grupo étnico não é mero
agrupamento de pessoas ou de um setor da população, mas uma
agregação consciente de pessoas unidas ou proximamente relacionadas por experiências compartilhadas. (CASHMORE, 2000, p. 196).

Esse termo ganhou respaldo para se referir àqueles povos considerados diferentes, como os judeus, índios, negros, entre outros, com o propósito de evidenciar
que esses grupos não eram marcados apenas por características biológicas herdadas dos seus pais, mães e ancestrais, mas também por processos históricos e culturais. Os estudiosos que preferem utilizar esse termo temem ficar aprisionados ao
determinismo biológico que dividiu a humanidade em raças inferiores e superiores,
posição extinta pela biologia e pela genética.

Quadro 9: Classificação dos artigos do termo étnico-racial
Classificação
Conceituam e discutem
Discutem e não conceituam
Aparecem apenas em citação direta
Não existem ocorrências
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Artigos
ARTC1
ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTC5, ARTP6,
ARTP7, ARTP8, ARTP9, ARTP10, ARTP11
ARTP12

ARTC1 realizou um estudo sobre as providências curriculares propostas pela
Lei 10.639/03. Ao longo do artigo, utilizou o termo étnico-racial 14 vezes. A autora se
preocupou em conceituá-lo, porque
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[...] o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve
para marcar que essas relações tensas devido a diferenças na cor da
pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática.
(ARTC1).

Pensar uma educação para as relações étnico-raciais significa, se considerarmos o que diz o fragmento anterior, buscar convencer da necessidade dessa
abordagem com todos os estudantes negros e brancos, sem, contudo, recorrer a
uma legislação específica para tal fim. Podemos inferir que a autora ao colocar a
questão no âmbito do “convencimento”, de certo modo, transfere para os indivíduos
a responsabilidade de organizar práticas educativas que possam reverter as profundas desigualdades que resultam em injustiças raciais. Entretanto, compreendemos
que,
[...] sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os
afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar
dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades
e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em
preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados. (BRASIL, 2005, p.11).

O fragmento do texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira diz
respeito às demandas por reparação, reconhecimento e valorização, visando que o
Estado adote políticas específicas para reparar os prejuízos, sobretudo no campo da
educação em relação à população negra. Trata-se, assim, de cumprir o determinado
no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que determina a educação como um
direito de todos e um dever do Estado. Em outras palavras, a igualdade de direitos
supõe a intervenção do Estado; caso contrário, a inclusão dessa temática no currículo escolar pode ficar restrita a ações pontuais, por exemplo, aquelas realizadas na
semana da consciência negra.
Os autores dos ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTC5, ARTP6, ARTP7, ARTP9,
ARTP10, ARTP11, ARTP12 não tiveram como preocupação principal conceituar o ter-

mo étnico-racial, mas de discuti-lo. Vejamos alguns fragmentos a título de exemplificação.
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Repensar as relações etnicorraciais nas práticas educativas provoca o questionamento sobre a seletividade dos currículos escolares ao
abordar de quem são os conhecimentos e os valores estruturados
nos currículos (ARTC3).
Apesar da tão proclamada miscigenação harmônica na sociedade
brasileira, de sermos o resultado de uma diversidade cultural e etnicorracial, um único referencial é valorizado e visto positivamente.
Uma igualdade que se orienta por um único referencial que, além de
silenciar as diferenças, transforma-as em desigualdades (ARTC4).
A práxis cotidiana comprometida com a transformação da realidade e
com a afirmação da identidade étnico-racial, por meio de diferentes
estratégias de ação vai apontando uma diversidade de micro-ações
afirmativas. (ARTP6).
A inclusão da temática étnico-racial no calendário de atividades escolares constitui progresso considerável no trato da questão
(ARTP11).

Os fragmentos anteriores são reveladores para discutirmos os conhecimentos
selecionados dos currículos que valorizam alguns referenciais em detrimento de outros, tendendo a transformar diferenças em desigualdades. Faz-se necessário, portanto, buscar, como indica Santos (2011), revalorizar os conhecimentos e as práticas
não hegemônicas que são, afinal, a esmagadora maioria das práticas de vida e de
conhecimento. Ele propõe que aprendamos com o Sul, sendo, neste caso, o Sul
uma metáfora para designar os sujeitos oprimidos pelas diferentes formas e relações
de poder. Esta opção pelos conhecimentos e práticas dos oprimidos, construídas por
eles e com eles, não têm qualquer objetivo museológico.
Nessa perspectiva, adotamos a noção de que a diversidade étnico-racial resulta de um processo histórico e discursivo de construção da diferença, através de
um vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas envolvendo raça e
etnia ganham espaço na teoria curricular (SILVA, 2011). Assim, acreditamos que
podem emergir formas distintas de enfrentamento das práticas discriminatórias que
ainda encontramos no cotidiano escolar.

3.2.2 Sentidos atribuídos às categorias preconceito, discriminação e cultura

O ARTP6 chama atenção para a transformação da realidade, bem como para
buscar afirmação da identidade étnico-racial, a partir do comprometimento de uma
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práxis cotidiana. Essa ideia nos permite dialogar com a noção de práxis produtiva,
desenvolvida por Vázquez (1977, p.207) entendida como fundamental, posto que
nela o homem não apenas
produz o mundo humano ou humanizado, no sentido de um mundo
de objetos que satisfazem necessidades humanas que só podem ser
produzidos na medida em que se plasmam neles finalidades ou projetos humanos, como também no sentido de que na práxis produtiva
o homem se produz, forma ou transforma a si mesmo .

Dessa perspectiva, os sujeitos se encontram num constante processo de vir a
ser, no sentido de transformar-se, na medida em que produz, forma a si e aos outros, que pode ser interpretado também como uma “[...] prática política, misturada a
tarefa educativa” (FREIRE, 1987, p.47). Decorre daí, que essa transformação não se
dá sem planos concretos de ações reais e efetivas, sobretudo se levarmos em conta
uma proposta educativa que contemple as diversidades. Assim, compreendemos a
instituição da Lei 10.639/03 como uma intervenção do Estado brasileiro que se amplia, por meio dessas ações, sem as quais não se consegue respeitar e problematizar essas diversidades, que fazem parte do cotidiano escolar, tampouco valorizá-las
e combater o racismo, que tem sido uma das preocupações centrais dos defensores
de uma educação que busca romper para modificar a situação de exclusão dos grupos subordinados, do ponto de vista político, que ainda tem a diversidade de suas
narrativas silenciadas e ignoradas pelo currículo.
Quadro10: Classificação da categoria Preconceito nos artigos
Classificação
Artigos
Conceituam e discutem
ARTC1, ARTC2
Discutem e não conceituam
ARTC3, ARTC4, ARTC5, ARTP6,
ARTP7, ARTP8, ARTP10, ARTP11
Aparecem apenas em citação direta
Não existem ocorrências
ARTP9, ARTP12
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

De toda produção analisada, o ARTC1 é o único que traz a definição da categoria preconceito em sentido geral para depois construir uma ideia que envolve a
especificidade do preconceito racial.
Nesse artigo, a autora propõe uma atividade escolar que problematiza o conceito com os alunos, a partir de suas vivências, a definição de preconceito, demonstrando a sua construção social e sua fundamentação no debate das questões raciais, no âmbito da educação. Em diálogo com a perspectiva proposta pela Lei
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10.639/03, qual seja: “[...] divulgação e produção de conhecimentos, a formação de
atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial” (BRASIL, 2005, p.10), a autora apresenta uma sugestão de atividade escolar na qual o/a professor/a construiria práticas voltadas a essa discussão.
Nesse sentido, a autora demonstra que compreender a formação dos conceitos “intrínsecos à questão racial” é compreender as relações que os estruturam,
pois, segundo Munanga, referenciado pela própria autora “[...] preconceito é produto
das culturas humanas que, em algumas sociedades, transformou-se em arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros” (ARTC1, 2001,
p.11).
Em ARTC2, o conceito referenciado é o de preconceito racial, sendo abordado numa perspectiva de enfretamento para desconstrução do mito da democracia
racial. Desse modo, a partir da obra de Oracy Nogueira (1998, p.197), a autora
apresenta a seguinte definição:

O preconceito racial, como parte integrante do sistema ideológico do
grupo branco, contribui para a manutenção do status quo, nas relações entre os elementos brancos e de cor da população, pela sua
dupla atuação: 1. sobre o conceito e a utilidade dos primeiros em relação aos últimos; e 2. sobre a autoconcepção e o nível de aspiração
destes últimos. (ARTC2).

Nesse sentido, tal conceituação evidencia a exigência que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, veladas ou explicitamente
violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos negros, próprios
de uma sociedade hierárquica e desigual (BRASIL, 2005).
Os artigos ARTC3, ARTC4, ARTC5, ARTP6, ARTP7, ARTP8, ARTP10,
ARTP11 discutem a categoria preconceito, mas não a conceituam. Desse modo,
interessa-nos saber seus contextos e usos nas temáticas abordadas.
O artigo ARTC3 aborda o preconceito, a partir da perspectiva racial e no âmbito da reprodução, como integrante de uma categoria de análise associada aos
termos estereótipos e discriminação racial para seleção e classificação das produções que foram analisadas em sua pesquisa. Como um dos pontos nodais da sua
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pesquisa, discute a necessidade de enfrentamento do preconceito racial para a criação e efetivação de práticas pedagógicas antirracistas e antidiscriminatórias.
Segundo a autora, as relações interpessoais nas escolas são realizadas através de práticas estereotipadas, preconceituosas e discriminatórias em relação aos
negros. Desse modo, destacamos o seguinte excerto:

[...] é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela
ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o
preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas
negativas na subjetividade dos negros e também na dos que os
discriminam (ARTC3).
As diversas práticas no cotidiano escolar buscam, em geral, culpabilizar a vítima pelo preconceito sofrido; trata-se de uma estratégia eficaz de silenciamento, por
fazê-la acreditar que o problema está nela e não em uma sociedade estruturada no
racismo.
No ARTP11, o autor trabalha no âmbito de discutir a origem do preconceito,
afirmando que este não tem a sua origem na instituição escolar, uma vez que a criança vive em diversos espaços. Entretanto, a escola se mostra como um dos principais campos de reprodução e efetivação do preconceito. Vejamos o fragmento a seguir:

Percebe-se que quando não são trabalhadas as diferenças nas práticas discursivas em sala de aula, criam-se os estereótipos, preconceitos e racismo, porque somente categorizam o outro pelo fato de pertencerem ou não a um grupo, e embora os preconceitos pelos que
são diferentes em sua maioria inicia-se em casa, tais preconceitos
são reforçados na escola pela fala da professora e/ou livros didáticos
(ARTP11).

As práticas racistas no cotidiano escolar são consequências da estruturação
de uma abordagem curricular construída a partir de valores brancos e eurocêntricos
expressando a hegemonia do grupo dominante na sociedade.
Nesse sentido, insere-se o ARTC04 com a ideia de desconstruir um currículo
etnocêntrico e, desse modo, contribuir para acabar com o preconceito e racismo
como base curricular.
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Em primeiro lugar, reforçamos que os conceitos de multiculturalismo
e interculturalidade contribuem para desconstruir o currículo etnocêntrico. Ainda que os conceitos, nos trabalhos analisados não tenham
sido utilizados na intensidade que supúnhamos, esses conceitos,
quando citados, trazem no seu bojo o questionamento do etnocentrismo branco, a necessidade do estabelecimento de relações entre
as culturas, sem que isso signifique assimilação e branqueamento,
bem como o desafio de acabar com o preconceito e o racismo no
currículo escolar (ARTC04).

Para essa reconstrução, necessitamos compreender o currículo como um
campo de forças com intencionalidades, moldado numa complexa teia de práticas
culturais, sociais e políticas. Conforme afirma Sacristán (2000, p.17), “[...] os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins
da educação no ensino escolarizado”.
Essa premissa de um currículo etnocêntrico nos encaminha para compreender a crítica proposta pelo artigo ARTP10, que argumenta sobre a minimização da
história e cultura Afro-brasileira e Africana à discussão de preconceito e discriminação, trazendo para o debate essa redução presentes na escola.

Processos históricos fundamentais da história africana não são conhecidos dos agentes escolares. A diversidade que constitui o continente também não é familiar. No mais das vezes, os profissionais da
escola confundem referência com discussão. Muitos compreendem
que a simples menção à África cumpre o previsto no dispositivo legal.
Da mesma forma, é comum utilizar-se a África como mote para considerações sobre discriminação e preconceito. Nesse sentido, notamos serem freqüentes as associações entre o conteúdo referido na
legislação e o ensino de valores morais e éticos. Sempre que se fala
em África e em Cultura Afro se fala em racismo, em discriminação e
em preconceito (ARTP10).

Os artigos ARTP6 e ARTP8 pensam os sentidos da categoria preconceito
dentro das experiências pessoais.
Vamos começar trazendo ao diálogo a fala de Érica, da E. M. Zulmira
Mathias Netto Ribeiro, que é diretora, mas trabalhou muito tempo
com Educação Infantil e, em sua narrativa, traz muitos eventos de
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preconceito e discriminação pelos quais passou, não só pelas famílias das crianças, como por parte de colegas de trabalho, direção de
escola e de outros profissionais da área. Narra, também, o preconceito por parte das crianças, mas deixa bem claro que o preconceito
é incutido pelo adulto, não é pelas crianças, não. (ARTP6).

A descoberta do pertencimento aconteceu de diferentes formas para
as professoras e em articulação com suas marcas étnico/raciais.
Quanto mais traços negroides físicos possuíam as professoras, mais
cedo perceberam o seu pertencimento, porque mais estavam expostas ao preconceito e à discriminação em função deles, o que tornou
impossível a sua não percepção. (ARTP8).

Entre as experiências que indicaram percepção do sofrimento causado pelo
preconceito, o ARTP6 evidencia a parcela de contribuição da escola nessa reprodução, pois aparecem como principais atores citados: as famílias das crianças, colegas
de trabalho, direção de escola e de outros profissionais da área. Essa percepção,
conforme abordado no ARTP8, difere de acordo com os traços fenotípicos negros
apresentados pelos sujeitos. Quanto mais traços aparentam mais cedo, é perceptível o preconceito e maior a carga de discriminação.
Não existem ocorrências da categoria preconceito nos ARTP9 e ARTP12.
Nesses artigos, observamos que essa ausência não se trata necessariamente de
uma desconsideração do termo e do seu significado, como poderíamos supor à primeira vista. O primeiro texto traz para o debate a desconstrução da compreensão
negativa das identidades negras e LGBT. O segundo apresenta uma discussão da
formação, pesquisa e prática pedagógica dos/as professores/as indígenas no que
diz respeito às suas crenças, costumes e tradições. Tais discussões são permeadas
por relações de exclusão que têm como base preconceitos e discriminação.
O ARTC1, ao refletir sobre as providências curriculares sugeridas pela Lei
10639/03, buscou conceituar e discutir o termo discriminação racial.
[...] Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito
das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das
crenças, a discriminação é a adoção das práticas que os efetivam
(ARTC1).
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Esse estudo além de conceituar discriminação racial, buscou também distingui-lo dos termos preconceito e racismo. Distinção fundamental para a compreensão
de ações para combatê-la, uma vez que sua efetivação se desenvolve por meio das
práticas. Em outras palavras, podemos dizer que o racismo e o preconceito supõem
a discriminação racial, posto que essa última “[...] pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do preconceito” (GOMES, 2005, p. 55) e se encontra
“[...] nas diversas instituições educacionais, contribuindo para que as diferenças de
fenótipo entre negros e brancos sejam entendidas como desigualdades naturais.
Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros como sinônimos de seres
inferiores” (HENRIQUES, 2001, p.11).
Para essa autora eliminar ideias e comportamentos equivale a construir outros conceitos, pois também constrói outras ideias. Para tal, ela propõe trabalhar
conceitos próprios da questão racial. Consideramos que esse tipo de proposta leva a
questionar as relações étnico-raciais, principalmente porque evidenciam os estereótipos e atitudes que depreciam, tanto de forma velada como explícita, a população
negra. Caso sigamos a recomendação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, todos os alunos negros e não negros, assim como seus professores, devem sentir-se valorizados e apoiados. Depende também, de maneira
incisiva, da reeducação das relações entre negros e brancos; nesse caso, designado
como relações étnico-raciais. Depende ainda de um trabalho conjunto, envolvendo
“[...] articulação entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à escola” (BRASIL, 2005, p.13).
Quadro 11: Classificação da categoria Discriminação nos artigos
Classificação
Conceituam e discutem
Discutem e não conceituam
Aparecem apenas em citação direta
Não existem ocorrências
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Artigos
ARTC1
ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTP6,
ARTP7, ARTP8, ARTP9
ARTC5, ARTP12, ARTP11
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ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTP6, ARTP7, ARTP8, ARTP9 discutiram e não
conceituaram a categoria discriminação, como exemplificado nos fragmentos a seguir:
O mito da democracia racial brasileira, além de estabelecer uma falsa consciência sobre as relações raciais no Brasil, impediu por quase
um século que as práticas de discriminação racial fossem criminalizadas [...] (ARTC2).
As lutas e proposições da população negra pela valorização de sua
História, Cultura e memória são pautadas a partir dos direitos coletivos, ou seja, o segmento negro é coletivamente vitimado, independente da classe social, gênero ou orientação sexual. Isso, contudo,
não implica em desconsiderarmos que as formas pelas quais os negros lidam com sua identidade e reagem ao racismo, preconceito racial e discriminação racial possam ser diferentes (ARTC3).
O autor afirma que os estudantes africanos levam um choque ao
perceber que no Brasil, país que tem uma imagem associada à democracia racial, há preconceito e discriminação (ARTC4).
As experiências indicam que o preconceito e a discriminação racial
se referem a um processo de descoberta, esta premissa está presente no pensamento social brasileiro que apresenta dificuldade de admitir a existência do racismo (ARTP7).
As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismo, sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes
os desenvolve com seus pares, na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola‟, de onde podemos entender que estar sensível ao
seu aluno é também estar disponível para ensinar a desestruturar as
idéias, comportamentos e atitudes que nos tornam objetos da humanidade, a exemplo do racismo (ARTC9).

Impedir e vitimar são termos mencionados nesses fragmentos que são reveladores para exemplificar a urgência das lutas e proposições da população negra
pela valorização da sua história e cultura. Nessa perspectiva, resistem e reagem às
práticas racistas sucumbidas ao longo da História do Brasil, pelo mito23 da democracia racial, já que

[...] diferentemente de outras sociedades em que o discurso afirma
abertamente a condição de inferiores/diferentes dos negros em relação aos brancos, em nossa sociedade o discurso sempre afirmou a
23

O conceito de mito que adotamos é o mesmo utilizado por Calos A. Hasenbalg: “A noção de mito
para qualificar a „democracia racial‟ é aqui usada no sentido de ilusão ou engano e destina-se a apontar para a distância entre representação e realidade, a existência de preconceito, discriminação e
desigualdades raciais e a sua negação no plano discursivo. Essa noção não corresponde, portanto,
ao conceito de mito usado na Antropologia” (HASENBALG, 1996, p. 237).
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condição de inferiores/iguais. Daí a grande dificuldade de brancos e
negros compreenderem a dinâmica perversa do racismo no contexto
brasileiro, bem como o seu papel na estruturação da desigualdade
entre ambos. Aqui negros e brancos têm um „lugar social‟ historicamente determinado. A diferença racial quase nunca aparece no discurso público e quando aparece ganha a qualificação de episódica.
(MARÇAL, 2011, p. 13).

Nessa direção, o movimento negro tem se organizado para denunciar as condições de vida da população negra brasileira, ressaltando, entre outros, que o acesso e a permanência da maioria dos negros ao sistema educacional são permeados
por uma série de obstáculos (CAVALLEIRO, 2005). Essa resistência negra mantevese fortalecida, tornando-se inaceitável defender a sociedade brasileira como um
exemplo de democracia racial.
Um dos fragmentos que destacamos traz uma informação relevante para o
debate das relações étnico-raciais, qual seja: na sociedade brasileira, o preconceito
e a discriminação racial são vistos como experiências de descobertas, em virtude da
dificuldade em assumir a existência do racismo. Nesse contexto, assumir-se negro
significa, muitas vezes, um processo lento, que exige conhecimento de si, a partir de
conhecimentos outros, entre os quais, do percurso histórico e social do povo negro
no Brasil. Trata-se de tornar-se negro que significa dizer “[...] tomar posse dessa
consciência e criar uma nova consciência que reassegure o respeito às diferenças e
que reafirme uma dignidade alheia a qualquer tipo de exploração” (SOUZA, 1983,
p.45).
A criação de uma nova consciência talvez seja um dos principais desafios para uma educação que propõe combater o racismo, pois consideramos que tal criação, para se tornar viável, faz-se necessário reconstruir ideias, comportamentos,
crenças, ideologias, repensar posturas teóricas, curriculares e práticas ou, nos termos do ARTP9, rever o conforto das hierarquias, sobretudo aquelas estabelecidas
como instrumento de subordinação e dominação que silencia vozes, mantêm relações desiguais como formas de legitimar suas ações e perpetuar hierarquias, sem
perder de vista que tal legitimidade se deve também ao fato de a maioria dos pobres
serem negros (GUIMARÃES, 2003).
Ressaltamos que não se trata de propor uma espécie de “[...] mágica a ser
aplicada em doses diferentes com vistas à mudança de mundo”, mas de um exercí-
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cio de desafiar tanto a educação escolar, como “[...] os grupos populares para que
percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam
sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino certo ou
algo que não pode ser mudado” (FREIRE, 1992, p.114). Seria uma movimentação
buscando construir uma educação libertadora, no sentido de conhecer para ter uma
compreensão crítica dessa realidade hierarquizada e buscar modificá-la, transformando-a coletivamente.
Não encontramos a categoria discriminação em ARTC5 e ARTP12, respectivamente. Em ARTC5, trata-se de práticas de resistência e processos educativos
numa comunidade quilombola e de compreender a formação inicial no Ensino Superior e às exigências da Educação Escolar Indígena. Não buscamos nesta análise
defender a obrigatoriedade de termos específicos e únicos para as pesquisas da
educação para as relações étnico-raciais, tampouco associar tais usos a ausência
de aportes teóricos pertinentes para discutir currículos e práticas que contemplem a
diversidade étnico-racial.
Grosso modo, podemos dizer que as duas produções possuem interesses de
pesquisa totalmente distintas, afinal, uma trata de educação indígena e outra de
educação quilombola. Entretanto, um olhar mais atento indica algumas semelhanças
que merecem considerações. Ambas estão inscritas no campo das relações étnicoraciais, com legislações específicas (Lei 10.639/03 e Lei 11.645/08) que tornam
obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Nesse sentido,
trazem preocupações comuns, por exemplo, o fortalecimento de identidades e de
direitos, a começar por romper “[...] com imagens negativas forjadas por diferentes
meios de comunicação, contra os negros e os povos indígenas” (BRASIL, 2005,
p.19). Ao apontar essas semelhanças, não buscamos minimizar as diferenças, mas
considerá-las, no sentido de vislumbrar alguma mudança no horizonte, já que a força
das culturas negadas e silenciadas nos currículos tende a aumentar cada vez mais
nos últimos anos (GOMES, 2012).
Dessa forma, aqueles tidos como excluídos recorrem a táticas coletivas e individuais e resistem de diferentes formas. Esse cenário de complexidade e disputas
atinge o sistema escolar, a produção do conhecimento e a formação de professores/as. Ao tempo em que emergem novas formas de exploração capitalista, de igual
modo emergem novos movimentos de luta pela democracia, tais como: governos
populares, reações contra-hegemônicas daqueles países considerados periféricos
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ou em desenvolvimento. Esses processos alcançam os currículos, os sujeitos e suas
práticas, levando-os a um processo de renovação. Não mais a renovação restrita à
teoria, mas aquela que exige uma real relação “[...] entre a teoria e a prática transformadora se insere o trabalho de [...] organizações dos meios materiais e planos
concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações
reais, efetivas” (VÁZQUEZ, 1977, p.207).

Quadro 12: Classificação da categoria Cultura nos artigos
Classificação
Conceituam e discutem
Discutem e não conceituam

Aparecem apenas em citação direta
Não existem ocorrências
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2015.

Artigos
ARTC1, ARTP7, ARTP12
ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTC5,
ARTP6, ARTP8, ARTP9, ARTP10,
ARTP11
-

Os ART1, ARTP7, ARTP12 conceituaram e discutiram a categoria cultura,
conforme os fragmentos a seguir elencados:
Este conteúdo que se transmite na educação é sempre alguma coisa
que nos precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos humanos pode-se perfeitamente dar-lhe o nome de cultura (FORQUIN,
1993, p. 10 apud ARTC1).
A cultura não é uma coisa imóvel pronta e acabada. A prática cultural é dinâmica e coletiva [...] trata-se de instituir um lugar forte de soberania do ser humano e de afirmação da sua identidade, qualquer
que seja ela (ARTP7).
Cultura é uma dimensão do processo social, da vida, de uma sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, como por exemplo se poderia dizer da arte. Não é apenas uma
parte da vida social como, por exemplo, se poderia falar de religião.
Não se pode dizer que cultura seja algo independente da vida social,
algo que nada tenha a ver com a realidade onde existe. Entendida
dessa forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social,
e não se pode dizer que ela exista em alguns contextos e não em outros (SANTOS, 2003, p. 44 apud ARTP12).

Esses excertos revelam uma similaridade entre os conceitos de cultura, permitindo dizer que esses se referem a aspectos da vida social, que nos precede, nos
ultrapassa, porque é dinâmica e coletiva. Nesse sentido, os Estudos Culturais con-
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cebem o currículo como um campo de luta em torno da significação e da identidade.
Assim, podemos compreender o conhecimento e o currículo como campos culturais,
sujeitos à disputa e à interpretação (SILVA, 1999). Portanto, os diversos grupos, historicamente excluídos, como as mulheres, negros e índios,

Resgatam a sua autonomia e reafirma a sua diferença, justamente
no domínio da cultura. Nesse sentido, o meu mundo, o meu eu, a minha cultura, são traduzidos também através do outro, de seu mundo
e de sua cultura, do processo de decifração desse outro, do diferente. É como um processo de espelhamento. Ao mesmo tempo em que
os grupos socialmente discriminados lançam um olhar para a sociedade, formam-se imagens a partir do modo como uma sociedade se
vê refletida pelos olhos do outro (NOVAES, 1993, p. 109 ).

Sendo assim, quando a Lei 10.639/03 estabelece que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana serão ministrados,em caráter obrigatório, no âmbito de todo o currículo escolar na educação básica (BRASIL, 2005),
significa buscar alterar o contexto da cultura, no qual aprendemos a perceber as
raças. Em outras palavras, a forma como vemos negros e brancos também é aprendida, tanto que somos educados e socializados a ponto das ditas diferenças serem
inculcadas em nossa “[...] forma de ser e ver o outro, na nossa subjetividade, nas
relações sociais mais amplas” (GOMES, 2005, p.49).
Os ARTC2, ARTC3, ARTC4, ARTC5, ARTP8, ARTP9, ARTP10, ARTP11 discutiram e não conceituaram a categoria cultura. Para essa análise, selecionamos os
fragmentos a seguir:
Trabalhar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino
fundamental não significa apenas transmitir conteúdos, mas adotar
uma política de conhecimento que valorize a população negra nos
seus aspectos de afirmação de identidades e valorização de suas
expressões culturais. Defende-se a adoção de uma política cultural
que leve em consideração culturas diferenciadas daquelas que costumamos considerar: a cultura pautada, predominantemente, em valores europeus (ARTC2).
As instituições educacionais transmitem uma determinada cultura e
a cultura selecionada e veiculada nos currículos se relaciona com o
contexto no qual se situam ela própria e as instituições escolares. O
currículo, de alguma maneira, expressa o conflito de interesses e os
valores dominantes que guiam a escolarização. Dessa forma, emergem algumas questões: Que cultura selecionada é essa? De quem
é esse conhecimento considerado valioso para integrar os currículos,
dentro de uma vasta gama de possibilidades? (ARTC3).
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A resistência, enquanto conjunto de estratégias criadas e vividas pelos negros e negras para libertarem seus corpos e mentes do processo de colonização, dar-se através da perpetuação de seus valores, das memórias, história e cultura (ARTC5).
A importância da formação específica sobre história e cultura afrobrasileira na vida profissional reverbera na vida pessoal de cada professora. Elas perceberam a existência do racismo, aproximaram-se
da história e da cultura de seu grupo de pertença, aportaram segurança para lidar com seus próprios conflitos e passaram a investir no
estudo da temática, que pode ser configurado como o estudo de suas próprias histórias (ARTP8).
Pensar a inserção de práticas discursivas de ensino sobre a história
da África e da cultura afrobrasileira significa promover os valores sociais culturais que foram historicamente silenciados nos currículos
escolares (ARTP11).

Partimos da ideia de que trabalhar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas significa, de acordo com ARTC2, adotar uma política de conhecimento que
valorize a população negra nos seus aspectos de afirmação de identidades e valorização de suas expressões culturais. Trata-se, antes de tudo, de pôr em dúvida e
questionar os conhecimentos selecionados como válidos no desenvolvimento curricular; questionamentos que fazem parte das “[...] estratégias de resistências criadas
pelos negros e negras para libertarem seus corpos e mentes do processo de colonização”, como descrito no ARTC5.
A desvalorização da cultura negra, evidenciada pela ausência de elementos
da história e da cultura africana e afro-brasileiras, pode eliminar tanto a possibilidade
das crianças conhecerem a história e cultura do povo negro como também leva a
formar a ideia equivocada de que essa história não tem importância, portanto, sua
ausência torna-se normal, natural. Trata-se de uma espécie de círculo vicioso de
silêncio e silenciamento, dificultando a reflexão das crianças acerca das relações
raciais no cotidiano escolar e sobre o próprio pertencimento racial. Nessa perspectiva, esse tipo de cultura escolar tanto oprime como exclui determinadas crianças.
Oprime-as, principalmente, porque lhes fazem acreditar que são inferiores nas relações com outras crianças. Exclui quando silencia diante das agressões presentes no
seu espaço físico. Esse silêncio opressor e excludente revela, como afirma Cavalleiro (2005), a não importância dada a essa temática no cotidiano escolar.
Dessa perspectiva, inferimos que as recorrências das categorias raça, racismo, étnico-racial, preconceito, discriminação e cultura não foram meras expressões
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sem intenção de produzir sentidos. Em nosso entendimento, elas podem indicar
comprometimentos com uma educação de relações étnico-raciais positiva, apoiada
em uma proposta curricular que reconheça e valorize, por meio de suas práticas, a
diversidade de culturas dos grupos que ainda são excluídos do currículo escolar.
Nesse sentido, um forte instrumento político no processo de ruptura com uma educação escolar que ignora a diversidade desses grupos subordinados do ponto de
vista político.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, tivemos como objetivo geral compreender os sentidos atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais publicadas em produções
científicas do GT 21 da Anped, que tratam de currículos e práticas.
Terminar esta pesquisa significa também relembrar os caminhos percorridos
“para chegar até aqui”, especialmente aqueles buscando compreender os sentidos
atribuídos a categorias do campo das relações étnico-raciais publicadas em produções científicas do GT 21 da Anped, que tratam de currículos e práticas. Para tanto,
admitimos que esse percurso foi lento, minucioso, detalhado e organizado em fases,
mapeando, identificando e analisando essas produções na tentativa de “compreender os sentidos”. Aliás, consideramos essa compreensão o principal desafio desta
pesquisa, porque propomos como questão central: Quais os sentidos atribuídos a
categorias do campo das relações étnico-raciais publicadas em produções científicas do GT 21 da Anped, que tratam de currículos e práticas?
No primeiro momento, o nosso exercício gravitou em torno de identificar as
frequências dos termos selecionados para análises, pois entendemos que poderiam
fornecer pistas que nos levasse a compreensão que pretendíamos. Nas análises
empreendidas, percebemos alguns aspectos comuns aos trabalhos, quais sejam: a
criação de uma nova consciência sobre a temática em questão; a necessidade de
rever o conforto das hierarquias e de repensar as políticas curriculares com vistas a
problematizar, transformar e desenvolver novas práticas educacionais, sociais e culturais; desenvolver práticas de combate ao racismo, considerando que se trata de
um elemento estruturador das relações sociais, inclusive no âmbito da educação
escolar.
Esta pesquisa revelou a urgência de um aprofundamento conceitual das categorias raça, racismo, discriminação, preconceito, étnico-racial e cultura. Não conceituar, se concordamos com umas das pesquisas que analisamos, pode significar não
modificar comportamentos, ideias, ideologias, concepções de mundo, tampouco
respeitar e valorizar as diferenças culturais, raciais, que ainda são transformadas em
desigualdades naturais. Isso não quer dizer, que aqueles que não conceituaram estão aquém do ponto de vista teórico e não dominam as referidas categorias Quere-
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mos dizer que a apropriação dos conceitos tende alterar pré-julgamentos, muitas
vezes ampliados para preconceitos e discriminações.
Chamou a nossa atenção também o uso de alguns termos, que são pertinentes para a discussão sobre as relações étnico-raciais, serem desconsiderados na
discussão dos povos indígenas apresentadas no ARTC5, já que se trata de relações
étnico-raciais; logo, não se limita aos negros. Outro elemento que ficou evidente foi a
baixa representatividade das produções científicas sobre a temática indígena num
GT que abarca produções científicas sobre relações étnico-raciais. Essa ausência
pode indicar um baixo número de estudantes indígenas nas universidades e em
Programas de Pós-Graduação (mestrado e doutorado), resultando na baixa produção de pesquisas nessa área, o que tende a contribuir para a tímida submissão de
trabalhos na ANPEd.
As pesquisas analisadas trouxeram contribuições relevantes para a área de
currículo e de práticas. Uma dessas contribuições diz respeito a compreender a escola como espaço de produção de conhecimento, no sentido de apresentar questões
significativas para essa área, com o propósito dos estudantes produzirem conceitos
e (re)elaborarem outras interpretações para a história e cultura africana e afrobrasileira e, consequentemente, valorizar as expressões culturais ainda negadas e silenciadas pelo currículo escolar.
Como afirma Cavalleiro (2000, p.34), “[...] O racismo é um problema que está
presente no cotidiano escolar, que fere e marca, profundamente, crianças e adolescentes negros. Mas, para percebê-lo, há a necessidade de um olhar crítico do próprio aluno”. Nesse sentido, observamos a necessidade de construção de práticas
transformadoras, numa dimensão emancipatória (FREIRE, 1987), capazes de desafiaram educandos, docentes, equipe gestora e demais sujeitos da escola a pensarem sobre o que dizem e vivenciam, cotidianamente; práticas entremeadas pela problematização permanente das vivências educativas construídas com os sujeitos. O
olhar crítico a que se refere Cavalleiro (2000) suscita ainda pensar e reconstruir o
currículo cotidianamente, tendo as relações étnico-raciais como ideias nucleares no
debate educacional.
A construção de currículo(s) e prática(s) nos quais a temática das relações
étnico-raciais seja vivenciada, do nosso ponto de vista, não pode ser um trabalho
espontâneo, um ato voluntário, sem direcionamentos, intencionalidades. Exige, sobretudo, pensar um trabalho coletivo, fincado em categorias do campo em debate
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(raça, racismo, discriminação, preconceito, cultura, entre outras), numa perspectiva
de formação permanente tanto no âmbito de instâncias de formação quanto do cotidiano das escolas.
A materialização de currículos e de práticas antirracistas, antidiscriminatórias
requer um processo formativo denso, bem como, a (re)construção de propostas curriculares concretas de forma acompanhada, sistematizada e (re)planejada constantemente. Nesse sentido, estamos compreendendo esses processos na perspectiva
da práxis, ou seja, “[...] atividade que se produz historicamente [...] – se renova continuamente e se constitui praticamente – unidade de homem e de mundo, da matéria
e do espírito, de sujeito e objeto, do produto e da produtividade”. (KOSIK, 1976, p.
202), assegurando, assim, um diálogo problematizante entre os sujeitos do processo, posto que “[...] sem o diálogo não é possível práxis” (FREIRE, 1987b, p.122).
Com base nesse diálogo como interlocução criadora de cultura, podemos problematizar as questões raciais no âmbito educacional, num movimento em que vamos
(re)elaborando

conhecimentos

(re)significando, portanto, culturas.

e

incorporando

novas

aprendizagens,
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Além da suposta inexistência: as sutilezas das relações raciais e suas repercussões no
cotidiano escolar de jovens estudantes do ensino médio

UFMG

58. 2012

Claudia Alexandre Queiroz

Sobre maçãs e sobre mangas: notas de uma pesquisa em diálogo com crianças Afrobrasileiras e com a literatura

UERJ-PROPEd

UCDB

Mailsa Carla Pinto Passos
59. 2012

Wellington Oliveira dos Santos

Negros/as e brancos/as em livros didáticos de geografia

UFPR

60. 2012

Rogerio Correia da Silva

Participação e aprendizagem na educação da criança indígena

FaE/UFMG

61. 2012

Maria Elena Viana Souza

UNIRIO

62. 2012

Natalino Neves da Silva
Marilza de Oliveira Santos
Maria Clareth Gonçalves Reis

Por uma educação étnicorracial no programa institucional de bolsas de iniciação à
docência – Pibid
Limites e perspectivas do contrato comunicacional na prática docente no ensino de
história da áfrica e cultura afrobrasileira
Mulheres negras e professoras no ensino superior – as histórias de vida que as constituíram
Uma casa de ensinar e aprender no extremo do Brasil

UFAC
UFF
UFGD
SEMED

63. 2012

64. 2012
65. 2012

Vera Lúcia de Magalhães Bambirra
Edwiges Zaccur
Eugenia Portela de Siqueira Marques

Educação para as relações étnicorraciais e a formação de professores: as experiências
de intervenção no mato grosso do sul

FaE/UEMG
UENF
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Qu

66. 2012

Hildete da Silva Pereira Bolson
Wanilda Coelho Soares de Moraes
Moema de Poli Teixeira
Kaizo Iwakami Beltrão
Sonoe Sugahara Pinheiro

67. 2012

Thiago dos Santos Molina

68. 2012

Maria Walburga dos Santos

69. 2012

UCDB
Além do preconceito de marca e de origem: a motivação política como critério emergente para classificação racial

ENCE/IBGE
EBAPE FGV
ENCE/IBGE

Mini comunidade obá biyi: escolarização e educação aliadas à afirmação identitária
afro-brasileira
O lúdico em uma comunidade quilombola: inspirações para a educação das relações
étnico-raciais

FEUSP

Maria Aparecida Santos Correa
Barreto

Ações afirmativas e sistema de cotas: um olhar a partir do movimento negro

PPGE/CE/UFES

70. 2012

Dulcinea Benedicto Pedrada

Mulheres negras: professoras, sim... Tias, por que não?
ensaio de um processo para além da “desinvisibilização de existências”.

UFES

71. 2012

Mille Caroline Rodrigues Fernandes

A-ian-madê? Processo educacional de crianças quilombolas na escola da cidade

UNEB/PPGEDUC

UFSCar
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72. 2013

Eduardo Quintana

A relação escola-terreiro na perspectiva de famílias candomblecistas

UFF

73. 2013

Débora Cristina de Araujo

O que já disseram a respeito da diversidade étnico-racial no programa nacional de
biblioteca da escola (pnbe)? Um estudo em andamento

UFPR

74. 2013

Luiz Fernandes de Oliveira
Marcelino Euzebio Rodrigues

A cruz, o ogó e o oxê: religiosidades e racismo epistêmico na educação carioca.

UFRRJ

A construção de um diálogo intercultural com indígenas por meio da pesquisa-ação
não-convencional

UCDB

75. 2013
Ruth Pavan
Maria Cristina Lima Paniago
Lopes

76. 2013

Rodrigo Ednilson de Jesus

A “constituição” da nação brasileira em disputa: o debate em torno da (in) constitucionalidade das ações afirmativas

UFMG – FAE

77. 2013

Natalino Neves da Silva

A (in)visibilidade da juventude negra na EJA percepções do sentimento fora do
lugar

FaE/UEMG

Do quilombo ao canavial: desafios e perspectivas para a implementação da educação escolar quilombola numa comunidade do médio Jequitinhonha
Epistemologia da resistência quilombola em diálogo com o currículo escolar

UEMG

78. 2013
79. 2013

José Eustáquio de Brito
Jeanes Martins Larchert

UESC/UFSCar

80. 2013

Kalyla Maroun
Suely Noronha de Oliveira
Edileia Carvalho

Educação escolar quilombola: diálogos e interfaces entre experiências locais e a
institucionalização de uma nova modalidade de educação no Brasil.

PUC-RIO

81. 2013

Katia Cristina Norões

Cotas na pós-graduação e a perspectiva de conquistar outros espaços para a produção de conhecimento

UNICAMP

82. 2013

Jaqueline Barbosa da Silva
Fátima Aparecida Silva

FORMAÇÃO, PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS/AS PROFESSORES/AS INDÍGENAS EM PERNAMBUCO: ações e desafios no contexto do
Pibid Diversidade

UFPE

83. 2013

Leunice Martins de Oliveira

Educação e cultura negra: fortalecimento de identidades e de direitos

FACED/ PUC-RS

84. 2013

Lucineide Nunes Soares
Santuza Amorim da Silva

Relações étnico-raciais e educação infantil: ouvindo crianças e adultos

UEMG

110

85. 2013

Wagner Roberto do Amaral

Os circuitos de trabalho indígena: os profissionais indígenas como novos sujeitos
da gestão de políticas públicas

UEL

86. 2013

Gustavo da Silva Kern

Racialismo, eugenia e educação nas primeiras décadas do século XX.

UFRGS

87. 2013

Marcos André Ferreira Estácio

Dialogar com a diferença: escuta das vozes favoráveis e contrárias as quotas étnicas

UEA

88. 2013

Thiago dos Santos Molina

A didática da dupla consciência e o ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana

FEUSP

89. 2013

Tânia Mara Pacífico
Rozana Teixeira

Negritude e branquidade em livros didáticos de história, língua portuguesa e educação física.

UFPR

Fonte: www.anped.org.br
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APÊNDICE B: Quadro utilizado para análise das categorias

Ocorrência e utilização da categoria RAÇA
Frequência Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos

Código

Título do artigo e autoria

ARTC1

“Diálogos possíveis entre concepções de
currículo e a lei 10.639/03 de Maria Elena
Viana Souza”

08

ARTC2

Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural nas
propostas curriculares do brasil e da colômbia” de Claudia Miranda
“Relações etnicorraciais e currículos escolares nas teses e dissertações em educação (1987-2006): possibilidades de repensar a escola” de Kátia Evangelista Regis
“Os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade e a ressignificação do currículo” de José Licínio Backes.
“Epistemologia da resistência quilombola
em diálogo com o currículo escolar Jeanes
Martins Larchert
“Práticas pedagógicas evidenciam microações afirmativas cotidianas” de Regina de
Fatima de Jesus

00

“É comum encontrarmos a utilização do termo etnia em substituição ao termo raça, por considerarem
o uso desse termo inconveniente, pelo seu sentido biológico”
“Não há discordância quanto ao entendimento de que o uso do conceito de raça com significado biológico é inadequado.”
“[...] raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais
e de poder ao longo do processo histórico. Não significam, de forma alguma, um dado da natureza. É
no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças”.
“Portanto, não cabe polemizar a questão racial brasileira, partindo do argumento de que raças não
existem e que raça é uma só - a humana - porque concordamos com esse argumento, porém, não
podemos reduzir nosso entendimento a esse discurso ingênuo. Seria muito tranqüilo não adotar o
termo raça como forma de neutralizar o racismo, no entanto, a questão é muito mais complexa”.
“A título de ilustração, mencionamos um trabalho que pode ser feito com o livro de história “Que mundo maravilhoso” em que tanto a personagem principal – Deus – como seus anjos assessores, sua
esposa e as demais são, na sua grande maioria, da raça negra.”
Não existe ocorrência do termo raça.

00

Não existe ocorrência do termo raça.

01

“em que medida as definições de nacionalidade e de raça presentes no contexto da conquista colonial
ainda estão presentes na formação de identidade e diferenças em nossos currículos?” (LIMA, 2011, p.
14).
“Primeiro a relação de “superioridade” – “inferioridade”, entre os “brancos”, “negros”, “índios”, “mestiços” funda o sistema colonial de dominação social; o segundo elemento diz respeito à relação entre o
europeu ocidental e o não europeu, demarcando na ideia de raça inferiorizada”.
Citação de fala:
“Eu acho que isso enriquece a criança ainda mais, de ver realmente como o negro tem que ser inserido na sociedade, que não é uma doença, é uma raça, que nós viemos de ancestrais que vieram pra

ARTC3

ARTC4

ARTC5

ARTP6

01

01
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ARTP7

Dimensões de educar para as relações
étnico-raciais: refletindo sobre suas tensões, sentidos e práticas de Ana Cristina
Juvenal da Cruz

14

ARTP8

Professoras negras: construindo identidades e práticas de enfrentamento do racismo
no espaço escolar de Claudilene Maria da
Silva

00

ARTP9

Interseccionalidades, vulnerabilidades e
práticas pedagógicas não-discriminatórias:
por um novo paradigma discursivo de Tatiana Nascimento dos Santos e Denise Maria
Botelho

07

cá, que muitos eram reis e rainhas na terra deles que foram vendidos por guerras, por tribos. (...)
O termo raça se refere a um marcador de diferença social um conceito analítico representado por
elementos fenotípicos e caracteres adscritos, que conferem intelegibilidade no interior das relações
sociais.
“[...] em muitas situações, as pessoas acreditam na existência de raça e organizam suas relações
com outras pessoas a partir desta crença. [...] se acreditam que outros pertencem a grupos genética e
permanentemente diferentes e possivelmente inferiores em algum aspecto então fica configurada uma
situação de relações raciais que pode ser objeto de investigação e indagação. Nesse caso, as pessoas, certa ou erradamente, aceitam esta realidade e agem em concordância com suas crenças. Isto
posto, raça é subjetivamente real. (SILVÉRIO, 2004: 85)
Ambos os termos etnia e raça se constituem um universo também simbólico forjado em ingredientes
de identidades por vezes, estereotipadas ou positivadas. É no cerne deste universo que a mescla dos
conceitos de raça e etnia no termo relações étnico-raciais responde a estas densas e específicas
formas de convivência e possibilita colocar a raça e a tensão das relações étnico-raciais brasileiras,
como um problema da educação.
A conjuntura de formação do sistema educacional brasileiro se edifica a partir práticas orientadas por
um pensamento racializado articulando escola e raça com vistas a equacionar a questão das relações
raciais (D‟AVILLA, 2006).
E no interior desta preocupação que a categoria raça recebe sentido, sendo fundamental a análise de
suas implicações teóricas e práticas.
[...] uma vez atingido o estágio do não-racialismo e não-racismo científicos, ou seja, uma vez estabelecidas pelas ciências à inexistência de raças humanas e a inexistência de hierarquias inatas entre
grupos humanos, durante um bom tempo, precisaremos ainda usar a palavra „raça‟ de um modo
analítico, para compreender o significado de certas classificações sociais e de certas orientações de
ação informadas pela idéia de raça.
O Brasil se constitui como um país racializado, se fundamenta atravessado pela problemática racial,
portanto pensá-lo sem dimensionar a raça causa um limite
No Brasil, fazer referência à raça ou à cor das pessoas ainda é sinônimo de ofensa. Oracy Nogueira
(2006, p. 299), que estudou o preconceito nas sociedades brasileira e estadunidense afirma que no
Brasil, “não é de bom tom „puxar o assunto da cor‟, diante de uma pessoa preta ou parda”
E dizer pra ela que ela é bonita, que ela pertence a uma raça forte, que o fato de ter sido escravo não
condiciona a pessoa a ser burro e que ela tem todas as possibilidades de mudar a vida dela (Profª
Martha Rosa).
Nossa referência é às pessoas negras lgbt, o que diz respeito à nossa própria inserção no mundo, a
nossos interesses de pesquisa e reflete, de nosso prisma, dois marcadores sociais bem articulados,
secularmente, de forma a criar clivagens sociais: raça e gênero.
María Lugones, filósofa feminista indígena, educadora popular, que enxerga esse sistema articulador
de opressões de raça, gênero e classe num contínuo temporal, espacial e cultural, aponta que a interseccionalidade opera de forma especializada para criar e manter estruturas rígidas de um poder que
permeia “todas y cada una de las áreas de la existencia social, constituyendo la forma más efectiva de
la dominación social tanto material como intersubjetiva.” (LUGONES, 2008, p. 79)
Para Kimberlé Crenshaw, pesquisadora negra, a interseccionalidade trata especificamente da forma
pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam
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ARTP10

ARTP11

ARTP12

A educação para a diversidade e a questão
étnico-racial: apontamentos para a análise
de práticas em curso de Wilma de Nazaré
Baía Coelho e Mauro Cezar Coelho
Limites e perspectivas do contrato comunicacional na prática docente no ensino de
história da áfrica e cultura afrobrasileira de
Natalino Neves da Silva e Marilza de Oliveira Santos
Formação, pesquisa e prática pedagógica
dos/as professores/as indígenas em pernambuco: ações e desafios no contexto do
Pibid Diversidade de Jaqueline Barbosa da
Silva e Fátima Aparecida Silva vfg

00

desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e
outras.
À tarefa inicial, de aprofundar a análise das identidades intersectadas em raça e sexualidade/orientação afetivo-sexual/identidade de gênero, somamos essa dimensão dupla de mudança de
foco, e ainda assim há desdobramentos a fazer: essa escrita se dedica às palavras, aos discursos
que, ao enunciar sujeit@s, não estão simplesmente expressando algo, mas ativando um “poder simbólico de constituir o dado pela enunciação, de confirmar ou de transformar a visão do mundo.” (RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 113)
Talvez por isso seja tão comum, nos já citados eventos de capacitação, reciclagem ou formação sobre
a temática da interseccionalidade de raça, orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, ouvir
falas como “minha escola não tem homofobia porque não tem nem homossexuais”. Mas como dirigimos nosso olhar para as homoafetividades? E como temos tratado as/os estudantes e colegas de
serviço que são ou parecem ser homossexuais, sendo assim taxad@s à revelia de sua própria afirmação?
Isso significa que devemos abolir qualquer menção à raça das e dos estudantes em sala de aula? Ou
ainda, que devemos fingir que suas orientações sexuais e identidades de gênero, quando não respondem às expectativas cis-heteronormativas, devem ser silenciadas, ignoradas? Devemos agir como
se raça e sexualidade não fossem parte dos processos de subjetivação das pessoas? Ou devemos
continuar “escolhendo” um único eixo identitário para validar existências formadas por vários?
Os resultados alcançados pelas ações adotadas nas escolas em questão são apreciáveis.
Em algumas delas detectamos uma nítida alteração na forma como crianças, adolescentes e
jovens percebem os índices de cor e raça (sic).
Os formulários de identificação dos alunos foram utilizados para a indicação da cor⁄raça.
Não apresenta o termo raça.

00

Não apresenta o termo raça.

00

Ocorrência e utilização do termo RACISMO nos artigos
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Código

Título do artigo e autoria

Frequência

Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos

ARTC1

“Diálogos possíveis entre concepções de
currículo e a lei 10.639/03 de Maria Elena
Viana Souza”

10

ARTC2

Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural nas
propostas curriculares do Brasil e da colômbia” de Claudia Miranda

06

ARTC3

“Relações etnicorraciais e currículos escolares nas teses e dissertações em educação (1987-2006): possibilidades de repensar a escola” de Kátia Evangelista Regis

04

Nesse trabalho, ficarei restrita ao texto do parecer da lei 10.639/2003 que trata de uma política curricular que se apoiou em diversas áreas do conhecimento, buscando combater o racismo e a discriminação contra a população negra brasileira.
Uma outra,diz respeito ao direito dos negros e de todos cidadãos brasileiros em cursarem todos os
níveis de ensino, em instituições bem equipadas, com professores qualificados para lidar com diversas
situações decorrentes do racismo entre os diferentes grupos.
As diretrizes apontam ações educativas de combate ao racismo e discriminações.
projeta a sua superação apenas no domínio da razão, o que deixaria pensar, ao extremo, que nos
países onde a educação é mais desenvolvida o racismo se tornaria um fenômeno raro. (p.11)
A discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do preconceito.
Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das
concepções de mundo e das crenças, a discriminação é a adoção das práticas que os efetivam. (p. 55)
aproveitando para chamar a atenção para o fato da discriminação contra os negros, no Brasil, ser
crime e da existência da Lei 7716/1989 em que a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível.se perguntarmos às pessoas o que é o racismo, responderão que racismo é preconceito, demonstrando o quão é tênue a linha de entendimento entre um conceito e outro para aqueles que
não estão familiarizados com o assunto.
O esforço presente nestes discursos é no sentido de assumir a densidade da omissão sobre a perpetuação do racismo brasileiro e suas consequências para os segmentos racializados como é o caso
dos afrobrasileiros,
Segundo Garcia (2005), foi nos anos 40 que em diferentes países da região – América Latina -, muitos
afrodescendentes começaram a refletir sobre sua situação de exclusão, racismo e discriminação.
Também no Brasil, foi imprescindível a adoção de um discurso que assumisse o racismo estrutural
responsável pela formação de fronteiras entre racializados e não-racializados, ou se quisermos, entre
o “eu” e o “outro” coloniais.
. O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos negros e também na dos que os discriminam.
Ribeiro (DM, 1995, p. 89) destaca a fala de uma aluna ouvida em sua pesquisa que pode expressar o
seu sofrimento diante do racismo:[...] não sei porque fazem isso de racismo com as crianças que não
sabem se defender”.
Não implica em desconsiderarmos que as formas pelas quais os negros lidam com sua identidade e
reagem ao racismo, preconceito racial e discriminação racial possam ser diferentes.
“[...] melhores condições de vida para os grupos marginalizados, assim como a superação do racismo,
da discriminação de gênero, da discriminação cultural e religiosa, assim como das desigualdades sociais” (CANDAU, 2011, p. 30).
Santos e Canen (2007) entrevistaram professores negros sobre questões de racismo na escola.
Partem de um multiculturalismo crítico que supera a visão meramente folclórica e discute o racismo
buscando sua superação.
Observou que o curso contribuiu para a qualificação da discussão e combate ao racismo nas escolas,
mas que ainda há muito para ser feito, inclusive houve depoimentos que afirmavam que o problema é
de cunho social/econômico, e não racial.

ARTC4

08
“Os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade e a ressignificação do currículo” de José Licínio Backes.
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Preparar os professores para a “superação de práticas discriminatórias de preconceito de racismo
contra crianças e jovens negros e negras”
Literatura infanto-juvenil continua contribuindo para divulgar visões estereotipadas das identidades
negras e a superioridade dos brancos, ou seja, continua, na sua quase totalidade, implícita ou explicitamente, reproduzindo o racismo.
Mostra algo que é comum nas pesquisas étnico-raciais, seja quando se trata de outro momento histórico ou do momento atual: havia discriminação e racismo.
ARTC5

ARTP6

ARTP7

“Epistemologia da resistência quilombola
em diálogo com o currículo escolar Jeanes
Martins Larchert
“Práticas pedagógicas evidenciam microações afirmativas cotidianas” de Regina de
Fatima de Jesus

04

Não há nenhuma ocorrência.

05

“Em nome da falaciosa democracia racial foi e ainda é negada a imensa desigualdade existente na
sociedade brasileira, afirmando-se que no Brasil há apenas uma desigualdade de caráter social, afastando a possibilidade de se pensar em racismo. O que não se discute é que essa desigualdade é fruto
de um acordo social excludente, que, segundo Henriques (2002), não reconhece a cidadania para
todos; assim, há cidadanias distintas, com direitos e oportunidades também distintos.”
“não pretendo analisar as práticas pedagógicas, mas buscar compreendê-las no que trazem de possibilidades de transformação da realidade de racismo no cotidiano escolar.”
Pediram minha contribuição... Pra que a gente pudesse montar um projeto na escola de valorização da
vida afro-brasileira, né? E a matemática, de conhecimentos trazidos, oriundos desse continente pra
matemática no
mundo. Aí, tem um professor diz o seguinte: Que não tinha tido nada. Que os negros não tinham contribuído pra nada! Que ele não podia falar de um grupo que nunca tinha feito nada pela matemática do
mundo! Ele falou: “„Você me diga o nome de alguém que ganhou o prêmio Nobel na área de exatas?”
Ele falou assim: “Não tem ninguém! Então, os negros não serviram pra nada”. Aquilo ali, eu acho que
se você me perguntar, eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou aqui dentro da escola!‟ O
racismo explícito do professor traz embutida a ignorância, falta de conhecimento acerca da sabedoria
africana...”
“Nessa busca por assemelhar-se ao branco, quem pode fugir, foge. Ao fugir do fenótipo, as crianças
da turma de Sheila e suas famílias, têm a pretensão de fugir dos estereótipos, do racismo na sociedade.”
“Geni, que compartilha o trabalho com Angélica, diz que o racismo não é um ponto de partida em sua
prática, é da intolerância é que ela parte, discutindo conceitualmente suas diferentes manifestações.”

Dimensões de educar para as relações
étnico-raciais: refletindo sobre suas tensões, sentidos e práticas de Ana Cristina
Juvenal da Cruz

14

“O racismo e as discriminações ao tecerem seus efeitos sobre as populações alvo permitem que estes
grupos se utilizem das formas de diferenciação social que os distinguem e construam identidades
compartilhadas. A população negra na diáspora reconstruiu suas identidades a partir das experiências
sob o racismo.”
“A produção de saberes no período moderno estruturou uma “construção racial do saber” (YOUNG,
2005) se constituindo em um „racismo epistêmico‟ (GROSFOEGUEL, 2007) que desenha a configuração de um pensamento raciológico, gerado em desiguais relações de poder.”
“O processo histórico de educação dos negros ocorreu à revelia dos sistemas de educação formal,
sendo as organizações negras, protagonistas em tomar a educação como meio de combate ao racis-
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ARTP8

Professoras negras: construindo identidades e práticas de enfrentamento do racismo no espaço escolar de Claudilene Maria
da Silva

24

mo e acesso a cidadania.”
“Pensavam eles (Frente Negra Brasileira) que o racismo, filho da ignorância terminaria graças a tolerância proporcionada pela educação. Corolário: era o próprio negro, vitima designada pelo racismo,
que deveria se transformar para merecer a aceitação pelos brancos [...] a educação, a formação e a
assimilação do modelo branco forneceriam as chaves da integração (MUNANGA, 2004: 106).
Após a exposição dos efeitos do racismo na educação a partir da década de 1980, marca a atuação
do movimento negro em torno de efetivas políticas públicas visando à erradicação dos efeitos do racismo no espaço escolar (RODRIGUES, 2005).
E no interior desta preocupação que a categoria raça recebe sentido, sendo fundamental a análise de
suas implicações teóricas e práticas. “[...] uma vez atingido o estágio do não-racialismo e não-racismo
científicos, ou seja, uma vez estabelecidas pelas ciências à inexistência de raças humanas e a inexistência de hierarquias inatas entre grupos humanos, durante um bom tempo, precisaremos ainda usar a
palavra „raça‟ de um modo analítico, para compreender o significado de certas classificações sociais e
de certas orientações de ação informadas pela idéia de raça (GUIMARÃES, 2002: 53).”
“‟A escola [...] é um instrumento inibidor do processo de construção do conhecimento das crianças
negras e não-negras, justificado pelos rituais pedagógicos impregnados de racismo, o que prejudica a
auto-estima da criança não-branca‟ (Professora N. M. – Ler e Escrever: um resgate histórico em busca
da identidade e auto-estima no ambiente escolar/SP– Ensino Fundamental I).”
“As experiências indicam que o preconceito e a discriminação racial se referem a um processo de
descoberta, esta premissa está presente no pensamento social brasileiro que apresenta dificuldade de
admitir a existência do racismo.”
“É preciso uma nova postura política e teórica de enfrentamento do racismo, não basta apenas reconhecer sua existência, mas compreender sua complexidade como estruturante das relações sociais.”
“A presença do racismo e das arraigadas crenças ideológicas que o fundamentam refazem a todo
tempo os conflitos sociais inclusive na escola.”
“Assim, até bem recentemente esta discussão [de raça e cor] era realizada quase que exclusivamente
por grupos do movimento social negro, que ao longo de várias décadas vem denunciando o racismo
brasileiro.”
“O racismo antinegro, como elemento estruturador das relações sociais que aqui foram estabelecidas,
fundamenta-se na ideia de inferioridade do negro e superioridade do branco, que justifica e consolida a
escravidão a que os povos africanos foram submetidos.”
“A sociedade brasileira e suas instituições, inclusive a escola, vão se constituir em sintonia com o projeto colonial que institui o racismo e as práticas racistas em suas instituições. Dessa forma, a sociedade em geral e a educação em particular assimilam e reproduzem o imaginário brasileiro a respeito da
população negra como uma população inferior e ao longo da historiografia brasileira, o racismo tem-se
reatualizado e atuado continuamente na produção de desigualdades e subordinação.”
“objetivo geral do estudo: analisar o processo de construção da identidade étnico-racial de professoras
negras e sua influência na emergência de práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar. [...] objetivo específico: c) caracterizar as práticas curriculares de enfrentamento ao racismo, que são vivenciadas por essas professoras no espaço escolar.”
“Para compreender o papel do processo de construção da identidade étnico-racial na emergência das
práticas de enfrentamento do racismo no espaço escolar, dialogamos com outros dois conceitos:
saberes e práticas curriculares.”
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“Esse e outros depoimentos mostram a presença e a perversidade do racismo que continua vivo e se
reatualizando no ambiente escolar, violentando as crianças negras cotidianamente.”
“A importância da formação específica sobre história e cultura afro-brasileira na vida profissional reverbera na vida pessoal de cada professora. Elas perceberam a existência do racismo, aproximaram-se
da história e da cultura de seu grupo de pertença, aportaram segurança para lidar com seus próprios
conflitos e passaram a
investir no estudo da temática, que pode ser configurado como o estudo de suas próprias histórias.”
“Tornar-se negro”... “[...] É fazer-se notar e tomar para si as conseqüências da sua consciência negra:
experimentar o orgulho de seu pertencimento étnico-racial e integrar a luta pelo combate ao racismo e
pela valorização da cultura negra, da forma que lhe for possível, inclusive pela atuação profissional.”
“O depoimento da professora enfatiza seus aprendizados sobre as manifestações do racismo e as
relações étnico-raciais na sociedade brasileira.”
“A naturalização das brincadeiras e dos ditados populares preconceituosos dá margem à interpretação
de que não existe racismo no Brasil.”
“Para Véra Lopes (2005, p. 188): „as pessoas não herdam, geneticamente, idéias de racismo, sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolve com seus pares, na
família, no trabalho, no grupo religioso, na escola‟, de onde podemos entender que estar sensível ao
seu aluno é também estar disponível para ensinar a desestruturar as idéias, comportamentos e atitudes que nos tornam objetos da humanidade, a exemplo do racismo.”
“O que nos resta saber é se podemos configurar essas mudanças como práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar.”
“Todavia, as professoras consideram que as atividades por elas desenvolvidas no trabalho sobre relações étnico-raciais na sala de aula contribuem para a superação do racismo no espaço escolar, uma
vez que geram o diálogo e o enfrentamento das situações de conflito; criam as bases para o respeito
ao outro; e provocam mudanças no comportamento dos alunos.”
“As reflexões das professoras sobre o trabalho que desenvolvem em relação à temática étnico-racial
instrumentalizam-nos a definir as práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar como as ações cotidianas, contínuas e intencionais que se propõem, a partir do diálogo e da busca
do respeito mútuo entre as pessoas, enfrentar as situações de preconceito e discriminação étnicoracial e provocar nos atores da comunidade escolar um comportamento anti-racista, que colabore para
construção afirmativa de suas identidades étnico-raciais.”
“as práticas desenvolvidas pelas professoras são um passo importante e necessário para o enfrentamento do racismo no espaço escolar.”
“A ação pedagógica desenvolvida pelas profissionais dialoga com os princípios orientadores que constam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana, a saber: consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de identidades e de direitos e ações educativas de combate ao racismo e à discriminação.”
“Os resultados apontam, portanto, para a importância dos processos formativos na constituição da
prática docente, discente e gestora da instituição escolar, tanto na sua dimensão inicial, quanto na
dimensão continuada. Significa dizer que é a partir do investimento formativo e identitário das/dos
profissionais da educação que poderemos desconstruir as práticas curriculares que mantêm e repro-
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duzem o racismo no espaço escolar.”
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“Partindo de falas frequentes em capacitações docentes para o enfrentamento de racismo e homofobias, analisa-se o poder de desempoderar que tem um certo tratamento discursivo referente a estudantes enquadrad@s contrahegemonicamente nas categorias sociais raça – nosso recorte é a negritude –
e orientação afetivo-sexual ou identidade de gênero – com ênfase às orientações/identidades não
heteronormativas: lesbiandade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e transexualidade.”
Interseccionalidade: “trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão
de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma
como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento.” (CRENSHAW, 2002, p. 177)
“para pessoas negras e lgbt, o pertencimento racial e as orientações afetivo-sexuais e identidades de
gênero não são a causa de seus sofrimentos, mas sim as homo/lesbo/trans/travestifobias e o racismo,
ou seja, uma incapacidade social de lidar com a diversidade de forma positiva.”
“Propomos aqui um giro paradigmático, uma dupla mudança de mirada: das identidades raciais e de
gênero como produto a um entendimento processual das homofobias e do racismo.”
“Em relação ao racismo, a negação se manifesta como não reconhecimento da identidade das pessoas negras; assim, o grau de invisibilidade que as acometem nos espaços educacionais é um fator de
põe constantemente em cheque a necessidade de políticas afirmativas direcionadas a esse segmento,
vulnerabilizado por um continuum histórico de discriminações e violações constantes dos mais preciosos direitos humanos, como o direito humano à cultura, história e memória.”
“Constitui-se, assim, um perverso jogo de invisibilizações que tenta ignorar o esforço secular dos movimentos negros, pessoas e instituições parceiras, para derrubar o mito da democracia racial e comprovar que racismo existe violentamente no Brasil, e ignora também um esforço mais recente para
comprovar que lesbofobia, transfobia, travestifobia, bifobia e homofobia existem, violentamente.”
Nota de rodapé: “Em 2009, o Grupo Gay da Bahia divulgou resultados de uma pesquisa sobre assassinatos de lésbicas, gays, transexuais e travestis noticiados pela mídia que rendeu ao Brasil o título de
país mais homofóbico do mundo em 2009: 198 mortes registradas como de natureza homofóbica. E a
pesquisa Revelando Tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas (2009), que
fez um levantamento na rede pública de educação do Distrito Federal, computou que “os tipos de discriminação mais relatados foram a homofobia, com 63,1% das respostas das/os alunas/os e 56,5%
das/os professoras/es ... e o racismo (55,7% d@s alun@s e 41,2% d@s profes-sor@s” (ABRAMOVAY, 2009, p. 188).”
“Elaborar pedagogias da alteridade é um processo constante de reconhecer a subjetividade de cada
sujeit@ participante, sua integridade, possibilidades, desafios. Implica que cada professor/a deve também ver-se como sujeit@ participante, e não só organizador/a: rever o conforto das hierarquias. Para o
enfrentamento das homo/lesbo/trans/travesti/bifobias e do racismo, isso vai significar localizar dentro
de si onde mora cada opressão.”
“No que concerne à negritude e ao racismo, é necessário que pessoas não negras entendam o sistema de privilégios a que têm acesso, independentemente da classe social em que estejam, e elaborem
formas, entre si, de eliminá-los, pois são constituídos pela exploração racista de pessoas negras e
outras não brancas (especialmente indígenas).”
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“Para a educadora negra Eliane Cavalleiro, a educação antirracista não é só do interesse das pessoas
negras, nem beneficia unicamente a esse segmento, mas impacta positivamente toda a sociedade
porque o racismo como sistema de diferenciação impacta negativamente”
“Entender homofobias e racismo como processos implica em entender a nós mesmas, professoras e
professores, como sujeitas em processo”
“Uma educação sem racismo, sem homofobias, sem discriminação depende da adesão individual de
cada professora e professor...”
“Sempre que se fala em África e em Cultura Afro-brasileira, se fala em racismo, em discriminação e
em preconceito.
No entanto, o racismo não é um fenômeno exclusivamente relacionado à África e aos africanos. Desconstruí-lo implica, justamente, na formulação de um saber escolar (WADEMARIN, 1998; MONTEIRO,
2005, 2001; CARDOSO, 2007) que demonstre o seu nascimento no Ocidente, a sua extensão e os
seus desdobramentos. A reincidência das vinculações do racismo e da discriminação ao caso africano
obscurece o conteúdo de História da África, atribuindo-lhe um lugar distinto do que é ocupado por
outros conteúdos históricos, marcadamente aqueles relacionados à Europa.”
“quando não são trabalhadas as diferenças nas práticas discursivas em sala de aula, criam-se os estereótipos, preconceitos e racismo, porque somente categorizam o outro pelo fato de pertencerem ou
não a um grupo, e embora os preconceitos pelos que são diferentes em sua maioria inicia-se em casa,
tais preconceitos são reforçados na escola pela fala da professora e/ou livros didáticos.”
Não apresenta o termo racismo.

Ocorrência e utilização do termo ÉTNICO-RACIAL
Frequência Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos
15

Propor um trabalho sobre relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana nos moldes em
que está sendo sugerido, ou seja, através de uma lei, pode ser um equívoco. Não estou desmerecendo as diretrizes, porém, chamando a atenção para o fato de ter sido necessário a promulgação de uma
lei para que essa temática fosse incluída no currículo escolar, sabendo-se que o ideal não seria impor
algo por lei, mas, por convencimento do quão é necessário esse trabalho com todas as crianças, negras e brancas.
Um aspecto a ser destacado do parecer é a justificativa para a utilização do termo étnico-racial. Por
que foi preciso justificar a utilização desse termo? No documento que trata da lei, é utilizado o termo
étnico-racial. A intenção dos responsáveis pela elaboração do texto da lei não era se afastar da polêmica, mas, porque [...] o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar
que essas relações tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também
devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e
princípios das de origem indígena, européia e asiática. (BRASIL, 2005, p.13)

120

Uma das orientações sugeridas pelo princípio do fortalecimento de identidades e de direitos versa
sobre a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades, provocadas por relações étnico-raciais. (BRASIL, p.19).
Podemos recorrer ao princípio da consciência política e histórica da diversidade explicitado na lei
10.639/2003. Esse princípio orienta para que, entre outras coisas, compreenda-se que a sociedade é
formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história
próprias, igualmente valiosas que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história. (p. 18)
Nada mais justo, portanto, que ampliar o acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais (p. 19) como sugere
mais uma das orientações sugeridas pelos princípios da lei.
É muito difícil para o professor admitir que aqueles conteúdos, escolhidos como os mais importantes
por ele, precisam ser repensados. É nesse contexto que situo a dificuldade que o professor tem em
aceitar uma proposta de currículo multicultural e trabalhar em prol de uma educação étnico-racial.
Quem, na verdade, faz o currículo somos nós, educadores. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na Educação Básica, sugerem procedimentos valiosos para que nós, educadores, pratiquemos um
currículo que seja,de fato, a transmissão cultural de um patrimônio de conhecimentos, valores, símbolos,constituído ao longo de gerações (FORQUIN, 1993) de todos e não de alguns. Que possamos
desencadear o processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida. (BRASIL,
2005, p.19)
ARTC2
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È muito difícil para o professor admitir que aqueles conteúdos, escolhidos como os mais importantes
por ele, precisam ser repensados. É nesse contexto que situo a dificuldade que o professor tem em
aceitar uma proposta de currículo multicultural e trabalhar em prol de uma educação étnico-racial.
Todas as outras ocorrências mencionaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africanas (2004).
Não obstante a importância do debate sobre as relações etnicorraciais na escolarização, existe uma
resistência em se problematizar essa temática na escola. Esta situação se repete nos programas de
pós-graduação stricto sensu em Educação, nos quais ainda é reduzida a quantidade de pesquisas
sobre as relações etnicorraciais..
Nesse sentido, a sistematização e análise da produção discente sobre as relações etnicorraciais nos
currículos escolares da educação básica podem contribuir para problematizá-la e apontar possibilidades de mudanças no contexto de alteração da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) pela Lei nº.
10.639/2003. Essa lei tornou obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares.[...] ainda persiste em nosso país um
imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes européias da sua
cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena, a africana e a asiática.
Desse modo, as discussões realizadas pelas pesquisas oferecem subsídios para repensar as relações etnicorraciais nos currículos escolares. Essas reflexões podem possibilitar o questionamento de
algumas das lógicas em que, geralmente, a escola é estruturada: a) seletiva; b) hierárquica; c) fundada nos pressupostos do universalismo e da igualdade abstrata e d) individualista.
Repensar as relações etnicorraciais nas práticas educativas provoca o questionamento sobre a seletividade dos currículos escolares ao abordar de quem são os conhecimentos e os valores estruturados
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nos currículos.
Intrinsecamente ligada ao item anterior, a discussão sobre as desigualdades etnicorraciais nas escolas interroga a hierarquia presente em seus currículos. É evidente que os currículos serão sempre
seletivos. A questão que emerge desse debate é que essa seletividade está fortemente pautada na
hierarquia entre os diferentes referenciais e entre os sujeitos brancos e negros. Implica em trazer à
tona que a obviedade de o currículo ser inerentemente seletivo escamoteia o fato de que os conhecimentos de um grupo etnicorracial são valorizados em detrimento de outro.
Apesar da tão proclamada miscigenação harmônica na sociedade brasileira, de sermos o resultado de
uma diversidade cultural e etnicorracial, um único referencial é valorizado e visto positivamente. Uma
igualdade que se orienta por um único referencial que, além de silenciar as diferenças, transforma-as
em desigualdades.
A discussão sobre as relações etnicorraciais pode questionar uma das lógicas sob a qual a escola,
bem como seus currículos estão estruturados: os sujeitos individuais. Nesse processo tenso e conflituoso, que emerge das discussões sobre as relações etnicorraciais nos currículos, existe a pressão
para que o Estado, através de políticas curriculares, impulsione a alteração das relações etnicorraciais
vigentes nas escolas para que, por meio de seus currículos, efetivem uma educação para a igualdade
etnicorracial.
Exemplos;
Não obstante a importância do debate sobre as relações etnicorraciais na escolarização, existe uma
resistência em se problematizar essa temática na escola. Esta situação se repete nos programas de
pós-graduação stricto sensu em Educação, nos quais ainda é reduzida a quantidade de pesquisas
sobre as relações etnicorraciais. A partir de meados da década de 1990,entretanto, é crescente o
número de trabalhos que vêm discutindo sobre tais questões, desvelando as diferentes facetas da
desigualdade a que está submetida a população negra nas instituições educacionais.
Nesse sentido, a sistematização e análise da produção discente sobre as relações etnicorraciais nos
currículos escolares da educação básica podem contribuir para problematizá-la e apontar possibilidades de mudanças no contexto de alteração da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) pela Lei nº.
10.639/2003. Essa lei tornou obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares1.
[...] ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza
principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são
a indígena, a africana e a asiática.
Desse modo, as discussões realizadas pelas pesquisas oferecem subsídios para repensar as relações etnicorraciais nos currículos escolares. Essas reflexões podem possibilitar o questionamento de
algumas das lógicas em que, geralmente, a escola é estruturada: a) seletiva; b) hierárquica; c) fundada nos pressupostos do universalismo e da igualdade abstrata e d) individualista.
Repensar as relações etnicorraciais nas práticas educativas provoca o questionamento sobre a seletividade dos currículos escolares ao abordar de quem são os conhecimentos e os valores estruturados
nos currículos.
Intrinsecamente ligada ao item anterior, a discussão sobre as desigualdades etnicorraciais nas escolas interroga a hierarquia presente em seus currículos. É evidente que os currículos serão sempre
seletivos. A questão que emerge desse debate é que essa seletividade está fortemente pautada na
hierarquia entre os diferentes referenciais e entre os sujeitos brancos e negros. Implica em trazer à
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tona que a obviedade de o currículo ser inerentemente seletivo escamoteia o fato de que os conhecimentos de um grupo etnicorracial são valorizados em detrimento de outro.
Apesar da tão proclamada miscigenação harmônica na sociedade brasileira, de sermos o resultado de
uma diversidade cultural e etnicorracial, um único referencial é valorizado e visto positivamente. Uma
igualdade que se orienta por um único referencial que, além de silenciar as diferenças, transforma-as
em desigualdades.
A discussão sobre as relações etnicorraciais pode questionar uma das lógicas sob a qual a escola,
bem como seus currículos estão estruturados: os sujeitos individuais. Nesse processo tenso e conflituoso, que emerge das discussões sobre as relações etnicorraciais nos currículos, existe a pressão
para que o Estado, através de políticas curriculares, impulsione a alteração das relações etnicorraciais
vigentes nas escolas para que, por meio de seus currículos, efetivem uma educação para a igualdade
etnicorracial.
Discutir a descolonização do currículo escolar, analisar as possibilidades para uma mudança epistemológica e política, identificando as tensões necessárias no que se refere ao debate sobre as questões étnico-raciais no cotidiano da sala de aula (GOMES, 2012).
Para que a escola do Fojo inicie um diálogo com a educação para as relações étnico-raciais precisará entender que ser quilombola é ser político e culturalmente resistente, coletivo, histórico e familiar.
a escola estabelece o diálogo da Lei nº 10.639/03 com o currículo escolar e confirma que inserida na
Educação das Relações Étnico-Raciais conviverá em relações de conflito, exigindo de todos reconhecimento, valorização e respeito aos conhecimentos quilombolas da comunidade.
“Assim tenho compreendido/ definido o que chamo de micro-ações afirmativas cotidianas: práticas
pedagógicas de caráter anti-racista, comprometidas com a transformação do quadro de desigualdade
étnico-racial que se evidencia na sociedade brasileira e, por consequência, nos cotidianos escolares.
São ações implementadas por professores(as), visando oferecer referenciais de identificação às crianças e jovens afrodescendentes de forma a potencializar seu pertencimento étnico-racial.
“Neste sentido, ao construir a noção micro-ações afirmativas cotidianas, parti do conceito de Ação
Afirmativa, por considerar que há muito a fazer na educação por meio de práticas pedagógicas de
caráter anti-racista, comprometidas com a superação da desigualdade étnico-racial que ainda se faz
presente no cotidiano escolar que não se inspiram, meramente, na Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e
cultura afro-brasileira”.
“Por sua história de vida, a professora vai assumindo uma postura de interferência no cotidiano escolar de forma ocasional, aproveitando as situações, não só em relação às crianças, mas a toda comunidade escolar, pois sua prática volta-se à busca por afirmação da identidade étnico-racial”
“A interferência da professora, nesta e em outras experiências narradas parece dever-se ao fato de ter
sua identidade étnico-racial assumida”
“Josinete [professora entrevistada] questiona, também, a especificidade da discussão étnico-racial,
que, sob seu ponto de vista, pela leitura da lei 10.639/03 parece ser da disciplina História, Literatura e
Artes...”
“Palmira [professora entrevistada] propõe um trabalho pedagógico a partir das omissões nos livros
didáticos, no sentido de denunciar a ausência da temática e mesmo, os erros históricos, a ideologia
presente, aproximando-se da prática proposta pela professora Josinete, que trabalha com a temática
em Filosofia:...Até um material ruim, é um material pra se trabalhar a questão étnico-racial. Porque
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você vai trabalhar com os alunos o silêncio, a omissão, você vai trabalhar as imagens. O que essas
imagens vão de encontro ao que é Brasil.”
“Se por um lado, Rosângela faz um trabalho que não reconhece como sistemático, dizendo que procura trabalhar preparando trabalhos de culminância nas datas comemorativas, o que parece é que sua
prática está para além de trabalhos pontuais, pois é uma professora negra e a afirmação da identidade
étnico-racial parece funcionar como micro-ação afirmativa cotidiana, interferindo na afirmação das
crianças.”
As professoras “têm articulado suas ações no sentido de potencializar o pertencimento étnico-racial
das crianças”
“A práxis cotidiana comprometida com a transformação da realidade e com a afirmação da identidade
étnico-racial, por meio de diferentes estratégias de ação vai apontando uma diversidade de microações afirmativas.”
“A teorização contemporânea das relações étnicoraciais e educação com foco nestes debates contribuem para emergir o debate à luz da interpretação destes termos possibilitando pensar a educação
sob outro prisma.”
“O presente ensaio resulta da pesquisa de mestrado que ocupou de compreender significados de
práticas pedagógicas que tem como mote a diversidade e a diferença com enfoque em uma educação
para as relações étnico-raciais.”
“Estas searas não podem mais ficar a distância das análises relativas à educação, e da compreensão
do pensamento social brasileiro redimensionado pelas recentes medidas legislativas responsáveis
pela inclusão dos debates a cerca das relações étnico-raciais na sociedade, bem como a atuação
dos movimentos sociais.”
“As categorias que embasam o debate devem ser protagonistas no campo da educação, uma vez que
a educação das relações étnico-raciais irrompe o espaço de debate.”
“Ambos os termos etnia e raça se constituem um universo também simbólico forjado em ingredientes
de identidades por vezes, estereotipadas ou positivadas. É no cerne deste universo que a mescla dos
conceitos de raça e etnia no termo relações étnico-raciais responde a estas densas e específicas
formas de convivência e possibilita colocar a raça e a tensão das relações étnico-raciais brasileiras,
como um problema da educação.”
“Educar para as relações étnico-raciais se refere a processos de educar entre grupos étnico-raciais
diversos, ou seja, de “ensinos e de aprendizagens, é tratar de identidades, de conhecimentos que se
situam em contextos de culturas, de choques e trocas entre jeitos de ser e viver, de relações de poder”
(SILVA, 2007).
“§ 1º A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos,
respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia
brasileira.” (BRASIL/CNE, 2008).
“As interconexões expressas nesta definição de educar para as relações étnicoraciais estão focadas
em três pontos: produção de conhecimento, reconhecimento da pluralidade multirracial brasileira e de
educar para a valorização e construção de identidades positivas.”
“Em perspectiva histórica, a dinâmica social das relações étnico-raciais e a educação podem ser
pensadas em três pontos: da adoção da diversidade à assimilação, da busca pela integração social
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pensada na premissa da igualdade cunhada na democracia racial e, por fim, das reivindicações recentes no interior da noção de reconhecimento das diferenças.”
“Delineamos as categorias a partir de descritores presentes nos 32 projetos finalistas selecionados
pelo CEERT. Dirigimos o foco a uma análise qualitativa com uma amostra das práticas pedagógicas e
verificamos que há variadas interpretações para cultura, escola, diversidade, diferença, história, relatadas nas experiências, de modo que estes conceitos são essenciais para uma educação das relações
étnico-raciais.”
“A noção de reconhecimento que “requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos e posturas, modo de tratar as pessoas negras” (BRASIL/CNE, 2004) se apresenta questão fundamental para
a educação das relações étnico-raciais. O reconhecimento é o ponto de partida para que adquiram
uma condição cidadã”
“As experiências do Prêmio Educar para a Igualdade Racial fazem emergir problemáticas importantes
para o campo das relações raciais e educação. Um dos destaques das experiências é a orientação de
construir práticas pedagógicas que tenham a diversidade étnico-racial como matriz norteadora, e isto
se torna fundamental considerando o limite das análises em educação que desconsideram a dimensão
racial.”
“As experiências descritas pelos educadores e educadoras nos projetos do Prêmio, mostram o quão
complexo é educar para as relações étnico-raciais, as contradições que suscita e ainda, o quanto as
relações tocam em sensibilidades e alteridades de todos os envolvidos no processo de ensinar e
aprender.”
“Reconhecer as diferenças e utilizá-las como ponto de partida é fundamental para uma educação que
contemple as relações étnico-raciais.”
“O presente artigo apresenta resultados obtidos em nossa dissertação de mestrado, na qual partimos
do pressuposto de que a intervenção pedagógica de cada professora está intrinsecamente associada
ao seu próprio processo de construção identitária, para compreender como é que se dar esse processo de construção, num contexto em que o silenciamento sobre relações étnico/raciais ainda se faz
muito presente.”
“resistência à discussão sobre a questão étnico-racial como componente curricular”
“objetivo geral do estudo: analisar o processo de construção da identidade étnico-racial de professoras
negras e sua influência na emergência de práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar.”
“Para fins didáticos e de operacionalização da pesquisa, apoiamo-nos em Ferreira (2000) para afirmar
que a construção da percepção do pertencimento étnico-racial de pessoas negras acontece por meio
de quatro estágios de desenvolvimento: submissão, impacto (descoberta de seu grupo étnico-racial
de referência), militância (o momento posterior ao conflito gerado pela percepção de seu pertencimento étnico-racial e a conseqüente rejeição vivenciada em função dessa descoberta) e articulação (explorar os valores de seu próprio grupo étnico-racial), embora compreendamos que tais estágios podem não dar conta da trajetória de construção identitária de todas as pessoas negras.”
“Para compreender o papel do processo de construção da identidade étnico-racial na emergência das
práticas de enfrentamento do racismo no espaço escolar, dialogamos com outros dois conceitos: saberes e práticas curriculares. Fundamentadas nas perspectivas de Freire (1997) e de Tardif (2005),
entendemos os saberes como conhecimentos, práticas, pensamento ideológico, habilidades, competências e atitudes mobilizadas pelas professoras na percepção do seu grupo de pertença. O conceito
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de práticas curriculares foi discutido como o define Inês Oliveira (2003): práticas reais, complexas e
relacionadas a fazeres e saberes, tecidas pelos professores a partir de redes, muitas vezes contraditórias, de convicções e crenças, de possibilidades e limites, de regulação e emancipação.”
“A classificação étnico-racial foi realizada de acordo com a auto-declaração das professoras, partindo
da categorização utilizada pelo IBGE: branco, preto, pardo, amarelo e indígena.”
“...que o processo de construção identitária de professoras negras acontece por meio de diferentes
momentos e situações de interação social, nos quais ocorrem a percepção do pertencimento étnicoracial.”
“Na convivência familiar, dependendo da forma como a cultura negra lhes foi apresentada, as professoras aprenderam a reconhecerem-se negras ou a ver o branco como padrão a ser atingido, negando
seu pertencimento étnico/racial.”
“A descoberta do pertencimento aconteceu de diferentes formas para as professoras e em articulação
com suas marcas étnico/raciais.”
“Ao despertar as professoras para o reconhecimento de seu pertencimento, tais saberes também as
impulsionam para mudanças em sua prática docente. Elas passam a incorporar a temática relações
étnico/raciais em sua atuação pedagógica.”
“No caso das professoras negras da Rede Municipal de Ensino do Recife, esses saberes emergiram
da experiência familiar, por meio das atitudes de autoafirmação do pertencimento da família; das relações pessoais, que possibilitaram a identificação da diferença étnico-racial entre as pessoas e grupos; das práticas sociais que proporcionaram a aquisição de conhecimento sobre história e cultura
afrobrasileira; e das situações de discriminação étnico-racial a que foram submetidas...”
“a insegurança pode ser identificada como um dos principais elementos motivadores do silenciamento
das professoras negras sobre as relações étnico-raciais no espaço escolar.”
“Na vida pessoal das professoras, a importância da formação toma concretude por meio da quebra de
preconceitos étnico-raciais;”
“Num contexto onde a ação mais comum entre as pessoas negras é negar a sua condição étnicoracial, tornar-se negro é também tornar-se exemplo de assunção... [...] experimentar o orgulho de seu
pertencimento étnico-racial... ”
“processo de construção da identidade étnico-racial”
Subtítulo: “Mudanças que ocorreram na prática docente das professoras durante a afirmação do pertencimento étnico-racial”
“Para Nogueira (2007), no Brasil o preconceito étnico-racial se revela intelectivo e estético, atuando
sob o poder de sugestão da hilaridade, razão pela qual os agressores geralmente defendem-se, alegando ser a agressão uma brincadeira.”
“O conjunto de relatos das professoras revela o espontaneísmo do trabalho desenvolvido e o tratamento da temática como algo à parte dos conteúdos curriculares, como se preconceito, discriminação
e relações étnico-raciais não compusessem o repertório dos conhecimentos que são transformados
em conteúdos de ensino.”
“A ação pedagógica realizada pelas professoras no tratamento da temática relações étnico-raciais é
marcada pelo princípio da transversalidade.”
“As reflexões das professoras sobre o trabalho que desenvolvem em relação à temática étnico-racial
instrumentalizam-nos a definir as práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar
como as ações cotidianas, contínuas e intencionais que se propõem, a partir do diálogo e da busca do
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respeito mútuo entre as pessoas, enfrentar as situações de preconceito e discriminação étnico-racial
e provocarn nos atores da comunidade escolar um comportamento anti-racista, que colabore para
construção afirmativa de suas identidades étnico-raciais.
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Nota de rodapé: “As leis 10.639/03, 11.645/08, o Programa Brasil sem Homofobia (2004) e o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos apresentam diretrizes para readaquação curricular e
estrutural das relações étnico-raciais e sexuais em sala de aula, contudo, tais diretrizes têm sido
engavetadas ou, quando são executadas, não fazem parte dos projetos político-pedagógicos das
escolas, e sim são iniciativa de um/a ou outra(o) professor/a.”
Nota de rodapé: “Os principais dispositivos legais relacionados à temática étnico-racial são: Lei n°
9.394, de 9 de dezembro de 1996 relacionada às alterações recentes: Lei n° 10.639, de 9 de janeiro
de 2003; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ministério da Educação, 2004; Orientações e
Ações para a Educação das Relações Étnico-raciais, emitidas pelo Ministério da Educação, em 2006;
Lei n° 11.645, de 10 de março de 2008; Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana, formulado pelo Ministério da Educação, em 2009.”
“A legislação relativa às questões étnico-raciais assume uma dimensão de demasiada importância. O
que a qualifica não é o tamanho do sistema ao qual impõe mudanças significativas, mas a natureza do
desafio que coloca para o saber escolar: alterar visões de mundo, redimensionar a memória, criticar
mitos e enfrentar preconceitos.”
“A primeira similitude é o voluntarismo docente. As secretarias estaduais ou municipais de educação
pouco ou nada tiveram a ver com as iniciativas de aplicação da lei. Em metade das escolas, aliás, os
professores se anteciparam à lei, e instituíram projetos educativos voltados para a educação para as
relações étnico-raciais, antes de a lei ter sido formulada.”
“Em todas elas, o modelo das Feiras de Ciências serve de parâmetro para a realização das atividades
relacionadas à educação para as relações étnico-raciais.”
“A pesquisa deixou claro que estudantes e professores vêem as atividades relacionadas à temática
das relações étnico-raciais como signos que caracterizam as escolas.”
“a inclusão da temática étnico-racial no calendário de atividades escolares constitui progresso considerável no trato da questão.”
“O que ocorre com os projetos analisados é coisa muito diversa. O modelo é apropriado apenas na
forma – a exposição de dados para a comunidade, a escolar e a envolvente. A diferença determinante
reside no lugar do conteúdo relacionado à questão étnico-racial e ao processo de que ele é objeto.
Em primeiro lugar, o conteúdo não é construído em sala de aula. Ainda que os professores façam
referência à África e à Cultura Afro-brasileira, uma e outra não constituem o conteúdo formal. Em que
pese a boa intenção que informa tais referências, ela não altera o fato de que África e Cultura Afrobrasileira permanecem como fatores externos ao currículo, como curiosidades, como questões sobre
as quais se pode erigir um conteúdo moral e ético, mas não como conteúdos determinantes do processo histórico brasileiro e da constituição da nacionalidade. Em segundo lugar, e em conseqüência
do que acabamos de apontar, ocorre que o conteúdo já referido não é internalizado pelos estudantes,
de modo que ele não avança do estatuto de informação. Ele não é internalizado e, conseqüentemente,
não sustenta a alteração de comportamentos (VYGOTSKY, 1998).”
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“Diálogos possíveis entre concepções de
currículo e a lei 10.639/03 de Maria Elena
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“Uma alternativa possível6 é a desvinculação da efeméride – a Semana da Consciência Negra – ao
saber escolar que lhe é correspondente. O vínculo do conteúdo relativo à educação para as relações
étnico-raciais tem um desdobramento involuntário: o de reiterar o caráter exótico do que diz respeito
à África e à Cultura Afro-brasileira.”
“No limite deste artigo, selecionamos para nossa análise o contrato comunicacional de apenas 01
(uma) professora onde a temática etnicorracial foi trabalhada.”
“Embora se reconheça que ainda há muito por se fazer, pesquisas sobre o trabalho com a diversidade
etnicorracial na escola têm revelado que existem experiências bastante significativas sendo desenvolvidas nas escolas de Educação Básica em todo Brasil.”
Não há ocorrências para o termo étnico-racial.

Ocorrência e utilização da categoria PRECONCEITO
Frequência Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos
19

“sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os afrobrasileiros, dificilmente, e as
estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em preconceitos e manutenção
de privilégios para os sempre privilegiados. (BRASIL, 2005, p.11)”
“Mostrar as figuras do livro, perceber a reação das crianças e construir com elas a noção do préjulgamento, para, então, trabalhar o conceito de preconceito.”
“Porque encontramos em Agnes Heller (2000) a concepção de que preconceito é um tipo particular
de juízo provisório.”
“Se esse juízo provisório não se alterar e não se modificar, tornar-se-á um preconceito. Seria cabível,
num primeiro momento, perceber até que ponto as crianças já incorporaram esse tipo de preconceito, ou não, ou se ainda estão na fase do juízo provisório.
“Um outro cuidado que deve ser tomado é o de não agir de forma preconceituosa em relação à noção
de preconceito."
“Esquecem-se que o preconceito é produto das culturas humanas que, em algumas sociedades,
transformou-se em arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros.
Esta maneira de relacionar o preconceito com a ignorância das pessoas põe o peso mais nos ombros dos indivíduos do que nos da sociedade.” (MUNANGA, 2001, p.11)
“para trabalhar o conceito de preconceito pode-se também recorrer a Gomes (2005) que o relaciona
à falta de conhecimento sobre os fatos. Para a autora, preconceito é um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia ou de uma de uma religião ou de
pessoas que ocupam outro papel social significativo. Esse julgamento prévio apresenta como característica principal a inflexibilidade pois tende a ser mantido sem levar em conta os fatos que o contestem. Trata-se do conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos.(p. 54)”
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Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural nas
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“Os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade e a ressignificação do currículo” de José Licínio Backes.

07

“o preconceito é o primeiro passo para uma atitude discriminatória e discriminar significa separar,
distinguir, estabelecer diferenças.”
“conforme Gomes (2005), a discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a
efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das concepções de mundo e das crenças, a discriminação é a adoção das
práticas que os efetivam. (p.55)”
“Sugerimos, então, que após os devidos debates e construções dos conceitos, propor que as crianças
façam uma pequena pesquisa com seus familiares, perguntando se eles acreditam sobre a existência
do preconceito racial no Brasil, se eles se acham preconceituosos e o porquê do fato e se já presenciaram algum caso de discriminação racial. De posse dos dados, montar com as crianças um gráfico,
tabulando as respostas e construir um texto coletivo com as respostas dos familiares sobre os “porquês” dos preconceitos. Construir, coletivamente, os conceitos.”
“se perguntarmos às pessoas o que é o racismo, responderão que racismo é preconceito, demonstrando o quão é tênue a linha de entendimento entre um conceito e outro para aqueles que não estão
familiarizados com o assunto.”
“Fazendo a tese de doutoramento, uma das perguntas que eu fazia aos professores era se já haviam
feito alguma atividade em sala de aula que permitisse trabalhar a questão racial. Um dos professores,
muito orgulhosamente, me disse que sim e contou a atividade feita: havia passado um filme sobre o
apharteid na África do Sul e ao terminar o filme, os alunos suspiraram aliviados comentando que ainda bem que aqui no Brasil não havia aquele tipo de preconceito racial.”
“O preconceito racial, como parte integrante do sistema ideológico do grupo branco, contribui para a
manutenção do status quo, nas relações entre os elementos brancos e de cor da população, pela sua
dupla atuação: 1. sobre o conceito e a utilidade dos primeiros em relação aos últimos; e 2. sobre a
autoconcepção e o nível de aspiração destes últimos.” (NOGUEIRA, 1998)
Obs.: Das quatro vezes que aparece o termo preconceito 3 delas é mencionando o título do livro “Preconceito de Marca: as relações raciais em Itapetininga”, de Oracy Nogueira.
”estereótipos, preconceito racial e discriminação racial no cotidiano escolar.”
“é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o preconceito do qual são vítimas.” (Brasil, 2004)
“[...] não implica em desconsiderarmos que as formas pelas quais os negros lidam com sua identidade
e reagem ao racismo, preconceito racial e discriminação racial possam ser diferentes.”
Obs.: Das sete vezes em que aparece o termo preconceito uma é como título e três são como títulos
dos trabalhos analisados pela autora.
“A realidade humana é marcada naturalmente pela diversidade. Para McLaren (1997), os defensores
dessa vertente (Liberal de esquerda), ao tomarem a diversidade como natural e essencial, e não
como produto da história, da cultura e, fundamentalmente, das relações de poder, mesmo que façam
a crítica ao ocultamento das diferenças culturais, não rompem com a lógica que produz as discriminações e os preconceitos.”
“não será a clara expressão de um compromisso político contra toda e qualquer coerção – que nos
encaminhe a desafiar, no currículo, os preconceitos, os estereótipos e os processos que nos têm
categorizado e oprimido – mais importante que a preocupação com o prefixo usado?” (MOREIRA,
2001, p. 74).
“Ribeiro (2008), ao analisar a relação entre hip-hop e escola segundo a ótica de pesquisadores que
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lidaram com essa temática, recorreu ao conceito de multiculturalismo crítico, salientando que este
desafia os preconceitos e as discriminações dentro e fora da escola, portanto, implica um projeto de
transformação social.”
O autor (Ribeiro, 2010) define multiculturalismo no primeiro parágrafo: “o multiculturalismo pode ser
entendido como um corpo teórico, prático e político revestido de sentidos que desafiam discriminações ancoradas em preconceitos” (p. 01). [...]. Ribeiro conclui que a experiência, embora não tenha
conseguido desnaturalizar o preconceito, contribui para problematizá-lo.
“Embora não explicite de forma direta o seu significado, no parágrafo anterior à referência à perspectiva multiculturalista, escreveu sobre a importância de a formação preparar os professores para a “superação de práticas discriminatórias de preconceito de racismo contra crianças e jovens negros e
negras” (p. 7)
Essa incorporação (das discussões étnicos-raciais) observa-se pelo entendimento da cultura como
negociação, das identidades como dinâmicas e construídas, da discussão do preconceito, da escola
como espaço de conflito, da história africana para além da dor e do sofrimento.”
“Lima (2011) analisou a presença dos indígenas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul via
sistema de cotas. A partir de um grupo focal com estudantes indígenas, mostrou as dificuldades, os
preconceitos e a resistência que a universidade tem em viabilizar um currículo intercultural, „voltado
para o reconhecimento e a desnaturalização das diferenças culturais‟ (p. 1).”
“Barreto (2011) analisa a experiência de estudantes africanos em uma universidade brasileira por
meio do intercâmbio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O autor afirma que os estudantes africanos levam um choque ao perceber que no Brasil, país que tem uma imagem associada à
democracia racial, há preconceito e discriminação. Para diminuir o preconceito, os estudantes afirmam que usam óculos de grau (para não serem confundidos com bandidos) e aparelhos nos dentes
(para não serem vistos como pobres).”
“Em primeiro lugar, reforçamos que os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade contribuem
para desconstruir o currículo etnocêntrico. Ainda que os conceitos, nos trabalhos analisados, não
tenham sido utilizados na intensidade que supúnhamos, esses conceitos, quando citados, trazem no
seu bojo o questionamento do etnocentrismo branco, a necessidade do estabelecimento de relações
entre as culturas,
sem que isso signifique assimilação e branqueamento, bem como o desafio de acabar com o preconceito e o racismo no currículo escolar.”
“Esses grupos rurais, ao longo da história, receberam distintas denominações, Terra de Pretos, Terras
de Santo, Mocambo ou Quilombo, seus habitantes quilombolas ou Calhambolas em decorrência das
diferentes origens de formação ou das intenções de burlar o sistema escravista e se preservarem das
perseguições e preconceitos.”
“Vamos começar trazendo ao diálogo a fala de Érica, da E. M. Zulmira Mathias Netto Ribeiro, que é
diretora, mas trabalhou muito tempo com Educação Infantil e, em sua narrativa, traz muitos eventos
de preconceito e discriminação pelos quais passou, não só pelas famílias das crianças, como por
parte de colegas de trabalho, direção de escola e de outros profissionais da área. Narra, também, o
preconceito por parte das crianças, mas deixa bem claro que o preconceito é incutido pelo adulto,
não é pelas crianças, não.”
“Fala de uma professora entrevistada: “E ali eu falei sobre o preconceito e eles tiveram assim, a
dificuldade de se reconhecer como negros. “Não! Eu não sou negro, sou moreninho, eu sou...marrom
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bombom.”.
“Narra a experiência com o filme Quando o crioulo dança, dirigido por Dilma Lóes, que além das piadinhas preconceituosas em relação ao negro, traz o preconceito em relação à cidade de São Gonçalo e, para quem nega ter preconceito, é um estímulo a pensar e discutir”
“A escola é concebida criticamente, como espaço de conflito e reprodutora de preconceitos”
Fala de uma professora: “‟A maior lição é perceber quanto preconceito pode existir dentro de uma
unidade de ensino e de quanto todas as escolas precisam de forma adequada de desenvolver a temática para que não continuem mais a repetir erros históricos, e a excluir os afrobrasileiros‟”
“A diferenciação racial é expressa como condição e multiplicidade, uma marca de distinção social,
deve ser, portanto, valorizada como direito e pertencimento: „A atividade me conscientizou de que não
basta a formação intelectual e a consciência de que o negro é discriminado, como educadora e militante devo ser atuante e liderar ações que visem reduzir o preconceito e a desigualdade‟”
“A dimensão da identidade negra na diáspora, para além do fenótipo, se configura na possibilidade de
uma identidade política, para educadoras e educandos: „sendo educadora e negra me sentir na obrigação de intervir no processo de perpetuação do preconceito racial, que desqualifica os negros e nos
remete a margem da sociedade‟”
“As experiências indicam que o preconceito e a discriminação racial se referem a um processo de
descoberta, esta premissa está presente no pensamento social brasileiro que apresenta dificuldade de
admitir a existência do racismo.”
Fala de uma professora: “A temática do preconceito e discriminação nos fez pensar essa problemática no interior da escola, no interior da sala de aula, nossa visão e entendimento das diferenças, fornecendo elementos importantes para o desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender e de
combater o fracasso escolar e todas as formas de preconceito e discriminação”
Título de um projeto em uma escola investigada: Preconceito e Discriminação: passado e presente/SP – Ensino Fundamental II)
Fala de uma professora: “Há entre alguns grupos a crença de que o preconceito racial seria um problema de classe social, isto é, a partir da instrução e de uma sociedade mais igualitária, em termos
econômicos, ele desapareceria. Constatamos que a questão étnica não é tão simples assim”
“Oracy Nogueira (2006, p. 299), que estudou o preconceito nas sociedades brasileira e estadunidense afirma que no Brasil, “não é de bom tom „puxar o assunto da cor‟, diante de uma pessoa preta ou
parda”. Assim, até bem recentemente esta discussão era realizada quase que exclusivamente por
grupos do movimento social negro, que ao longo de várias décadas vem denunciando o racismo brasileiro.”
“Quanto mais traços negróides físicos possuíam as professoras, mas cedo perceberam o seu pertencimento,
porque mais estavam expostas ao preconceito e à discriminação em função deles, o que tornou
impossível a sua não percepção.
“Em decorrência das discriminações que as professoras entrevistadas vivenciaram no espaço escolar
são comuns em seus relatos as histórias de seus alunos negros que continuam desejando serem
brancos para livrarem-se do preconceito ao qual estão expostos na escola...”
“Na vida pessoal das professoras, a importância da formação toma concretude por meio da quebra de
preconceitos étnico-raciais...”
“Ter atenção às situações conflituosas e combater o preconceito, inclusive no que diz respeito à
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linguagem por elas próprias utilizadas, é um comportamento apontado pelas profissionais...”
“O depoimento da professora enfatiza seus aprendizados sobre as manifestações do racismo e as
relações étnico-raciais na sociedade brasileira. Expõe a linguagem como uma das formas de naturalização do preconceito e revela seu processo de reflexão, seguido pela construção de um posicionamento de enfrentamento e combate às situações preconceituosas.”
“Para Nogueira (2007), no Brasil o preconceito étnico-racial se revela intelectivo e estético, atuando
sob o poder de sugestão da hilaridade, razão pela qual os agressores geralmente defendem-se, alegando ser a agressão uma brincadeira.”
“Para Véra Lopes (2005, p. 188): „as pessoas não herdam, geneticamente, idéias de racismo, sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolve com seus pares,
na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola‟”
“O conjunto de relatos das professoras revela o espontaneísmo do trabalho desenvolvido e o tratamento da temática como algo à parte dos conteúdos curriculares, como se preconceito, discriminação e relações étnico-raciais não compusessem o repertório dos conhecimentos que são transformados em conteúdos de ensino...”
“As reflexões das professoras sobre o trabalho que desenvolvem em relação à temática étnico-racial
instrumentalizam-nos a definir as práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar como as ações cotidianas, contínuas e intencionais que se propõem, a partir do diálogo e da busca
do respeito mútuo entre as pessoas, enfrentar as situações de preconceito e discriminação étnicoracial e provocar nos atores da comunidade escolar um comportamento anti-racista, que colabore
para construção afirmativa de suas identidades étnico-raciais.”
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Não há ocorrência do termo Preconceito.
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“Como conseqüência, o impacto das iniciativas não sugere alteração nos modelos de compreensão
da sociedade brasileira e na diminuição do preconceito no ambiente escolar.”
“A legislação relativa às questões étnico-raciais assume uma dimensão de demasiada importância. O
que a qualifica não é o tamanho do sistema ao qual impõe mudanças significativas, mas a natureza
do desafio que coloca para o saber escolar: alterar visões de mundo, redimensionar a memória, criticar mitos e enfrentar preconceitos.”
“Ele [o alcance do escopo da lei] exige, sobretudo, de professores, técnicos e gestores que tais competências sejam acionadas em para o enfrentamento das questões que subjazem ao proposto pela
lei: o enfrentamento do preconceito e de seus desdobramentos nocivos na formação de crianças e
adolescentes, por meio da construção de uma nova forma de se pensar a formação da nação e da
nacionalidade.”
“Se antes, a escola não falava em África, em Preconceito, em Discriminação, agora, a partir da introdução dessas atividades, tais categorias tornaram-se tópicos de debate e discussão.”
“Das três escolas destacadas, em duas, nas quais os projetos são desenvolvidos há mais tempo e
com maior investimento há uma notável alteração no modo com os estudantes se relacionam com as
questões relativas à cor e ao preconceito. Nessas escolas, os estudantes formulam um discurso
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novo.”
“...é comum utilizar-se a África como mote para considerações sobre discriminação e preconceito.
Nesse sentido, notamos serem freqüentes as associações entre o conteúdo referido na legislação e o
ensino de valores morais e éticos. Sempre que se fala em África e em Cultura Afro-brasileira, se fala
em racismo, em discriminação e em preconceito.”
“Percebe-se que quando não são trabalhadas as diferenças nas práticas discursivas em sala de aula,
criam-se os estereótipos, preconceitos e racismo, porque somente categorizam o outro pelo fato de
pertencerem ou não a um grupo, e embora os preconceitos pelos que são diferentes em sua maioria
inicia-se em casa, tais preconceitos são reforçados na escola pela fala da professora e/ou livros
didáticos.”
Não apresenta o termo preconceito.

Ocorrência e utilização da categoria DISCRIMINAÇÃO
Frequência Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos

Código

Título do artigo e autoria

ARTC1

“Diálogos possíveis entre concepções de
currículo e a lei 10.639/03 de Maria Elena
Viana Souza”

09

ARTC2

Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural nas
propostas curriculares do brasil e da colômbia” de Claudia Miranda

05

Estereótipos, preconceito racial e discriminação racial no cotidiano escolar .
Não implica em desconsiderarmos que as formas pelas quais os negros lidam com sua identidade e
reagem ao racismo, preconceito racial e discriminação racial possam ser diferentes
Nesse trabalho, ficarei restrita ao texto do parecer da lei 10.639/2003 que trata de uma política curricular que se apoiou em diversas áreas do conhecimento, buscando combater o racismo e a discriminação contra a população negra brasileira.
Após essa constatação, sem ferir sensibilidades porque estamos nos referindo a crianças, é possível
trabalhar os conceitos de preconceito e discriminação.
A discriminação racial pode ser considerada como a prática do racismo e a efetivação do preconceito. Enquanto o racismo e o preconceito encontram-se no âmbito das doutrinas e dos julgamentos, das
concepções de mundo e das crenças, a discriminação é a adoção das práticas que os efetivam.
(p.55)
Ainda em relação aos casos de discriminação, promover um debate em que as crianças, após narrar
se os familiares presenciaram ou não algum episódio de discriminação racial e exemplificarem tais
casos.
Chamar a atenção para o fato da discriminação contra os negros, no Brasil, ser crime.
Pela primeira vez, estão reunidos os programas de alfabetização e de educação de jovens e adultos,
as coordenações de educação indígena, diversidade e inclusão educacional, educação no campo e
educação
ambiental. Esta estrutura permite a articulação de programas de combate à discriminação racial e
sexual com projetos de valorização da diversidade étnica.
Segundo Garcia (2005), foi nos anos 40 que em diferentes países da região – América Latina -, muitos afrodescendentes começaram a refletir sobre sua situação de exclusão, racismo e discriminação.
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ARTC3

“Relações etnicorraciais e currículos escolares nas teses e dissertações em educação (1987-2006): possibilidades de repensar a escola” de Kátia Evangelista Regis

05

ARTC4

“Os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade e a ressignificação do currículo” de José Licínio Backes.

07

ARTC5

“Epistemologia da resistência quilombola
em diálogo com o currículo escolar Jeanes
Martins Larchert
“Práticas pedagógicas evidenciam microações afirmativas cotidianas” de Regina de
Fatima de Jesus

07

ARTP6

04

O mito da democracia racial brasileira, além de estabelecer uma falsa consciência sobre as relações
raciais no Brasil, impediu por quase um século que as práticas de discriminação racial fossem criminalizadas [...]
Jiménez (2001) em seu trabalho Situación de los afrodescendientes de Colômbia y el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo del Milênio, considera que “os últimos governos têm sido cúmplices da
discriminação racial na qual também se evidencia o setor privado, onde a pessoa afrocolombiana é
totalmente invisível” (JIMÉNEZ, 2001, p.39).
Esta estrutura permite a articulação de programas de combate à discriminação racial e sexual com
projetos de valorização da diversidade étnica.
Estereótipos, preconceito racial e discriminação racial no cotidiano escolar
As lutas e proposições da população negra pela valorização de sua História, Cultura e memória são
pautadas a partir dos direitos coletivos, ou seja, o segmento negro é coletivamente vitimado, independente da classe social, gênero ou orientação sexual. Isso, contudo, não implica em desconsiderarmos
que as formas pelas quais os negros lidam com sua identidade e reagem ao racismo, preconceito
racial e discriminação racial possam ser diferentes
As diferenças não são naturais, mas fruto da história, da cultura, e são centralmente uma questão
política. Está preocupado em construir relações não-sexistas e não-racistas e luta contra todas as
formas de discriminação.
[...] melhores condições de vida para os grupos marginalizados, assim como a superação do racismo,
da discriminação de gênero, da discriminação cultural e religiosa, assim como das desigualdades
sociais” (CANDAU, 2011, p. 30).
Fernandes (2011) defende o uso do jongo, uma prática cultural africana, no currículo como ferramenta
política de luta contra a discriminação racial, transformando-a numa prática pedagógica que contribua para a afirmação da identidade negra, superando a marginalização da cultura negra pela escola
havia discriminação e racismo, os negros demoravam mais tempo para formar-se, reprovavam mais,
estudavam mais no período noturno, tinham mais necessidade de trabalhar e ocupavam espaços
subalternos no Instituto.
O autor afirma que os estudantes africanos levam um choque ao perceber que no Brasil, país que tem
uma imagem associada à democracia racial, há preconceito e discriminação.
“Não há nenhuma ocorrência do termo discriminação
“Henriques (2002), partindo da idéia contida no documento da Unesco (1960), na Convenção contra
Discriminação na Educação, aponta para o fato de que a educação compõe o núcleo de uma estratégia de direitos humanos orientada pela garantia das liberdades substantivas dos indivíduos e pela
recusa da discriminação (2002, p. 15).”
“No entanto, a partir da mudança de perspectiva e tratamento da igualdade formal para substancial e
dinâmica, surge a idéia de „igualdade de oportunidades‟. Às políticas sociais que buscam viabilizar a
concretização da igualdade substancial ou material, dá-se a denominação de „ação afirmativa‟ ou, na
terminologia do direito
europeu, de “discriminação positiva” ou „ação positiva” (GOMES, 2003, p. 20).”
“Vamos começar trazendo ao diálogo a fala de Érica, da E. M. Zulmira Mathias Netto Ribeiro, que é
diretora, mas trabalhou muito tempo com Educação Infantil e, em sua narrativa, traz muitos eventos
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de preconceito e discriminação pelos quais passou, não só pelas famílias das crianças, como por
parte de colegas de trabalho, direção de escola e de outros profissionais da área. Narra, também, o
preconceito por parte das crianças, mas deixa bem claro que o preconceito é incutido pelo adulto, não
é pelas crianças, não.”
Nota de rodapé: “A III Conferencia Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Formas Correlatas de Intolerância, indicam ações em âmbito institucional que devam ser efetuadas
visando a elaboram políticas publicas em beneficio de indivíduos e grupos acometido dos efeitos negativos destes fenômenos.”
Fala de uma professora: “A equipe aprendeu que a história do país pode ser contada a partir de outro
ponto de vista, pois teve contribuições de diferentes povos; que é importante conhecer a cultura negra
para diminuir a discriminação e melhorar o relacionamento entre os alunos negros e nãonegros”
Título de um projeto escolar: O Negro sua Exclusão e Discriminação no Livro Didático/MG
“As experiências indicam que o preconceito e a discriminação racial se referem a um processo de
descoberta, esta premissa está presente no pensamento social brasileiro que apresenta dificuldade de
admitir a existência do racismo. „No que diz respeito a discriminação e aceitação do diferente reconhecimento de atitudes discriminatórias, em várias situações cotidianas, pois as vezes com um
olhar, uma brincadeira, uma palavra um gesto uma expressão já estamos discriminando‟”
Fala de uma professora: “‟A temática do preconceito e discriminação nos fez pensar essa problemática no interior da escola, no interior da sala de aula, nossa visão e entendimento das diferenças,
fornecendo elementos importantes para o desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender e
de combater o fracasso escolar e todas as formas de preconceito e discriminação”
“Os processos intraescolares aos quais se referem os estudos são mecanismos de discriminação
étnico/racial no espaço escolar, que, de modo geral, se expressam pela negação e invisibilização da
população negra na escola.”
“A convivência com pessoas brancas e as visitas a espaços “de brancos”; a vivência de situações de
discriminação no ambiente escolar durante a infância; o discurso familiar sobre o pertencimento; o
discurso público sobre relações e desigualdades étnico-raciais; e o estudo da história e da cultura
afro-brasileira são
alguns dos momentos e situações que foram apontadas pelas professoras.”
“Quanto mais traços negróides físicos possuíam as professoras, mas cedo perceberam o seu pertencimento, porque mais estavam expostas ao preconceito e à discriminação em função deles, o que
tornou impossível a sua não percepção.”
“No caso das professoras negras da Rede Municipal de Ensino do Recife, esses saberes emergiram
da experiência familiar, por meio das atitudes de autoafirmação do pertencimento da família; das relações pessoais, que possibilitaram a identificação da diferença étnico-racial entre as pessoas e grupos;
das práticas sociais que proporcionaram a aquisição de conhecimento sobre história e cultura afrobrasileira; e das situações de discriminação étnico-racial a que foram submetidas, que lhes revelaram o
pensamento das outras pessoas e grupos sobre a pessoa negra.”
“Consideramos importante enfatizar que as situações de discriminação aparecem principalmente na
infância e no ambiente da escola. A atitude discriminatória torna-se, conforme a teoria de referência
desse estudo, um ato de atribuição da identidade (identidade para o outro). Se „nunca sei quem sou a
não ser no olhar do Outro‟
(DUBAR, 2005, p. 135), esse é um dos saberes que mais aproxima as pessoas de seu pertencimento

135

ARTP9

Interseccionalidades, vulnerabilidades e
práticas pedagógicas não-discriminatórias:
por um novo paradigma discursivo de Tatiana Nascimento dos Santos e Denise Maria
Botelho

06

(identidade para si), uma vez que lhe comunica o grupo de pertença.”
“Para Véra Lopes (2005, p. 188): „as pessoas não herdam, geneticamente, idéias de racismo, sentimentos de preconceito e modos de exercitar a discriminação, antes os desenvolve com seus pares,
na família, no trabalho, no grupo religioso, na escola‟, de onde podemos entender que estar sensível
ao seu aluno é também estar disponível para ensinar a desestruturar as idéias, comportamentos e
atitudes que nos tornam objetos da humanidade, a exemplo do racismo.”
“A forma como as professoras desenvolvem o trabalho sobre relações étnicoraciais no espaço escolar
está intimamente ligada ao seu próprio processo de construção identitária. No caso das professoras
que foram entrevistadas, esse trabalho vem sendo desenvolvido a partir de três abordagens: de maneira informa, quando realizado sem muita sistematização, a partir da orientação e do diálogo; na
evidência de todo tipo de discriminação e preconceito, quando procura tratar as questões étnicoraciais sem lhes atribuir destaque específico; e no surgimento de questões ou situações de discriminação.
Esta última, pelo fato de acontecer apenas quando surge uma questão ou situação de discriminação
dá margem a entendê-la como uma abordagem feita de forma espontânea, na qual não há intencionalidade, não podendo, portanto, configurar o conteúdo em objeto de ensino e aprendizagem.”
“O conjunto de relatos das professoras revela o espontaneísmo do trabalho desenvolvido e o tratamento da temática como algo à parte dos conteúdos curriculares, como se preconceito, discriminação e relações étnico-raciais não compusessem o repertório dos conhecimentos que são transformados em conteúdos de ensino.”
“As reflexões das professoras sobre o trabalho que desenvolvem em relação à temática étnico-racial
instrumentalizam-nos a definir as práticas curriculares de enfrentamento do racismo no espaço escolar como as ações cotidianas, contínuas e intencionais que se propõem, a partir do diálogo e da busca
do respeito mútuo entre as pessoas, enfrentar as situações de preconceito e discriminação étnicoracial e provocar nos atores da comunidade escolar um comportamento anti-racista, que colabore
para construção afirmativa de suas identidades étnico-raciais.”
“A ação pedagógica desenvolvida pelas profissionais dialoga com os princípios orientadores que
constam nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana, a saber: consciência política e histórica da
diversidade; fortalecimento de identidades e de direitos e ações educativas de combate ao racismo e
à discriminação.”
Palavras-chave: Vulnerabilidade; Interseccionalidade; Estudantes negr@s lgbt; Professor@s; Discriminação e discurso.
Nota de rodapé: “Optamos pelo uso de linguagem inclusiva, ou linguagem não discriminatória, mesmo
que não corresponda ao registro formal do português, porque “a linguagem é um dos agentes de
socialização de gênero mais importantes ao moldar nosso pensamento e transmitir uma discriminação por motivo de sexo. A língua tem um valor simbólico enorme, o que não se nomeia não existe, e
durante muito tempo, ao utilizar uma linguagem androcêntrica e sexista, as mulheres não existiram e
foram discriminadas.” (CANNABRAVA, 2006, p. 14-15)
Nota de rodapé: “Queremos, com esse longo termo, visibilizar a especificidade de cada discriminação lesbofóbica, travestifóbica, transfóbica e homofóbica, que geralmente são subsumidas na expressão „homofobia‟.”
Nota de rodapé: “Em 2009, o Grupo Gay da Bahia divulgou resultados de uma pesquisa sobre assas-
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sinatos de lésbicas, gays, transexuais e travestis noticiados pela mídia que rendeu ao Brasil o título de
país mais homofóbico do mundo em 2009: 198 mortes registradas como de natureza homofóbica. E a
pesquisa Revelando Tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas (2009), que
fez um levantamento na rede pública de educação do Distrito Federal, computou que „os tipos de
discriminação mais relatados foram a homofobia, com 63,1% das respostas das/os alunas/os e
56,5% das/os professoras/es ... e o racismo (55,7% d@s alun@s e 41,2% d@s profes-sor@s‟
(ABRAMOVAY, 2009, p. 188).”
“Uma educação sem racismo, sem homofobias, sem discriminação depende da adesão individual de
cada professora e professor, com ousadia para transformar sua sala de aula num espaço de convivência das diferenças, diversidades, alteridades, e com coragem para revisitar seus próprios discursos, práticas e compreensões que ainda alimentam os processos de vulnerabilização intersectados
em termos de pertencimentos raciais e orientações afetivo-sexuais e identidades de gênero.”
“Se antes, a escola não falava em África, em Preconceito, em Discriminação, agora, a partir da introdução dessas atividades, tais categorias tornaram-se tópicos de debate e discussão.”
“...é comum utilizar-se a África como mote para considerações sobre discriminação e preconceito.
Nesse sentido, notamos serem freqüentes as associações entre o conteúdo referido na legislação e o
ensino de valores morais e éticos. Sempre que se fala em África e em Cultura Afro-brasileira, se fala
em racismo, em discriminação e em preconceito.”
“A reincidência das vinculações do racismo e da discriminação ao caso africano obscurece o conteúdo de História da África, atribuindo-lhe um lugar distinto do que é ocupado por outros conteúdos
históricos, marcadamente aqueles relacionados à Europa.”
Não apresenta o termo discriminação.
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“Diálogos possíveis entre concepções de
currículo e a lei 10.639/03 de Maria Elena
Viana Souza”

Ocorrência e utilização da categoria CULTURA
Frequência Alguns fragmentos nos quais aparecem o conceito nos textos
43

Este trabalho tem como objetivo trazer para o debate algumas reflexões sobre as providências curriculares sugeridas pela Lei 10639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica.
Para tanto, discorro sobre a Lei 10.639/2003, seus princípios e as possibilidades de sua implementação, principalmente agora que essa lei foi alterada pela Lei 11.645 de 10 de março de 2008 que além
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da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana na Educação Básica
torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena.
A lei 10.639/ 2003 estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Essa lei altera a lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seus artigos 26, 26A e 79B
Essa lei altera a lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos seus artigos 26, 26A e 79B
Recentemente, a lei 10.639/2003 foi alterada pela lei 11.645, de 10 de março de 2008, que passa a
incluir, no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Indígena". A lei 11.645 traz o seguinte teor:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. § 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra
e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e
história brasileiras." (NR)
Propor um trabalho sobre relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira e africana nos moldes em
que está sendo sugerido, ou seja, através de uma lei, pode ser um equívoco.
O direito dos negros de se reconhecerem na cultura nacional e poderem manifestar seus pensamentos com autonomia é uma das metas do parecer.
Com a promulgação da Lei, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afrobrasileiras e africanas, o Estado cumpre, em parte, a demanda da população negra por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos.
Para Bobbio (apud GOMES, 2005) etnia é um grupo social cuja identidade se define pela comunidade
de língua, cultura, tradições, monumentos históricos e territórios (p.50).
Mas, pelo conceito trabalhado por Bobbio, dizer que a população negra brasileira, em sua totalidade,
constitui-se em uma etnia é não levar em conta a diversidade de línguas, culturas e tradições das
origens dessa população e nem levar em conta que hoje, a população negra brasileira é diversa em
suas culturas. Não há discordância quanto ao entendimento de que o uso do conceito de raça com
significado biológico é inadequado, mas, da forma como nós, estudiosos da problemática racial brasileira, o entendemos,
[...] raças são, na realidade, construções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e de poder ao longo do processo histórico. Não significam, de forma alguma,
um dado da natureza. É no contexto da cultura que nós aprendemos a enxergar as raças. Isso significa que, aprendemos a ver negros e brancos como diferentes na forma como somos educados e
socializados a ponto de essas ditas diferenças serem introjetadas em nossa forma de ser e ver o
outro, na nossa subjetividade, nas relações sociais mais amplas. (GOMES, 2005, p.49)
[...]o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações
tensas devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também devido à raiz cultural
plantada na ancestralidade africana, que difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e asiática. (BRASIL, 2005, p.13)
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Um terceiro aspecto a destacar no documento, - e é nele que vamos nos deter mais- refere-se aos
princípios da lei. Normalmente, ao mencionar a lei 10.639, as pessoas destacam a obrigatoriedade do
ensino de história Cultura Afro-brasileira e Africana, não dando muita ênfase a outros aspectos da lei,
importantes de serem trabalhados e que devem, portanto, orientar a elaboração dos currículos nas
escolas de Ensino Fundamental.
Sobre currículo, educação e cultura
Trabalhar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental não significa apenas
transmitir conteúdos, mas, adotar uma política de conhecimento que valorize a população negra nos
seus aspectos de afirmação de identidades e valorização de suas expressões culturais. Defende-se a
adoção de uma política cultural que leve em consideração culturas diferenciadas daquelas que costumamos considerar: a cultura pautada, predominantemente, em valores europeus.
Essas considerações nos levam a tecer relações com a concepção de Forquin (1993) sobre educação e cultura. O autor afirma que ao processo educativo escolar cabe a responsabilidade de ter que
transmitir e perpetuar a experiência humana considerada como cultura (p.13), aqui entendida como
algo comunicável e memorável, tornado público, e que se cristalizou em saberes cumulativos e nos
símbolos inteligíveis.
A cultura seria, portanto, o conteúdo substancial da educação que a realiza como memória viva.
Neste contexto, cultura não pode ser pensada sem educação e toda reflexão sobre uma desemboca
imediatamente na consideração da outra.(p.14) São as faces de uma mesma moeda que se complementam.
Devido ao fato de que este conteúdo parece irredutível ao que há de particular e de contingente na
experiência subjetiva ou intersubjetiva imediata, constituindo antes, a moldura, o suporte e a forma de
toda experiência individual possível, devido, então, a que este conteúdo que se transmite na educação é sempre alguma coisa que nos precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos humanos, pode-se perfeitamente dar-lhe o nome de cultura. ( FORQUIN, 1993, p. 10)
Ccomo os alunos negros estão se constituindo enquanto sujeitos? Mas, o termo cultura apresenta
uma face polissêmica porque pode adquirir várias conotações: da tradicional à elitista; da subjetiva à
descritiva e objetiva; como qualidade de um espírito superior, cultivado ou como um conjunto de traços característicos do modo de vida de uma sociedade. No entanto, quando se trata de cultura relacionada à educação ou da transmissão cultural da educação, Forquin (1993) estabelece que se trata,
essencialmente, de um patrimônio de conhecimentos e de competências, de instituições, de valores e
de símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade humana particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos exclusivo. Sendo obra coletiva e bem
coletivo objetivável, este patrimônio distingue-se da cultura no sentido subjetivo e “perfectivo”, ele não
é o monopólio do „homem cultivado‟ . (p. 12)
Cultura e educação, portanto, estão alinhadas, passo a passo, sendo que para tal defesa e preservação é necessário que a educação tenha como responsabilidade não transmitir e perpetuar a soma
bruta do que pode ser considerado como cultura vivenciada, produzida e pensada ao longo dos tempos,
Nesse sentido, a educação escolar ao sugerir uma seleção no interior da cultura e uma reelaboração
dos conteúdos da cultura que são destacados como os mais apropriados para serem transmitidos às
novas gerações, deve-se levar em consideração o modo de pensar e viver a cultura da população
menos favorecida social e economicamente. Daí a necessidade de reconhecer que esta “ordem hu-
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mana da cultura” não existe como “um tecido uniforme e imutável”.
Esperamos que, num futuro próximo, as culturas afro-brasileira, africana e indígena possam ser valorizadas a ponto de os educadores as considerarem como algo que precisa ser transmitido às futuras
gerações sob pena de reforçarem, cada vez mais, a desigualdade da população brasileira. E se há
dificuldades, por parte dos professores, em trabalhar, mais especificamente, conteúdos sobre a cultura afro-brasileira e africana, um primeiro passo é se orientar pelos princípios que a lei sugere.
Uma orientação para a qual os princípios da lei 10.639 apontam, refere-se à desconstrução de uma
dada cultura, expressa por conteúdos cristalizados.
Quantas vezes ouvimos pronunciar, até por pessoas supostamente sensatas, a frase segundo a qual
as atitudes preconceituosas só existem na cabeça das pessoas ignorantes, como se bastasse freqüentar a universidade para ser completamente curado dessa doença que afeta só os ignorantes?
Esquecem-se que o preconceito é produto das culturas humanas que, em algumas sociedades,
transformou-se em arma ideológica para legitimar e justificar a dominação de uns sobre os outros.
Elas vão se constituir numa espécie de „cultura escolar‟ sui generis , dotada de uma dinâmica própria
e capaz de sair dos limites da escola para imprimir sua marca „didática‟ e „acadêmica‟ a toda espécie
de outras atividades. (FORQUIN, 1993, p.17) que vão intervir nos mais variados contextos: lazer,
jogos, turismo, campo político ou profissional e outros.
Essas configurações cognitivas específicas vão sustentar com as outras dinâmicas culturais ( com
as diferentes expressões da cultura “erudita”, com as diferentes formas da cultura dita „popular‟,
com os meios de comunicação de massa, com as práticas cognitivas [...] relações complexas e sempre sobredeterminadas, de nenhum modo redutíveis aos processos de simples reflexo ou de repartição de tarefas. [...] Reconhecer esta especificidade da „cultura escolar‟ não equivale pois a separar
os „sistemas de pensamento‟ subjacentes aos „sistemas de ensino‟. (FORQUIN, 1993, p. 17- 18)
Segundo Lopes (1999), os pesquisadores em educação, que adotam uma linha tradicional ou crítica,
concordam ser a cultura o conteúdo substancial do processo educativo. (p.63)
Os conteúdos curriculares que trabalham a história e a cultura afro-brasileira e africana devem se
fundamentar em princípios que vão orientar para uma educação antiracista.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, na Educação Básica, sugerem procedimentos valiosos
para que nós, educadores, pratiquemos um currículo que seja, de fato, a transmissão cultural de um
patrimônio de conhecimentos, valores, símbolos, constituído ao longo de gerações (FORQUIN, 1993)
de todos e não de alguns.
Em 2003, a Lei nº 10639 alterou a Lei nº 9.3941 (1996), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira". A partir dela, o conteúdo programático inclui o “estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação
da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil”. Nesta iniciativa, “o governo brasileiro assume o compromisso
histórico de romper com os entraves que impedem o desenvolvimento pleno da população negra
brasileira” (BRASIL, 2004, p.6). Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africanas (2004) e Orientações e
Ações para a Educação das Diretrizes Étnico-Raciais (2006), são documentos regulatórios para apoiar alternativas pedagógicas visando o desenvolvimento de abordagens outras na construção do co-
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nhecimento escolar.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e africanas (2004, p.16). A perspectiva a partir da qual apoiamos
nossos argumentos nos encaminha para o pressuposto de que [...] a relevância do estudo de temas
decorrentes da história e cultura afrobrasileira e africana não se restringe à população negra, ao
contrário, dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos
atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática [...].
[...] La integración de los afrocolombianos se convierte en una salida más sutil que el extermínio, la
negación, la exclusión y la propia negación del ser, para acabar con las identidades propias, esta vez
bajo la pretensión de construir una sola identidad nacional, que pusiera de manifiesto los valores de la
cultura blanca.
As instituições educacionais transmitem uma determinada cultura e a cultura selecionada e veiculada nos currículos se relaciona com o contexto no qual se situam ela própria e as instituições escolares. O currículo, de alguma maneira, expressa o conflito de interesses e os valores dominantes que
guiam a escolarização. Dessa forma, emergem algumas questões: Que cultura selecionada é essa?
De quem é esse conhecimento considerado valioso para integrar os currículos, dentro de uma vasta
gama de possibilidades?
Essa lei tornou obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, oficiais e particulares
A Lei nº. 11.645, de 10/03/2008, altera a Lei no 9.394, de 20/12/1996, modificada pela Lei no 10.639,
de 09/01/2003, para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade da temática História e cultura afrobrasileira e indígena.
A apreensão das incongruências entre o proferido e o realizado nas práticas curriculares pode ser
percebida, inicialmente, pelas falas dos sujeitos envolvidos, particularmente os alunos e professores,
a respeito da importância da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros. Durans (DM,
2002) destaca que os professores consideram importante inserir tal temática na prática pedagógica e
que devem discuti-la nas aulas. Apesar de os docentes e discentes destacarem a importância da
discussão acerca da História e Cultura africana e dos negros brasileiros, essa questão não está efetivamente presente nas práticas curriculares, sendo abordada de maneira esporádica.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004, p. 14),
[...] ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a
indígena, a africana e a asiática.
As pesquisas desta categoria revelam a dissociação entre as intenções e a prática curricular realizada acerca da discussão sobre as relações etnicorraciais na sociedade brasileira e que não há uma
ação planejada visando à discussão da História e Cultura africana e dos negros brasileiros.
O ensino da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos
currículos escolares.
Esta categoria agrega onze pesquisas que abordam a questão do ensino da História e Cultura dos
africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares. Dividimo-la em três subcategorias:
d.1) - Experiências de discussão acerca das relações etnicorraciais e sobre o ensino
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da História e Cultura africanas e dos negros brasileiros nos currículos escolares
Essa subcategoria reúne as quatro pesquisas que refletem sobre as experiências de discussão sobre
as relações etnicorraciais e de inclusão da História e Cultura africana e dos negros brasileiros em
escolas públicas, descrevendo como elas ocorreram e apontando os resultados dessas ações. As
investigações são as seguintes:
As pesquisas desta subcategoria destacam que o ensino da História e Cultura africana e dos negros
brasileiros ocorre de maneira pontual, por meio de práticas isoladas e à margem do currículo. Para
alterar essas situações há a ressalva do questionamento da naturalização do currículo hegemônico.
Esta naturalização se constitui em um obstáculo a outras possibilidades de saberes e conhecimentos,
sendo necessário o apoio institucional para a alteração das desigualdades etnicorraciais nos currículos escolares.
Outra temática que é abordada por essas pesquisas diz respeito ao silenciamento que geralmente
ocorre sobre os saberes locais. Pinto (DM, 2000) salienta o silêncio diante dos saberes, da História e
Cultura de Barra do Parateca e dos significados da cosmovisão religiosa da comunidade. Leão (DM,
2005, p. 117) ressalta que “[...] A linguagem dos conhecimentos científicos, raras vezes, não silencia a
linguagem dos saberes etnocientificos [...]”. Real (DM, 1997) aponta que, também na escola Kalunga,
não são trabalhadas a origem ou a História do povo negro ou da cultura da comunidade. Esporadicamente são abordados assuntos como a abolição da escravidão.
Alguns posicionamentos acerca da inclusão da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares.
As três pesquisas inclusas nesta subcategoria realizam problematizações e proposições sobre o ensino da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares.
Desafios da inclusão da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares e as possibilidades de repensar a escola ...
A partir da sistematização e análise das 29 pesquisas sobre as relações etnicorraciais nos currículos
escolares, percebemos que as investigações apontam alguns desafios para a inclusão da História e
Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares. Ademais, a problematização
acerca deste tema pode possibilitar o questionamento da lógica em que está estruturada a escola.
Um dos destaques das pesquisas diz respeito à crítica ao currículo vigente. Além disso, o ensino da
História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros quando é realizado ocorre, geralmente, através de ações pontuais e/ou isoladas. Outra crítica se refere às práticas preconceituosas e discriminatórias no cotidiano escolar e como essas interferem negativamente no desenvolvimento intelectual dos
alunos negros e na construção de sua identidade etnicorracial.por fim, possibilite adquirir novos conhecimentos sobre a História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros, com a desconstrução
de imaginários, gestos, posturas e atitudes discriminatórias
Pensar na exclusão da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros significa refletir sobre
o porquê de seus saberes, valores e conhecimentos não serem vistos como formas legítimas de estar
no mundo e porque não são considerados como importantes para serem transmitidas a todos.
A obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros põe em
foco o discurso da igualdade abstrata.
A discussão sobre as relações etnicorraciais pode questionar uma das lógicas sob a qual a escola,
bem como seus currículos estão estruturados: os sujeitos individuais. As lutas e proposições da população negra pela valorização de sua História, Cultura e memória são pautadas a partir dos direitos

142

coletivos,

ARTC4

“Os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade e a ressignificação do currículo” de José Licínio Backes.

14

No debate que envolve o uso dos conceitos de multiculturalismo e interculturalidade uma das questões que vem à tona é sobre qual desses conceitos é mais adequado para compreender as múltiplas
culturas e os des/encontros entre elas “[...] induz a imaginar-se uma sociedade construída como um
mosaico, formada por culturas diferentes, cada uma estática”. Argumenta ainda que, “se pretendermos realçar a inter-relação dinâmica entre as culturas com as reacomodações e ajustes constantes
que isso implica, o conceito de
interculturalidade fica mais adequado”
a) Conservador ou Empresarial: defende que as diferenças sejam assimiladas e incorporadas pela
cultura hegemônica. A realidade humana é marcada naturalmente pela diversidade. Para
McLaren (1997), os defensores dessa vertente, ao tomarem a diversidade como natural e essencial, e
não como produto da história, da cultura e, fundamentalmente, das relações de poder, mesmo que
façam a crítica ao ocultamento das diferenças culturais, não rompem com a lógica que produz as
discriminações e os preconceitos; d) Crítico ou de Resistência: questiona as relações de poder, as
assimetrias, e mostra as possibilidades de
resistência. As diferenças não são naturais, mas fruto da história, da cultura, e são centralmente uma
questão política. Está preocupado em construir relações não-sexistas e não-racistas e luta contra
todas as formas de discriminação.
Há uma referência explícita ao argumento apresentado por Kreutz, observando-se que os autores que
defendem o uso do conceito de interculturalidade argumentam, conforme já fizemos menção anteriormente, que o
multiculturalismo sugere as culturas como um mosaico, sem interação entre elas, e como estáticas.
Por outro lado, há defensores do conceito de multiculturalismo que argumentam que a cultura é
sempre dinâmica, múltipla, estando em processo e em permanente construção. Percebendo que esses conceitos, nas pesquisas sobre o currículo no Brasil, ora são usados como antagônicos, ora como
sinônimos, na época o autor sugeria que, mais importante do que se deter no prefixo multi ou inter,
seria atentar para o conceito de cultura, defendendo que o relevante é saber se nos pautamos numa
concepção a-histórica, essencialista, fixa, congelada, de cultura, ou, pelo contrário, se nos pautamos
num conceito histórico, dinâmico, de cultura. “[...] o estudo das relações entre educação e cultura(s)
em diferentes espaços educativos”veem as representações de gênero, etnia e classe como resultado
das lutas sociais que se dão em torno da significação no território da cultura, entendida
sempre como um campo de disputas e tensões, portanto, sempre permeada por conflitos.
Ao recorrer ao conceito de multi/interculturalidade, Candau, além de reconhecer que as culturas são
múltiplas,
afirma o compromisso político e pedagógico de intervir na realidade
Com o desenvolvimento de uma experiência de formação que relacionava a química com a cultura
africana, esses alunos tiveram a oportunidade de construir uma representação para além da identidade de escravo do negro.
Essa incorporação observamse pelo entendimento da cultura como negociação, das identidades
como dinâmicas e construídas, da discussão do preconceito, da escola como espaço de conflito, da
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história africana para além da dor e do sofrimento.
Fernandes (2011) defende o uso do jongo, uma prática cultural africana, no currículo como ferramenta
política de luta contra a discriminação racial, transformando a numa prática pedagógica que contribua
para a afirmação da identidade negra, superando a marginalização da cultura negra pela escola
No entanto, nenhum comentário é feito sobre essa condição, embora o texto várias vezes refira que
há várias culturas, identidades e diferenças e argumente que o Brasil não pode ser entendido sem se
considerarem as várias culturas que o formaram. A partir de um grupo focal com estudantes indígenas, mostrou as dificuldades, os preconceitos e a resistência que a universidade tem em viabilizar um
currículo intercultural, “voltado para o reconhecimento e a desnaturalização das diferenças culturais”
(p. 1). Embora o texto não retome a discussão da interculturalidade, pode-se dizer que esta seria uma
busca do diálogo entre a cultura acadêmica e a cultura indígena, de modo que as identidades/diferenças dos indígenas pudessem ser vistas como legítimas, e não associadas com inferioridade e incapacidade.
Ribeiro (2010) fez referência, em seu trabalho,3 à necessidade do diálogo intercultural, uma vez que
está havendo o reconhecimento de que há várias histórias e culturas, mas não diz como seria esse
diálogo.
Ainda que os conceitos, nos trabalhos analisados, não tenham sido utilizados na intensidade que supúnhamos, esses conceitos, quando citados, trazem no seu bojo o questionamento do etnocentrismo branco, a necessidade do estabelecimento de relações entre as culturas, sem que isso signifique
assimilação e branqueamento, bem como o desafio de acabar com o preconceito e o racismo no currículo escolar.
A resistência entendida como movimento dialético que sedimenta na ancestralidade, na memória e na
identidade o espaço dinamizador da cultura de matriz africana.
A resistência foi e é o espaço social, político, cultural e educativo no qual os afro-brasileiros ressignificaram a cultura africana e criaram novos modos de ser e de viver.
É a metafísica da alteridade que rompe com “a negação do outro”, a exterioridade foi historicamente
oprimida, relegada e marginalizada como a cultura indígena e africana no Brasil. Porém, mesmo
oprimida pelo colonizador branco a exterioridade do povo quilombola salvaguarda na sua cultura
popular seu ethos ancestral (DUSSEL, 1997)
Totalidade e enquanto Exterioridade recria a cultura afro-brasileira, significando-a e libertando-a da
dominação europeia, nesse sentido, a história de liberdade é “cheia de ciladas e surpresas, de avanços e recuos, de conflito e compromisso, sem um sentido histórico linear”
Sabemos o quanto a situação de opressão colonial violentou, destruiu e oprimiu a libertação do povo
negro, no entanto, suas amarras não foram suficientes para extinguir as comunidades negras e suas
culturas, cujos espaços de resistência possibilitam a “afirmação do oprimido como outro, como pessoa e como fim” (DUSSEL, 2005, p.18); nos espaços de resistência, a cultura popular e a história dos
territórios do povo quilombola contradiz o modelo social, político e econômico da sociedade colonial e
se revela Exterioridade, “a cultura popular, nascida da exterioridade do sistema, é real, é nossa, mas
ela é ignorada, negada e considerada analfabeta: sua simbologia não é compreendida” (Dussel, 1997,
p.145).
Muitas dessas estratégias repetidas durante séculos tornaram-se modos de vida dos afrobrasileiros
quilombolas, redimensionaram práticas culturais tornando-as práticas cotidianas, fortalecendo suas
identidades individuais e coletivas na dimensão étnica - racial quilombola.
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A resistência, enquanto conjunto de estratégias criadas e vividas pelos negros e negras para libertarem seus corpos e mentes do processo de colonização, dar-se através da perpetuação de seus valores, das memórias, história e cultura.
O movimento da resistência contraria a dominação do europeu que busca uniformizar as culturas
segundo seu projeto de universalização colonial e “naturalização das experiências dos indivíduos
neste padrão de poder” (SANTOS, 2010a, p. 86).por meio da cultura popular “resistem ao sistema
sem relação direta a ele”
intencionamos compreender a resistência quilombola como fonte de conhecimentos e práticas sociais,
configurando-se como espaço de resgate e ressignificação da matriz da cultura africana, uma visão
de mundo que gera uma ética, uma política e uma epistemologia.
A partir dos processos educativos observados no território identidade do Fojo, identificamos conhecimentos elaborados nas estratégias do cotidiano dos moradores, conferindo-lhes competências cognitivas, afetivas, sociais e políticas resultantes das funções epistêmicas do pensamento ao recriarem a
cultura de matriz africana em um território negro rural quilombola brasileiro.
Esses modelos preconizam a hierarquia dos conhecimentos classificando-os em superiores e inferiores, dicotomizam a relação do ser humano com a natureza, estabelecem uma cisão entre a experiência da vida cotidiana e a construção do conhecimento; entre razão e emoção; cognição e afeto; ciência e cultura.
É na cultura local da comunidade do Fojo que são produzidos os sentidos e significados de ser negro
rural e suas relações com o território quilombola;
“ao construir a noção micro-ações afirmativas cotidianas, parti do conceito de Ação Afirmativa, por
considerar que há muito a fazer na educação por meio de práticas pedagógicas de caráter antiracista, comprometidas com a superação da desigualdade étnico-racial que ainda se faz presente no
cotidiano escolar que não se inspiram, meramente, na Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino
da História e cultura afro-brasileira.”
Nota de rodapé: “A Lei 10.639/03 modifica a LDB 9. 394/96, tornando obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino.”
“A professora Josinete, que trabalha com Filosofia e Espanhol em turmas do Ensino Médio, no C. E.
Nilo Peçanha, conta que a escola costuma trabalhar com temas e no ano de 2008, o projeto, que
envolvia outros professores, objetivava resgatar na nossa Literatura a nossa produção vinda de afrodescendentes, no sentido de oferecer referenciais de identificação e valorização da cultura negra.”
“Assim, pela narrativa de Palmira, as micro-ações afirmativas em sua prática, foram motivadas pela
leitura da lei, pela inserção no projeto “A Cor da Cultura”, como ela afirma. Seu trabalho pode ser
considerado de caráter ocasional, é mais um trabalho de sensibilização e da busca pelo respeito às
diferenças, como ela mesma afirma.”
“O racismo explícito do professor traz embutida a ignorância, falta de conhecimento acerca da sabedoria africana e Cunha Jr. e Menezes (2003) nos ajudam acompreender esta relação: o desenvolvimento do pensamento matemático-geométrico é intrínseco à história africana. Segundo GERDES
(1982), a simetria é uma das características mais presentes em muitos padrões das diversas culturas
africanas (p.312). E, exemplificando, traz a tecelagem africana, com sua complexidade na padronagem. Os autores nos dizem ainda, que um professor de estudos comparativos em Ohio State University, percebeu padrões geométricos complexos nas estruturas de áreas de assentamentos africanos
e, segundo Cunha Jr. e Menezes, embora não constatando razão especial para o aparecimento des-
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ses fractais na cultura africana, ficou comprovado que seu uso é intencional e permeia a vida dos
povos africanos, desde o trançado dos cabelos, os sistemas de contagem, passando pelos rituais
religiosos e relações sociais (2003, p. 313).
Fala de uma professora: “O primeiro trabalho foi um trabalho com a professora Geni, de Geografia, a
gente está sempre fazendo um trabalho em conjunto com relação a isso, e aí eu vou desenvolvendo
em sala de aula. Sempre que eu tenho o conteúdo que eu trabalho, eu sempre tento mostrar uma
visão da cultura afro-brasileira. (...) É... esse ano eu trabalhei... porque todo mundo acabou falando
sobre a vinda da Família Real e aí eu queria mostrar essa vinda como que foi pro negro aqui no Brasil, né? O que é que estava acontecendo. Aí eu busquei o Debret para fazer um trabalho com os alunos, mostrando o cotidiano desse negro, e como várias pranchas de Debret mostram a questão da
violência, mas mostram a questão também da cidade. Então, a gente foi trabalhando essas questões
dentro da sala de aula. E o Mário Quintana é muito especifico, porque a gente trabalha
com EJA, lá. ... é interessante, assim, eles também se reconhecerem, naquelas, naquelas imagens,
né?”
E aí, a gente trabalhou... (...) A nossa maior luta dentro desse espaço é pra conquistar o professor a
perceber o quanto que a contribuição da cultura afro-brasileira ou africana no Brasil, melhor dizendo,
ela se faz necessária e se faz viva e presente. (...)... no primeiro ano ele foi uma revista ou foi um
jornal com imagens. O nosso pouco, que a gente trouxe, foram questões e reflexões ligadas à africanidade e ligadas a São Gonçalo. Então, uma coisa está vinculada à outra. E... o que a gente tentou,
junto dessa metodologia, é trabalhar um pouco na perspectiva da resiliência. Quais são as coisas que
a gente pode trabalhar pra fazer com que nosso aluno, ele comece a incorporar práticas, que ele mais
à frente vai conseguir superar os obstáculos que a vida coloca. Não apenas em relação à sua negritude, mas sua negritude e seu lugar.”
“O que se percebe é que, para além da potencialização do pertencimento étnicoracial, há uma preocupação com a valorização do espaço, da história e das práticas locais, que, por ser a comunidade
gonçalense, majoritariamente afro-descendente, muito revela das raízes africanas de nossa cultura.”
“Os termos identidade, diversidade, diferença, cultura, entre outros, tem se tornado recorrente na
literatura educacional. Por serem polissêmicos os conceitos estão em disputa seja na incorporação de
campos teóricos a presença em medidas legislativas relativas à educação. A presença destes conceitos tem feito emergir questionamentos diretos ao campo educacional nos últimos anos. Embora alguns avanços estejam ocorrendo, os debates ainda se apresentam incipientes no que toca a problematizar a educação a partir destes conceitos. A teorização contemporânea das relações étnicoraciais
e educação com foco nestes debates contribuem para emergir o debate à luz da interpretação destes
termos possibilitando pensar a educação sob outro prisma.”
“O fato é que negro [...] sempre foi uma identidade instável, psíquica, cultural e politicamente. É também uma narrativa, uma história. Algo construído, contado dito, não simplesmente encontrado [...]
negro é uma identidade que precisou ser aprendida, e só pôde ser aprendida em um determinado
momento (HALL, 1982 apud SCOTT, 1998).”
“Educar para as relações étnico-raciais se refere a processos de educar entre grupos étnico-raciais
diversos, ou seja, de “ensinos e de aprendizagens, é tratar de identidades, de conhecimentos que se
situam em contextos de culturas, de choques e trocas entre jeitos de ser e viver, de relações de poder” (SILVA, 2007).”
“O Teatro Experimental do Negro (TEN), nas décadas de 1940 e 1950 destaca-se por construir uma
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atuação política e pedagógica fundamentada em aporte afrocentrado, ou seja, na partilha de um legado de matriz africana cuja articulação é focada no resgate e na valorização da cultura afro-brasileira.”
“O histórico das edições do Prêmio reflete seu crescimento direcionado por uma concepção de ensino
focada pela “diversidade humana/pluralidade cultural” além de se expor um terreno fecundo para
compreender a emergência de uma educação das relações étnico-raciais brasileiras.”
“Dirigimos o foco a uma análise qualitativa com uma amostra das práticas pedagógicas e verificamos
que há variadas interpretações para cultura, escola, diversidade, diferença, história, relatadas nas
experiências, de modo que estes conceitos são essenciais para uma educação das relações étnicoraciais.”
“A cultura se redimensiona como negociação (HALL, 2001 e CUCHE, 1999) operando como terreno
no qual ocorre a construção das identidades, valorização, transmissão, herança e resgate. “Orgulho
de pertencer a um grupo onde sua cultura, sua história seja valorizada e respeitada” (Professora R.
S. – Projeto Griô: contador
de história, conhecendo contos de origem africana/BA – Educação Infantil). “A cultura não é uma
coisa imóvel pronta e acabada. A prática cultural é dinâmica e coletiva [...] trata-se de instituir um lugar
forte de soberania do ser humano e de afirmação da sua identidade, qualquer que seja ela” (Cantando
a História do Samba/BH – Professora O. T. – Ensino Fundamental II).”
“A equipe aprendeu que a história do país pode ser contada a partir de outro ponto de vista, pois teve
contribuições de diferentes povos; que é importante conhecer a cultura negra para diminuir a discriminação e melhorar o relacionamento entre os alunos negros e nãonegros” (Professora S. A. - Os
Príncipes do Destino/SP - Ensino Fundamental I)”
“A diáspora negra ao se afastar da idéia de dispersão para movimento permite extrapolar a “condição
de ser em estado de dor” a presença para além do sofrimento causado pelo passado escravista e
exílio forçado (GILROY, 2001). “Através de personagens com histórias para contar que não fosse
apenas história de sofrimento e dor de negros, mas personagens como outros quaisquer com diversificados temas. Além disso, que a visão de África fosse aos poucos sendo desmistificada a os alunos
pudessem ver que os que dela descendem não são como muitos acreditam que seja um povo que
nasceu escravo, sem cultura, sem tradições” (Professora A. R. – Tem Negro nessa História/RJ – Ensino Fundamental I). “A equipe aprendeu que a história do país pode ser contada a partir de outro
ponto de vista, pois teve contribuições de diferentes povos; que é importante conhecer a cultura negra
para diminuir a discriminação e melhorar o relacionamento entre os alunos negros e não-negros”
(Professora S. N – Os Príncipes do Destino/SP – Ensino Fundamental I).”
“A escola é concebida criticamente, como espaço de conflito e reprodutora de preconceitos: “a escola
deve ter seu papel de mediadora no processo de valorização da cultura afro-brasileira como forma de
recuperar a auto-estima e a identidade étnica “conhecer, valorizar, difundir e resgatar a Cultura” (Professora L. S. – Projeto Raiz/SP – Ensino Fundamental II).”
“Orgulho de pertencer a um grupo onde sua cultura, sua história seja valorizada e respeitada [...] a
prática pedagógica exercida tornou-se mais reflexiva, voltada para as questões que promovam a
construção da identidade racial e de gênero, onde o respeito e a valorização da história e cultura
sejam evidenciados, permitindo desta forma orgulha-se em fazer parte do grupo ao qual pertence.”
(Professora R. S. – “Griô”: Africanidades na Educação Infantil/SP – Educação Infantil).
“As crianças que não se assumiam como negras, passaram a se identificar com tal, e a demonstra
orgulho em ser negro e ter uma cultura valorizada” (Professora E. B. Cantinho da Africanidade: traba-

147

ARTP8

Professoras negras: construindo identidades e práticas de enfrentamento do racismo
no espaço escolar de Claudilene Maria da
Silva

17

lhando com a cultura negra em sala de aula/SP - Ensino Fundamental I). “Para que os alunos se
tornassem seguros no uso de sua língua e fortes na sua identidade, posicionando-se com segurança
diante dos demais povos e dos „brancos‟ constrói um modelo próprio de escola direcionando para o
fortalecimento de sua língua e identidade cultural” (Professor H. T. Política Cultural e Lingüística na
Escola/AM – Ensino Fundamental II).
“O primeiro estágio [submissão] caracteriza-se pela absorção e submissão dos sujeitos às crenças e
aos valores da cultura branca.”
“refletimos sobre a influência de uma formação específica sobre história e cultura afro-brasileira na
vida das professoras e sua repercussão na atuação pedagógica das profissionais”
“A convivência com pessoas brancas e as visitas a espaços “de brancos”; a vivência de situações de
discriminação no ambiente escolar durante a infância; o discurso familiar sobre o pertencimento; o
discurso público sobre relações e desigualdades étnico-raciais; e o estudo da história e da cultura
afro-brasileira são alguns dos momentos e situações que foram apontadas pelas professoras.”
“Na convivência familiar, dependendo da forma como a cultura negra lhes foi apresentada, as professoras
aprenderam a reconhecerem-se negras ou a ver o branco como padrão a ser atingido, negando seu
pertencimento étnico/racial”
“As histórias de vida das professoras destacam as discriminações sofridas por elas e por seus alunos,
bem como as dificuldades de abordá-las, antes de possuírem subsídios para trabalhar a temática das
relações étnico-raciais. Tais subsídios começam a ser adquiridos por meio de uma formação específica sobre história e cultura afrobrasileira que para algumas, foi um momento marcante para sua própria constituição como mulheres e como professoras negras.”
Subtítulo: “Incidências da formação específica em história e cultura afro-brasiliera na vida profissional
e pessoal das professoras negras.”
“Profissionalmente, a valoração da formação temática sobre história e cultura afro-brasileira se expressa nas narrações das professoras por meio de vários elementos, entre eles queremos destacar a
aquisição de segurança para tratar os conflitos na sala de aula.”
“A segurança para tratar os conflitos na sala de aula também ganha destaque entre os elementos que
compõem a importância da formação sobre história e cultura afro-brasileira para a vida profissional
das professoras.”
“Como outros estudos já mostraram, a insegurança pode ser identificada como um dos principais
elementos motivadores do silenciamento das professoras negras sobre as relações étnico-raciais no
espaço escolar. Elas calam por insegurança, por desconhecimento, por acreditarem que esta é uma
questão cultural que está enraizada e por isso não vale à pena discutir, para evitar o conflito, para se
preservarem do sofrimento que significa enfrentar tais situações.”
“A importância da formação específica sobre história e cultura afro-brasileira na vida profissional reverbera na vida pessoal de cada professora. Elas perceberam a existência do racismo, aproximaramse da história e da cultura de seu grupo de pertença, aportaram segurança para lidar com seus próprios conflitos e passaram a
investir no estudo da temática, que pode ser configurado como o estudo de suas próprias histórias.”
“O posicionamento e afirmação como pessoa negra destaca-se como postura essencial para que a
formação temática sobre história e cultura afro-brasileira seja transformada em prática docente.”
“Num contexto onde a ação mais comum entre as pessoas negras é negar a sua condição étnico-
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racial, tornar-se negro é também tornar-se exemplo de assunção. É assumir sua própria vida e ser
referência no seu grupo de convivência. É sair da invisibilidade, ocupando espaços sociais e profissionais. É fazer-se notar e tomar para si as conseqüências da sua consciência negra: experimentar o
orgulho de seu pertencimento étnico-racial e integrar a luta pelo combate ao racismo e pela valorização da cultura negra, da forma que lhe for possível, inclusive pela atuação profissional.”
“A ideologia da diferença sexual funciona como uma censura em nossa cultura ao mascarar, por
naturalização, a oposição social entre homens e mulheres. Masculino/feminino, macho/fêmea são
categorias que servem para ocultar o fato de que diferenças sociais sempre pertencem a uma ordem
econômica, política, ideológica. Todo sistema de dominação estabelece divisões no nível material e
econômico. (WITTIG, 1992, p. 2)”
“Em relação ao racismo, a negação se manifesta como não reconhecimento da identidade das pessoas negras; assim, o grau de invisibilidade que as acometem nos espaços educacionais é um fator de
põe constantemente em cheque a necessidade de políticas afirmativas direcionadas a esse segmento, vulnerabilizado por um continuum histórico de discriminações e violações constantes dos mais
preciosos direitos humanos, como o direito humano à cultura, história e memória.”
“A legislação em questão propõe a inclusão desses antigos agentes do drama brasileiro sob uma
nova perspectiva e lhes atribui um novo estatuto. Em primeiro lugar, sua história é reconhecida. Os
povos africanos e indígenas passam a ser vistos como agentes de processos históricos, da mesma
forma que os povos europeus. Em segundo lugar, a África e a América anteriores à Conquista ganham contornos específicos. A África, especialmente, passa a ser percebida na condição de continente, com povos, cultura e ambientes distintos.”
“...os projetos fundamentavam-se nas noções individuais dos seus promotores, as quais não se distanciavam das formulações que o senso comum construiu sobre a África e a cultura afro-brasileira.
Nota de rodapé: “A categoria conhecimento sobre a temática étnico-racial compreendeu os conhecimentos sobre a História da África e da Cultura Afro-brasileira apreendidos em sala de aula e ao longo
dos projetos desenvolvidos pelas escolas; ela também se ocupou com a participação desse aprendizado na conformação de perspectivas e comportamentos pelos mesmos estudantes.”
“Um primeiro fator anotado pela pesquisa foi a forma superficial pela qual o conteúdo relativo à História da África e da Cultura Afro-brasileira é ensinada. A pesquisa apontou que a abordagem dos conteúdos concernentes à História da África não tem sido eficaz.”
“Sempre que se fala em África e em Cultura Afro-brasileira se fala em racismo, em discriminação e
em preconceito”
“...o conteúdo não é construído em sala de aula. Ainda que os professores façam referência à África e
à Cultura Afro-brasileira, uma e outra não constituem o conteúdo formal. Em que pese a boa intenção
que informa tais referências, ela não altera o fato de que África e Cultura Afro-brasileira permanecem
como fatores externos ao currículo, como curiosidades, como questões sobre as quais se pode erigir
um conteúdo moral e ético, mas não como conteúdos determinantes do processo histórico brasileiro e
da constituição da nacionalidade.”
“O vínculo do conteúdo relativo à educação para as relações étnico-raciais tem um desdobramento
involuntário: o de reiterar o caráter exótico do que diz respeito à África e à Cultura Afro-brasileira.”
“O silêncio discursivo docente no que diz respeito ao ensino da história da África e da cultura afrobrasileira com os jovens e adultos foi identificado na EJA”
“o texto da lei [10.639/03] é claro quanto aos objetivos de valorização social e cultural do povo negro e
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indígena brasileiro.”
“Alguns dos achados de pesquisa revelaram-nos determinados limites do contrato comunicacional
discursivo estabelecido entre a docente e os discentes no trato com o ensino da cultura afrobrasileira
e africana.
“O presente artigo se estrutura da seguinte forma: além dessa introdução, analisaremos a concepção
do ensino „dito‟ universal, bem como a reivindicação política, social e histórica dos movimentos sociais, no caso específico, o movimento negro, para o entendimento da noção de ensino como transmissão cultural.”
Por fim, nas considerações finais apresentaremos algumas perspectivas no trato do contrato comunicacional docente ante o ensino e aprendizagem da história da África e da cultura afro-brasileira.”
“[...] podemos dizer que o século XIX deu início a uma tradição que se tornou a marca da educação:
práticas pedagógicas com um caráter fortemente disciplinar, que visava a infundir comportamentos
tidos como adequados e desqualificar os sujeitos portadores de uma cultura diferenciada do modelo
europeu, que se pretendia atingir. A experiência mineira aponta para o fato de que [o] caráter eurocêntrico da escola não se justifica pura e simplesmente por ter sido ela um espaço privilegiado dos
brancos; ao contrário nela circulava um outro grupo que era portador de uma cultura tida “perigosa”, a
qual buscava-se combater (FONSECA, 2005, p.110).
“Como se observa por trás da proposta de ensino universal se esconde uma concepção do valor que
se atribui uma função social do ensino, ou seja, um ideal de modelo europeu que se pretendia atingir.
De fato, com base na interpretação dos estudos culturais, tal compreensão significa menosprezar o
saber, a cultura e a identidade que o Outro (africanos e afrobrasileiros) é detentor. [...] “Sob a égide
de conhecimento universal os valores sociais, culturais, e políticos africanos e afrobrasileiros foram
relegados durante muito tempo nas instituições oficiais de ensino.”
“Pensar a inserção de práticas discursivas de ensino sobre a história da África e da cultura afrobrasileira significa promover os valores sociais culturais que foram historicamente silenciados nos currículos escolares.”
“A escola, por sua vez, a não ser sob a forma de iniciativas isoladas, não vem desenvolvendo trabalhos sistemáticos efetivos de valorização da cultura afrobrasileira. A este respeito, alguns estudiosos
criticam os agentes pedagógicos por não reconhecerem o direito à diferença e, deste modo, contribuírem para mutilar o patrimônio cultural do negro (Gonçalves,1987).”
“Observa-se que a professora nega as diferenças existentes na sociedade em relação a questão das
relações raciais. A docente apresenta um discurso harmônico sobre as diferentes culturas e sobre as
classes sociais ao dizer “hoje somos todos iguais”.
“Cultura é uma dimensão do processo social, da vida, de uma sociedade. Não diz respeito apenas a
um conjunto de práticas e concepções, como por exemplo se poderia dizer da arte. Não é apenas
uma parte da vida social como, por exemplo, se poderia falar de religião. Não se pode dizer que cultura seja algo independente da vida social, algo que nada tenha a ver com a realidade onde existe.
Entendida dessa forma, cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social, e não se pode dizer
que ela exista em alguns contextos e não em outros (SANTOS, 2003, p. 44).”
“Dessa forma, cultura não é algo natural ou decorrente de leis físicas ou biológicas. É uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social. Cultura é um produto
coletivo da vida humana e por isso mesmo ela é uma “produção desigual e incompleta de significação
e valores, muitas vezes composta por demandas e práticas incomensuráveis, produzidas no ato de
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sobrevivência cultural” (BHABHA,1998, p. 48).”
“Assumindo essa noção de cultura, compreende-se que todos os grupos humanos têm suas culturas
produzindo sociedades multiculturais. Esse reconhecimento de sociedades pluriculturais tem exigido
dos Estados Nacionais, nas últimas décadas, políticas de valorização e respeito dessas diferenças.”
“Neste trabalho, preferimos utilizar o conceito de diferença cultural ao invés de “diversidade” como
quer a CAPES, porque concordamos com Bhabha (1998), segundo o qual a noção de diversidade
representa uma retórica essencialista, enquanto que a de diferença cultural se constitui como um
processo de significação através do qual afirmações da cultura e sobre ela diferenciam, discriminam
e autorizam a produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade, como vamos
demonstrar na nossa experiência no Pibid Diversidade.”
“Como afirma Freire (2011), o pior das exigências da cotidianidade tão demandante do silêncio é o
sentimento às vezes pouco velado que o contexto alimenta, intolerantemente, contra os que carregam
no seu corpo o ritmo, o som, a voz que se ouve, considerando-os representantes de culturas inferiores, „pouco civilizadas‟.”
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APÊNDICE C: QUADRO DOS RESUMOS DOS ARTIGOS ANALISADOS NA PESQUISA

Código
ARTC1

Título do artigo e autoria
“Diálogos possíveis entre concepções
de currículo e a lei 10.639/03 de Maria
Elena Viana Souza”

ARTC2

Etnoeducação e dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural
nas propostas curriculares do brasil e
da colômbia” de Claudia Miranda

ARTC3

“Relações etnicorraciais e currículos
escolares nas teses e dissertações em
educação (1987-2006): possibilidades
de repensar a escola” de Kátia Evangelista Regis

Resumo
A aplicabilidade da Lei 10639/03 tem suscitado diversos debates entre aqueles que se interessam
pela temática. O objetivo deste trabalho é trazer contribuições para esse debate através de diálogos
com alguns estudiosos do currículo. Buscamos investigar como os princípios da Lei podem contemplar algumas metas do parecer e quais são as possibilidades desses princípios serem implementados
nas escolas de Ensino Fundamental em que o silêncio sobre a problemática racial ainda faz parte da
postura de alguns professores. Para tanto, em um primeiro momento discorro sobre a lei 10.639. A
seguir, faço relações entre os princípios da lei e alguns aspectos teóricos sobre currículo, educação e
cultura. Sugiro também uma atividade para trabalhar conceitos como discriminação e preconceito
racial com alunos de Ensino Fundamental. Chego à conclusão que as diretrizes curriculares estabelecidas pela lei, sugerem procedimentos que vão além da transmissão de conteúdos, permitindo que
nós, educadores, pratiquemos um currículo que permita a transmissão cultural de um patrimônio de
conhecimentos que valorize a democratização da sociedade brasileira. Palavras-chave: lei 10639/03;
currículo; cultura escolar.
Neste trabalho partimos de uma análise comparativa sobre os princípios defendidos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e africanas (BRASIL, 2004) e os Lineamentos Curriculares para a Cátedra de
Estudios Afrocolombianos (COLÔMBIA, 2001). O habitus colonial (CASTRO-GOMEZ, 2010) seria,
portanto, a interseção que justifica o estudo comparado sobre as respectivas políticas diferencialistas
adotadas no campo da educação dos respectivos países com a participação dos movimentos sociais.
Ampliamos nossas proposições baseadas na crítica pós-colonial e partimos da interlocução com autores situados neste campo de estudo além de compartilharmos argumentos sobre as invenções e formas de pertença de sujeitos oriundos das chamadas periferias da colonização. Reconhecemos a relevância da abordagem etnoeducativa no desenvolvimento da teorização sobre as dimensões políticopedagógicas da diversidade cultural nas propostas analisadas. Palavras-chave: etnoeducação; diversidade cultural; afrodescendência.
Este artigo aborda resultados de doutorado concluído em 2009 que sistematizou e analisou os principais temas discutidos em teses e dissertações sobre relações etnicorraciais e currículos escolares,
realizadas em programas de pós-graduação em Educação. Por meio de uma abordagem qualitativa,
identificamos 187 estudos sobre relações etnicorraciais e Educação. Dentre eles, selecionamos os 51
trabalhos que versaram sobre relações etnicorraciais nos currículos da educação básica. Recuperamos 29 estudos, nos quais utilizamos os referenciais da análise de conteúdo, por meio da análise
categorial (BARDIN, 2008). Como resultado, agrupamos as pesquisas em 4 categorias que serão
debatidas neste texto: a) o negro nos livros didáticos; b) relações etnicorraciais no currículo em ação;
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ARTC4

“Os conceitos de multiculturalismo e
interculturalidade e a ressignificação
do currículo” de José Licínio Backes.

ARTC5

“Epistemologia da resistência quilombola em diálogo com o currículo escolar Jeanes Martins Larchert

ARTP6

“Práticas pedagógicas evidenciam
micro-ações afirmativas cotidianas” de
Regina de Fatima de Jesus

c) estereótipos, preconceito racial e discriminação racial no cotidiano escolar e d) o ensino da História
e Cultura dos africanos e dos negros brasileiros nos currículos escolares. Por fim, destacamos que o
debate sobre relações etnicorraciais e currículos escolares oferece subsídios para repensar a escola.
Palavras-chave: relações etnicorraciais; população negra; currículos escolares.
O texto tem como objetivo analisar como estão sendo usados os conceitos de multiculturalismo e interculturalidade nos trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho Educação e Relações ÉtnicoRaciais (GT 21) da ANPED (Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação) e se
seu uso contribui para a ressignificação do currículo. Foi feita uma leitura de todos os 52 trabalhos
apresentados no período 2007- 2011 e identificamos que 14 fazem referência ao multiculturalismo e 4
trabalhos ao conceito de interculturalidade. Pela análise efetuada concluímos que ainda que os conceitos, nos trabalhos analisados, não tenham sido utilizados na intensidade que supúnhamos, esses
conceitos, quando citados, trazem no seu bojo o questionamento do etnocentrismo branco, a necessidade do estabelecimento de relações entre as culturas, sem que isso signifique assimilação e branqueamento, bem como o desafio de acabar com o preconceito e o racismo no currículo escolar. Palavras-chave: estudos étnico-raciais; interculturalidade; multiculturalismo.
O presente trabalho analisa a prática da resistência vivida na comunidade quilombola do Fojo, Itacaré
– Bahia, e os processos educativos à ela relacionados. Objetiva compreender como esses processos
educativos contribuíram e contribuem para as vivências dos conhecimentos e saberes quilombolas.
Subsidiada pelos aportes da pesquisa compartilhada e da etnografia, a inserção na comunidade possibilitou participarmos das práticas cotidianas das famílias na comunidade. A organização das residências, a relação com a natureza e a extensão do território cultural estruturam as estratégias epistemológicas e históricas da resistência quilombola e seus processos educativos, a partir desses dados a
pesquisa organiza três eixos de análise: o domicilio existencial; a epistemologia da natureza e o território comunitário. Ao analisarmos esses processos educativos intencionamos um diálogo com o currículo escolar, entendendo que a escola deve ser para os homens e as mulheres negras(os) do Fojo
um espaço de fortalecimento de seus territórios identitários. Palavras- chave: Quilombo; Resistência;
Processos educativos.
Este trabalho pretende aprofundar a noção de micro-ações afirmativas cotidianas, construída inicialmente nas tramas da pesquisa do Doutoramento em Educação e realimentada pela pesquisa desenvolvida no Município de São Gonçalo, ouvindo experiências narradas por professores(as) de escolas
públicas. As práticas pedagógicas narradas evidenciam o que venho chamando micro-ações afirmativas cotidianas, pois possuem um caráter anti-racista, estando comprometidas com a transformação
do quadro de desigualdade que ainda se mantém na sociedade brasileira e, por conseqüência, nos
cotidianos escolares. São ações implementadas por professores(as) da rede pública de ensino, visando oferecer referenciais de identificação às crianças e jovens afrodescendentes de forma a potencializar seu pertencimento étnico-racial. Assim, trazendo as experiências narradas ao diálogo, vamos reescrevendo, também, novas possibilidades de ler e compreender as micro-ações afirmativas, que se
diferenciam quanto à forma como vem sendo implementadas no cotidiano escolar, bem como pela
motivação que provoca estas ações por parte dos(as) professores. Palavras-chave: micro-ações afir-
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ARTP7

Dimensões de educar para as relações
étnico-raciais: refletindo sobre suas
tensões, sentidos e práticas de Ana
Cristina Juvenal da Cruz

ARTP8

Professoras negras: construindo identidades e práticas de enfrentamento do
racismo no espaço escolar de Claudilene Maria da Silva

ARTP9

Interseccionalidades, vulnerabilidades
e
práticas
pedagógicas
nãodiscriminatórias: por um novo paradigma discursivo de Tatiana Nascimento
dos Santos e Denise Maria Botelho

ARTP10

A educação para a diversidade e a
questão étnico-racial: apontamentos

mativas; afro-descendência; cotidiano escolar.
Este ensaio consiste em analisar experiências de educar para as relações étnico-raciais no contexto
brasileiro. O objeto de análise se constituiu por meio de projetos finalistas do Prêmio Educar para a
Igualdade Racial, realizado pelo CEERT – Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades de 2002 a 2008. Elaborou-se uma caracterização a partir da descrição da experiência pedagógica realizada pelas professoras e professores há, portanto concepções de escola, diversidade, cultura, diferença entre outros termos. As experiências analisadas permitem compreender os significados
de práticas pedagógicas que tem como mote a diversidade e a diferença tendo por objetivo, uma educação para as relações étnico-raciais.
Objetivamos neste trabalho analisar o processo de construção da identidade étnico-racial de professoras negras e sua influência na emergência de práticas curriculares de enfrentamento do racismo no
espaço escolar. Apoiamo-nos em Dubar (2005) para compreender a categoria identidade e discutimos
a categoria em articulação com as noções de identidade docente e identidade negra. Utilizamos o
método biográfico ou histórias de vida por ser uma metodologia que nos permitiu reconhecer as professoras negras como profissionais e como pessoas. O trabalho de campo foi efetivado em duas etapas e realizado com 23 professoras negras da Rede Municipal de Ensino do Recife, egressas de um
Curso História e Cultura Afro-Brasileir. Como instrumentos de coleta de informações utilizamos um
questionário de identificação e uma entrevista semiestruturada. A classificação étnico-racial foi realizada de acordo com a auto-declaração das professoras e consideramos como negras aquelas que se
auto-declararam preta e parda. A análise dos relatos de vida das professoras fundamentou-se em
Laurence Bardin (1977), e foi realizada por meio da técnica de análise temática. Os achados apontam
que a auto-afirmação das professoras como pessoa negra constitui o momento crucial do processo de
sua construção identitária. Palavras-chave: identidade; identidade negra; professoras negras; saberes;
práticas curriculares.
O presente ensaio propõe ressignificar os conceitos de vulnerabilidade e interseccionalidade, problematizando seu uso corrente e as implicações pedagógicas que tal uso traz. Partindo de falas frequentes em capacitações docentes para o enfrentamento de racismo e homofobias, analisa-se o poder de
desempoderar que tem um certo tratamento discursivo referente a estudantes enquadrad@s contrahegemonicamente nas categorias sociais raça – nosso recorte é a negritude – e orientação afetivosexual ou identidade de gênero – com ênfase às orientações/identidades não heteronormativas: lesbiandade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e transexualidade. A categorização feita
por docentes para estudantes negr@s lgbt parte de uma retórica da vítima que oculta a vulnerabilização enquanto processo. Isso estabelece uma relação pedagógica condescendente e pautada na invisibilização da agência e do protagonismo social de tais sujeit@s, que restringe suas possibilidades de
resistência e existência autoafirmativa, empoderada e plena, inviabilizando o caráter emancipatório da
educação. Palavras-chave: vulnerabilidade; interseccionalidade; estudantes negr@s lgbt; professor@s; discriminação e discurso.
A lei nº. 10.639/03, desde que foi promulgada, engendrou uma nova dinâmica nas escolas. Instados
pelas determinações legais, gestores e professores formularam alternativas para fazer frente aos dis-
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para a análise de práticas em curso de
Wilma de Nazaré Baía Coelho e Mauro
Cezar Coelho

ARTP11

Limites e perspectivas do contrato
comunicacional na prática docente no
ensino de história da áfrica e cultura
afrobrasileira de Natalino Neves da
Silva e Marilza de Oliveira Santos

ARTP12

Formação, pesquisa e prática pedagógica dos/as professores/as indígenas
em pernambuco: ações e desafios no
contexto do Pibid Diversidade de Jaqueline Barbosa da Silva e Fátima
Aparecida Silva vfg

positivos que introduziram as temáticas da História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares do Ensino Fundamental. A análise sobre essas iniciativas evidenciam mais do que a
visão que esses agentes escolares cultivam sobre as temáticas propostas. Ela viabiliza um quadro
singular do ambiente escolar, de suas virtudes e vícios. A partir da análise de seis escolas, de quatro
estados da Região Norte, o artigo demonstra que o improviso e a “boa intenção” superam, em muito,
o investimento em pesquisa e formação continuada, para o enfrentamento da questão étnico-racial.
Os resultados positivos, importantíssimos para os alunos, não escondem a fragilidade das iniciativas.
Palavras-chave: Educação; Escola, Diversidade; Questão étnico-racial; Região Norte.
A análise do contrato comunicacional discursivo de professoras que atuam nos anos iniciais da Educação Básica e na EJA relacionado ao ensino sobre a história da África e da cultura afrobrasileira
constitui a proposta deste artigo. A noção de contrato comunicacional fundamenta-se em Charaudeuau, que nos remete ao discurso entre docentes e discentes no processo de letramento. É no contexto da Lei 10.639/03 que buscamos verificar se o ensino sobre a história da África e da cultura afrobrasileira era ou não abordados nas práticas discursivas docentes. Selecionamos três escolas, uma
particular e duas públicas. Os enunciados foram analisados à luz da análise do discurso. Os achados
de pesquisa revelaram-nos limites do contrato comunicacional discursivo docente no trato com o ensino da cultura afrobrasileira e africana. Não obstante, a identificação desses limites permite-nos ampliar a compreensão em torno da Lei e a sua relação com enunciados constituintes na formação social,
cultural, política no que tange a diferença. Palavras-chave: Contrato Comunicacional Discursivo; História da África e da cultura afro-brasileira; Práticas discursivas docentes.
A formação docente em contextos que incluem grupos historicamente excluídos no cenário social vem
obtendo reconhecimento estratégico por parte da Política de Formação de Professores. Neste estudo,
buscamos analisar as ações e desafios do Pibid, no contexto da diversidade, proposto pela CAPES. O
levantamento da literatura da área (ALMEIDA, 2010; SILVA, 2007; VALENTE, 2003) aliaram-se a
análise documental do Pibid, buscando compreender à formação inicial no Ensino Superior e às exigências da Educação Escolar Indígena. O conjunto das informações vislumbrou o contexto do ensino,
da prática e da formação dos 11 povos indígenas de Pernambuco, contemplados com a participação
dos 60 estudantes/bolsistas no referido Programa, os quais se encontram distribuídos em 41 escolas
de educação básica em Pernambuco. Os resultados revelaram a necessidade do estreitamento entre
a política demandada pelo Estado brasileiro e o espaço-e-tempo da comunidade de aprendizagem
indígena, quanto a garantia de uma proposta educacional específica, diferenciada e intercultural. Palavras-chave: Diferença. Educação Escolar Indígena. Prática Pedagógica.
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